
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwe enthousiaste mensen gezocht! 
We zijn op zoek naar een paar super enthousiaste mensen (iets minder mag 
ook) die zin en een beetje tijd hebben om de schouders eronder te zetten bij 
allerlei projecten: 
Houd je van bomen en wil je er meer zien in de Laares? Meld je aan! 
Heb je zin om activiteiten voor kinderen in de wijk te organiseren, zoals een 
spannende speurtocht door de wijk bij Halloween, een knutselmiddag , eieren 
zoeken met Pasen of over de verkeersveiligheid waken in deze wijk. 
Meld je aan! 
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www.arnoldschouwink.nl,  Rozenstraat 12 Enschede, 06-51156910 of bgg 06-15360765 
De timmerman voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis. van dakraam tot dakkapel, van carport, 
tot zolders aftimmeren, kasten maken enz, in het bezit van het keurmerk voor kwaliteits vakman. 

 

 

 
Kapsalon Maureen 

Laaressingel 195 
 Enschede 

di t/m do 09.00 - 18.00 uur 
vrijdag 08.30 - 18.00 uur 
zaterdag 08.30 - 15.00 uur 

 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 



NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Informatie avond over het bestemmingsplan succesvol 
Op 3 september was de voorlichtingsavond over het bestemmingsplan 
in Buurthuis Laares. Er was duidelijk veel belangstelling bij de bewo-
ners voor het nieuwe bestemmingsplan. Twee vertegenwoordigers van 
de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Het ging 
natuurlijk over de plannen voor het terrein aan de Oosterstraat, maar ook 
over de ontwikkelingen van het oude Papavercomplex. Al met al bezochten tegen de 30 tot 40 
mensen deze avond. 
Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan voor het Polaroid terrein definitief vastgesteld. Er is te-
gen dit plan geen bezwaar aangetekend. 
 
Nieuwe website voor wijkcommissie Laares en voor de Laares 
Onze nieuwe webmaster heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website. De eerste 
stappen zijn gezet. Voor wie vast een kijkje wil nemen: www.laares.nl 
We horen graag wat jullie er van vinden, maar nogmaals: het is nog “werk in uitvoering”. 
 
Nieuws van de WOM 
De bouwvergunningen voor een deel van het gebied Tulpstraat, Meidoornstraat en Lelie-
straat zijn afgegeven. De WOM hoopt er deze maand te kunnen gaan bouwen. De eerste 
bouwkeet is al gesignaleerd! 
 
Asfalteren van het buurtplein 
Het buurtplein ligt er weer prachtig bij. Op de Facebook pagina van de Laares kunt u zien hoe de 
asfalteermachines bezig zijn. De nieuwe rode laag nodigt ongetwijfeld weer een hoop kinderen uit 
om er te spelen.  
 
Samen eten in de Laares 

Vrijdag 10 oktober is de eerste gelegenheid dat u kunt komen eten bij 
het Leger des Heils, Leliestraat 2. U kunt zich van te voren opgeven via 
wijkcommissielaares@gmail.com of  
door te bellen naar 053-4807720. De kosten zijn € 2.50 en het eten 

staat klaar om 18.00 uur. De andere dagen dit jaar zijn op 20 no-
vember en 17 december. Het is verstandig om bijzondere dieetwen-
sen van te voren even te overleggen.  
U bent van harte welkom! 
 

 
Marco Kollen tijdelijk op non actief als lid van de wijkcommissie 
Al zeker 10 jaar is Marco in de wijkcommissie actief. In de werkgroep leefbaarheid, veiligheid en 
later vooral als beschermer van de bomen in de wijk. Zo zorgde Marco ervoor dat we 3 grote 
nieuwe bomen kregen in het Aldenkampplantsoen, door bezwaar aan te tekenen tegen het kappen 
van de bomen en met de WOM stevig te onderhandelen over de vervanging van deze bomen. 
Helaas moeten wij Marco de komende tijd gaan missen. Wij willen hem hierbij graag bedanken 
voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren. 
 
 



Nieuwe enthousiaste mensen gezocht! 
We zijn nog op zoek naar een paar super enthousiaste mensen die zin hebben om de schouders 
eronder te zetten bij specifieke projecten: 
 Houd je van bomen en wil je er meer zien in de Laares? Meld je aan! 
 Heb je zin om activiteiten voor kinderen in de wijk te organiseren, zoals een spannende speur-

tocht door de wijk bij Halloween, een knutselmiddag of eieren zoeken met Pasen. Meld je aan! 
 

Burendag 2015 en Ditjes en Datjes markt  
Als deze wijkkrant verschijnt is burendag, de Ditjes en Datjes markt en de BBQ achter de rug. We 
hopen dat het een groot succes was en nodigen u nu vast uit om voor 2015 de vierde zaterdag in 
september vast te reserveren in uw agenda! 
 
Bericht van de ACWO vergadering 
De voorzitter en penningmeester van Wijkcommissie Laares zijn in augustus op de verga-
dering van d ACWO geweest. Dit is een bijeenkomst voor alle wijkraden van Enschede. In 
deze vergadering is onder andere besproken dat wijkraden hun budget voor het drukken 
van de wijkkranten ten lasten van de wijkbudgetten zouden moeten leggen. Wijkcommis-
sie Laares zal hierover vragen stellen in het aankomende wijkraden overleg (alle voorzit-
ters van de wijkraden in stadsdeel centrum). Tot nu toen ontvangen de wijkraden hiervoor 
namelijk apart budget, deze maatregel zou dan een verborgen bezuiniging op de wijkbud-
getten zijn. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug. 
 
Openbare vergadering 2e donderdag in oktober 
Tot slot rest ons dan nog om u weer van harte uit te nodigen voor onze openbare vergadering op 
donderdag 9 oktober om 20.00 uur in Buurthuis Laares aan de Tulpstraat. Tot dan! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KAATJE WANDELT DOOR DE LAARES 
 
Waar is de Zwanesteeg gebleven? 
 

Onlangs liep ik samen met een oud-
bewoonster van de Laares door de wijk, op 
zoek naar de oorspronkelijke Zwanensteeg. 
Mevrouw Wisseborn-Post was samen met 
haar man eigenaar van smederij Wisseborn, 
destijds gelegen aan de Zwanensteeg. De 
oude steeg met haar verhaal was voor mij, 

als niet-Enschedeër, niet terug te vinden in de nieuwe Laares. In-
middels heeft de Zwanensteeg  een nieuwe plek gekregen als zij-
straat van de Laaresstraat, naast de Spaanse Sociëteit. We slenterden door de geschiedenis van 
de wijk en maakten een reconstructie van de straten zoals ze jaren geleden bestonden.  
 
De Zwanensteeg was een doodlopend straatje, een zijstraat aan het begin van de Minkmaatstraat. 
Met toen aan de ene kant de tuinen die hoorden bij de huizen aan de Oldenzaalsestraat, aan de 
andere kant de smederij van Wisseborn met het bekende paardenhoofd aan de gevel en aan het 
einde van de straat de hoge fabrieksmuur van Blijdenstein. (Foto van paal met oorspronkelijk 
Zwanensteeg). Ze vertelde me het verhaal van haar jeugd, waar de ingang was van de werk-
plaats, waar de ingang was van hun huis. Ze vertelde over het bedrijf Christiaan Janssen en de 



grote parkeerplaats, over dat de Begionastraat begon bij de Laaressingel en stopte bij de Rozen-
straat! Terwijl wij met pen en papier de oude situatie tekenden, waanden we ons decennia terug. 
We vergaten het grote appartementencomplex, de nieuwe huizen en het hofje. We zagen de hoge 
muur van Blijdenstein en het doodlopende straatje waar in april 1945 zich het drama afspeelde; 
een broer en twee zussen werden vermoord door een jongeman. Achter ons leek het alsof het 
paardenhoofd met ons mee keek. 
 
We keken elkaar aan; 'Zullen we de Zwanensteeg weer verhuizen naar zijn oorspronkelijk plek en 
het paardenhoofd terughangen?' (Foto van nieuwe Zwanensteeg). Het leek ons een goed idee... 
Hoe zou u dat vinden? 
  
Met dank aan de verhalen van mevrouw Wisseborn-Post en zie voor meer achtergrondinformatie 
het boek 'Zo was de Laares', te verkrijgen bij de wijkcommissie.  
 
 
 
 

 
Zwanensteeg nu Begoniastraat 
 
 
 
 



 
 Maatschap Fysio- en Manuele therapie                   “Het Stokhorst e.o.” 

                                                                                                            Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit! 
Alle vormen van FYSIOTHERAPIE 
Voor persoonlijke en individuele benadering 
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk!  
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst) 
Pioenstraat 26 – 27 
7531 KC Enschede 
Tel: 053 – 4334176 
www.fysiostokhorst.nl  
                                                                                                      KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten 
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl                                       Jacques Bakker  -  Karolien Levink 
of info@fysiostokhorst.nl                                                                     Ronald Lassche 



Klootschieten met de rollator 
 
Al 15 jaar organiseert de activiteitencommissie van de Enschedese Bowls Vereniging, 
iedere laatste dinsdag in augustus een gezellige klootschiet middag. 
Wij beginnen bij het Buursemeertje en eindigen daar ook. Starten om 
13.00 uur tot 17.00 uur. 
Dan hebben wij een parcours afgelegd van ongeveer 4  km. 
Dit jaar zijn er voor het eerst twee dames die graag mee wilden doen, 
maar de afstand werd wat te veel, Alie Reink 81 jaar, Minie Bisschop 
79 jaar, 
vroegen of ze mee konden met hun rollator, natuurlijk kon dat. 
Wij hebben ongeveer 40 deelnemers verdeelt in 4 teams, 
Twee teams gaan rechtsom en twee linksom  het Buursemeertje, 
Onderweg regelmatig een tussenstop, wij hebben twee goed gevulde bolderkarren bij ons. 
Wij krijgen van klootschieten dorst en trek aan wat lekkers daar houden we rekening mee. 
Gezamenlijk maken wij om 5 uur de bolderkarren leeg en gaan bij Rest. Captain Jack eten. 
Daar wordt ook de winnaar bekend gemaakt, en de wisselkloot uitgereikt. 
Naast het Klootschieten organiseren Janny Jansen en Nico van Vliet van de AC ook nog andere ac-
tiviteiten. 
Wild u meer weten over onze Bowls vereniging kijk dan op onze website 
 enschedesebowlsvereniging.nl. 
Wij zoeken nog 10 nieuwe leden, wij spelen iedere woensdagmorgen van 9 tot 12 uur in de 
Pathmoshal. 
  
Nico van Vliet 06-20353584.  
 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP WIJKBUDGETTEN 
 
Voor 2014 is nog bijna het volledige budget beschik-
baar, wie ideeën heeft kan zich aanmelden. De regels 
rond het aanvragen kunt u terugvinden in de vorige 
wijkkrant, opwww. jijmaaktdebuurt.enschede.nl of via 
wijkbudgetlaares@hotmail.com. 
 
Nieuw aangevraagd budget in de afgelopen 
periode 
De volgende aanvragen zijn ingediend bij de werkgroep Wijkbudgetten:  
 Bijdrage voor Samen eten in de Laares: € 250,-  Dit bedrag wordt gebruikt om 100 maaltijden 

gratis weg te geven ter promotie van het Samen eten in de Laares. Ingediend door Wijkcom-
missie Laares, Leger des Heils en RIBW. Dit bedrag is toegekend. 

 Bijdrage voor de Buurt BBQ op Burendag (aansluitend aan de Ditjes en Datjes markt). Ingediend 
door het Leger des Heils: € 500,- of een deel hiervan. 

 Bijdrage voor de Ditjes en Datjes markt, totale bedrag nog onbekend. 
 
Verwachte projecten en aanvragen 
 Voor het moestuinproject zal nog een aanvraag ingediend worden. Verder zijn er nog vrijwilligers 

nodig voor de organisatie. 
 Aanvraag voor het invullen van de groenstrook op het buurtplein. Dit geld zal besteed worden 

aan een soort free running parcours. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSBERICHT  
 

Enschede, 22 september 2014 
 

Vrijwilligers van de Burenhulpdienst van Alifa helpen ouderen en 
mindervaliden 
 
Kunnen wij u helpen met het halen van boodschappen? 
 
Voor sommige ouderen en mindervaliden is het moeilijk om hun boodschappen in huis te krijgen of om klei-
ne klusjes in en om het huis zelf te doen. Als hulp in de eigen omgeving (even) niet beschikbaar is, kunnen 
vrijwilligers van de Burenhulpdienst helpen. In alle wijken in Enschede zijn vrijwilligers van de Burenhulp-
dienst actief. 
 
De vrijwilligers helpen ouderen of mindervaliden met het halen van boodschappen. Ook kunnen zij meegaan 
naar een supermarkt. Voor € 2,00 per keer en eventuele vervoerskosten worden de boodschappen gedaan.  
 
De Burenhulpdienst helpt verder bij: 

 Kleine klusjes in en om het huis  
 Begeleiden naar huisarts of ziekenhuis 

 
Bij de Burenhulpdienst zijn ruim 70 vrijwilligers aangesloten, die wekelijks wijkbewoners in Enschede helpen. 
Elke maand zijn er gemiddeld 250 wijkbewoners die hulp nodig vragen. 
De Burenhulpdienst wordt aangestuurd door Alifa Welzijn Ouderen.  
 
In 2012 heeft de Burenhulpdienst de tweede prijs mogen ontvangen tijdens de uitreiking van de  Enschede-
se Gemeentelijke Vrijwilligersprijs.  
 
De Burenhulpdienst is tijdens kantoortijden te bereiken op telefoonnummer:  
053 477 88 65.  
 
 

 
Voor al uw verbouw, Timme en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

   
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 
  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 



 



Beste buurtbewoners,                                                                                                                                                                         

                                                                                 

Via de wijkkrant wil ik u laten weten wie ik ben en wat ik 
doe. 
Mijn naam is Slavica Korac en ben 37 jaar, ik woon al 18 
jaar in de Laares en  heb 5 kinderen . 
Ik vind de Laares een leuke kleine knusse wijk waar ik 
graag woon. 
Van jongs af aan  heb ik al een passie voor bakken, met 
mijn oma en moeder bakten wij altijd de lekkerste taarten. 
Deze passie wil ik graag voortzetten, om voor u heerlijke 
taarten te bakken. 
Een paar voorbeelden van wat ik zoal bak zijn: 
Themataarten, cup cakes, cake, koffie broodjes, traditionele Servische taartjes en koekjes en nog 
veel en veel meer. 
Als u met verjaardagen of andere gelegenheden een thema taart wilt, of in de weekenden heerlij-
ke croissants dan kan ik dat voor u maken. 
Ook als u wensen heeft, bijvoorbeeld glutenvrij dan kan dat ook. 
Als u door mijn verhaal zin heeft gekregen in iets lekkers bij de koffie dan kunt u uw bestelling 
mailen naar: zaro@telfort.nl 
Een vriendelijke groet, 
 
Slavica Korac 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Sport Instuif  

 
Heb jij zin om lekker te sporten? Dat kan! 
Vanaf donderdag 2 oktober is er wekelijks een Sport & Spel Instuif in de gymzaal bij de La Res. 
Van 14.15 uur tot 15.15 uur zijn de onderbouw kinderen welkom (groep 1 t/m 4), van 15.30 uur 
tot 16.30 uur zijn de bovenbouw kinderen welkom (groep 5 t/m 8). Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. De kinderen moeten wel gymschoenen mee hebben. Kortom, sport elke donderdag 
mee!   
 
 
Met sportieve groet, 
 
Jeroen Kamp 
Sportcoördinator I-vents, 
Combinatiefunctionaris Enschede - Centrum 



DE WIJKKRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR STICHTING WIJKCOMMISSIE 
LAARES. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en  
December om 20.00 uur het Nieuwe Buurthuis. In juli en augustus is er géén vergadering. 
 
Voorzitter:                       Henk Hunink 
Begoniastraat 180-36         0624318298 
Secretariaat:                Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
wijkcommissielaares@gmail.com 
Penningmeester:          Hans v. Zuilekom  
Begoniastraat 180-6           430 67 73 
h.v.zuilekom@home.nl 
Leden:   
T. Pril, B. Ringelink, en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.laares.nl 
Webmaster: Marja Mulder   webmasterlaares@gmail.com 
 
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink 
Leliestraat 62                 433 15 19 
De wijkkrant verschijnt 10 x p/j , m.u.v. Juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares 

Wijkinfo Laares 
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                          WOM  Tulpstraat 22 Enschede           436 87 78 
info@delaares.nl      www.delaares.nl 
 
Gemeentelijk Contact Centrum                  GCC                              481 76 00      
Gem.Enschede                                                              481 81 81 
Stadsdeelbeheer                                                                                             481 76 00 
Wijkbeheer  Laurens Ottenschot                    dr.Bentheimstraat 54                          481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marrianne van den Berg                 481 74 22 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2014: www.twentemilieu.nl  voor alle ophaaldata van  uw afval  of 0900  - 8520111 
 
Woningbouwcorporaties/instanties 
Ons Huis                                                                                                      484 89 00 
Domijn (€ 0,007/min.)                             www.domijn.nl                            0900-335 03 35 
De Woonplaats (€0,10/min)                       www.de-woonplaats.nl                        0900-9678 
Huismeester De Woonplaats                       Herman Notkamp                              432 75 22 
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)  480 77 20 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
Wijkagent              Ivonne Terpstra                     ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl  
Politie Algemeen                                                                                           0900-88 44 
Meld Misdaad Anoniem                                                                                 0900-70 00 
Millieupolitie                                                                                                481 58 58 
Controleur hondenoverlast                          Jos Hassink                                     481 59 07  
Red een dier                                                                                         144 

 



 

Esbjerg Wodka Literfles 13,99 
Glenn Talloch Wiskey 0.7 fles 11,75 of Literfles 15,95 
Sonnema Berenburg Literfles 11,45 
 

               Ook uw adres voor verhuren van  
          statafels, biertaps en glaswerk! 
  

 

 

 



 


