Jaargang 34 Nummer 4 April 2010

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie Laares.

WIJKKRANT de LAARES

Wist u dat …








Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag 29 Apr. en 3 Juni.
het oud papier tussen 17.30 en 18.00 uur aan straat gezet moet worden
op de plaats waar ook de OTTO geleegd wordt.
Deze wijkkrant ook te lezen is op www.delaares.eu de website van de
Wijkcommissie Laares contact: webmaster@delaares.eu
Hier ook de foto’s van activiteiten in de wijk te zien zijn.
U met uw klachten en ideeen over de wijk elke 2de donderdag van de maand
om 20:00 uur kunt meepraten in de openbare wijkcommissie vergadering
in het buurthuis de Laares
Het nog steeds wenselijk is dat er meer “vertegenwoordigers” uit onze
wijk Laares in de wijkcommissie Laares plaatsnemen!
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De WKL vergadert : iedere 2de
donderdag van de maand om 20.00
uur in buurthuis Laares. De vergaderingen zijn openbaar. In juli en
augustus is er géén vergadering.
Spreekuur iedere 1ste donderdag van
de maand van 20:00 tot 22:00 uur in
het Buurthuis Laares Tulpstraat 65
 433 37 68
Voorzitter: J.Mourik
Leliestraat 68
435 56 50
Secretariaat: A.Westenberg
Laaressingel 114  435 80 84
Penningmeester: I.Geerdink.
Laaressingel 58A  433 36 72
Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril,
T. Leushuis, B.Ringelink en
M.van der Meer
Redactie: Louis Ringelink
Leliestraat 62
 433 15 19
De wijkkrant verschijnt iedere maand,
behalve in juli en augustus. Kopij
inleveren uiterlijk tweede vrijdag
van de maand.
Redactieadres:
wijkkrantlaares@hotmail.com
Druk: Wijkkrant Laares

Schouwinkstraat 18 7531 AH Enschede tel 053-4324599

EMINENT

info@hgcomputers.nl www.hgcomputers.nl

MEUBEL ONDERDELEN
Oldenzaalsestraat 275
tel. 431 48 31
BIJNA ALLES VOOR
DE MEUBELMAKER

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



AFHAALCENTRUM

DRIESTER
Dagelijks open (m.u.v.dinsdag )

DAMES- EN HEREN KAPSALON
OLDENZAALSESTRAAT 124
TELEFOON 053 – 433 11 93
7514 DS ENSCHEDE

16.00-22.00 uur
Wij bezorgen vanaf 16.30 – 22.00 uur

Bestellingen boven € 23,- fles wijn gratis
Leliestraat 144, Enschede,
tel: 4349996 / 4344479

Even voorstellen (gewijzigde versie)
Mijn naam is Laurens Ottenschot, en ben sinds 1 januari
2009 aangesteld als wijkbeheerder bij Stadsdeelbeheer
Centrum. Sinds 1 januari 2009 wordt het onderhoud in
Enschede, welke ook door stadsdeelbeheer werd gedaan,
uitgevoerd door een nieuwe afdeling
Onderhoud Enschede.
Het beheer van de openbare ruimte, en daarmee ook de
opdrachtverstrekking aan Onderhoud Enschede, is echter
bij stadsdeelbeheer gebleven. Als wijkbeheerder zal ik mij
bezig gaan houden als verbindende tussen u als
bewoners en gebruikers van de wijk enerzijds en
Onderhoud Enschede en de Gemeente anderzijds. Voor
vragen en opmerkingen met betrekking tot het beheer en onderhoud kunt u bij mij terecht. Ik ben
regelmatig aanwezig in uw wijk en telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 053- 4815850. Mijn
e-mailadres is l.ottenschot@enschede.nl
Voor klachten en meldingen kon u in het verleden terecht bij Stadsdeelbeheer Centrum, echter
hiervoor is een Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) in het leven geroepen. Heeft u bijvoorbeeld
een klacht over slecht groenonderhoud of een melding van een verzakte tegel dan kunt u contact
opnemen met het GCC, bereikbaar op telefoonnummer 053- 481 7600.
Als wijkbeheerder wil ik graag samen met u werken aan een goed beheerde leefbare wijk.

--------------------------------------------------------------------TAXATIE EN INKOOP VAN OUDE EN BOEKEN EN ANSICHTKAARTEN IN DE ZON IN
ENSCHEDE.
Maandag 26 april van 13.00 – ca. 17.00 uur opent Cafe restaurant De Zon, Zuiderhagen 43 in Enschede
haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame
boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral
gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s en albums
zijn welkom. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele
wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden.

De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude / antieke boeken en was
organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten.
De heer De Jong uit Oudemirdum zal hem terzijde staan met het taxeren van ansichtkaarten,.
Terecht mag de Jong door jaren lang ervaring een expert op dit gebied worden genoemd.
vervolg op pagina 4
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Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van
bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde
van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige
regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms
duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op
monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen.
Inmiddels heeft Arie Molendijk meer dan 500 taxatiedagen achter de rug.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.
Plaats: ENSCHEDE, Cafe restaurant De Zon, Zuiderhagen 43. Tel. 053 4322820.
Datum en tijd : Maandag 26 april van 13.00 - ca. 17.00 uur.
Inlichtingen: Antiquariaat
A.C.
Molendijk.
Tel
010
4667164
of
06-51950097.
info@molendijkboeken.nl (niet voor taxaties)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kunnen we van elkaar leren?
Van moppercultuur tot stome verbijstering
Inspirerende avond n.a.v. het beter laten functioneren van de Wijkcommissie Laares
volgens de gemeente Enschede (opdrachtgever) , uitvoerenden Marien v.Schijndel- Paolo Advies
en Lian Molenmaker- Alifa
Inspiratiebox Laares 2010
Ohh lezer,
Ik ben zo blij dat jij mij leest
want toen ik begon, als eenzame brief
was ik een eenzaam omhulsel van een lege
inspiratiebox voor de Laares
Ik biedt me aan als vast agendapunt, trouw en
enthousiast
zodat mijn bovenste lade zich vult met ontdekte talenten
van burgers die vormen de Laares
Mijn onderste lade biedt zich aan als tweede agendapunt
na een jaar gevuld wordt het vanzelf een boek
met leuke verhalen en spannende anekdotes
het veelkleurige pallet van een herboren Laares
Ik ben net zo belangrijk als je mij zelf wilt maken
blijf ik leeg ,dan heeft niemand verzaakt
raak ik vol , met verhalen van de Laares
dan is het jullie eigen succes.

Reacties op pagina 5
Werkstuk inspiratie avond
Pagina 4

Reacties na een avondje stoeien met elkaar.
Ik vond dat de avond heel leuk is begonnen en ook dat je van elkaar hoort wat iemand leuk vind
om te doen. Waar zijn passie ligt etc.
Vooral het koken !!!!!!! en dat ik dan de afwas wel wil doen ( als ik maar mee mag eten).
Het bouwen met elkaar ook, en dan te horen wie het voortouw neemt en wie volgt.
Maar naderhand vond ik het irritant worden en daarom heb ik dat ook verteld.
En waar ik toch wel heel blij mee was dat wij het opbouwwerk de ogen hebben geopend, dat ze
nu tijdens zo’n avond hoort wat we al van plan zijn geweest en wat niet is gelukt waardoor of door
wie maakt niet uit.
Maar dat we op een andere voet door gaan waren we toch al van plan.
De mooie spreuken van “van een beetje wrijving gaan dingen glanzen” verdwenen
eigenlijk al snel, want van veel wrijving kunnen dingen ook gaan vonken.
Maar het omgaan met elkaar ,wat eigenlijk al heel goed gaat, is wel wat versterkt.
Zo zie je dat je eigenlijk veel meer kunt als groep , dan dat iedereen dacht.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WANTED

BELONING
Vermist kater in Laares. Vermist sinds februari 2010.
Beste buren/wijkbewonwers, mijn kat is weg.
Heeft U hem misschien gezien?
Dan graag bellen
GSM: 06 223 78548
of email : val_hax@yahoo.com.
Naam Halibut, 5 jaar oude gecastreerde zwart-wite
kater.
Hij heeft een witte plek op de neus, oren van binnen
wit, linker
wenkbrauw wit, andere zwart, vier witte sokjes aan
verder zwarte poten, witte plek op de buik een hals.
Zou U Uw schuur, garage enz. AUB willen nakijken?
Heel erg bedankt!
Een waardebon voor diegene die hem terug bezorgt!
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KLEDINGBEURS RODE KRUIS.
In het Rode Kruisgebouw aan de Blekerstraat 81 wordt zaterdag 19 juni weer een grote
kleding-boeken- en speelgoedbeurs gehouden. De openingstijden zijn van 9.30-12.30 uur
en van 13.00 - 15.00 uur. Na 13.00 uur kost alle kleding € 0,50 per stuk.
___________________________________________________________________________

Wijkcommissie Laares (wijziging vergadering)
Op donderdag 13 Mei. i.v.m. Hemelvaart vindt er geen openbare vergadering van de
Wijkcommissie Laares plaats ,deze word verschoven naar donderdag 20 Mei………

Gevraagd:
Enthousiaste wijkbewoners van de Laares met een kritische blik op hun wijk, om mee te lopen en
denken tijdens de komende wijkschouwen op:
Dinsdag 17 Augustus en 9 November tijd: van 1900 tot 2100 uur.
We starten bij het Buurthuis Laares voor informatie: Laurens Ottenschot
Tel: 053 – 481 58 50
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WIJKINFORMATIE LAARES
WijkOntwikkelingsMaatschappij
WOM
info@delaares.nl www.delaares.nl
Tulpstraat 22
Enschede tel.
436 87 78
Gemeentelijk Contact Centrum
(GCC)
Stadsdeelbeheer Centrum
tel.
481 76 00
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot
481 58 50
dr.Benthemstraat 54
Woningbouwcorporaties
Ons Huis
tel.
484 89 00
Domijn(€ 0,07/min.)
tel. 0900-3350335
www.domijn.nl
De Woonplaats (€ 0,10/min.) tel.
0900-9678
www.de-woonplaats.nl
St.Stedelijk Wonen
tel.
434 35 65
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat
Boekenbus woensdag 18.00-20.00 uur
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel
Websites met info over Laares:
(Frank Goldstein )
www.delaares.eu
www.enschede.nl (Gemeente Enschede)
www.basisschool-la-res.nl
www.tctubantia.nl (krant)
www.gcoe.nl (gezondheidscentrum)

Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Milieupolitie
Controleur hondenoverlast:
Jos Hassink

112
Ivonne Terpstra
tel. 0900-8844
tel: 0900-7000
tel: 481 58 58
tel:

481 59 07

Wijkcommissie in het Buurthuis
Alléén tijdens spreekuuur. Woensdag
van 10:00 tot 12:00uur
tel. 433 37 68
e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com
Projectmedew. Stadsdeel Centrum
Marieke Wichern
tel. 481 72 75
Huismeester van de Woonplaats
Herman Notkamp
tel. 432 75 22
Bewonersondersteuner
Rob Fraterman
tel. 433 37 68
Buurthuis Laares
Tulpstraat 65
tel. 433 37 68
Gem.Enschede
tel. 481 81 81
Project manager Laares
Bert ter Horst
tel: 481 53 49

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

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

LOGOPEDIEPRAKTIJK
GREVEN - ALBERDA
Voor hulp bij alle
Problemen met
spraak, taal,
stem en gehoor
GC.Oosterpoort
Oosterstraat 2-19
7514 DZ Enschede

LOGOPEDIE Tel: 053 – 432 16 09
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Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES
VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

Gezond
kun je leren……
HEEFT U:
Een houdingsafwijking?
Nek- en schouderklachten?
Spierspanningshoofdpijn?
Lage rugpijn?
Hyperventilatie?
Een chronische aandoening?
WELLICHT KUNNEN WIJ U HELPEN!
Praktijk voor oefentherapie
Cesar en Mensendieck
Marloes Hammink en Ingrid Taken
Gezondheidscentrum Oosterpoort
Oosterstraat 2-13, 7514 DZ Enschede
Tel. 053-4352278
www.oefentherapieoosterpoort.com
Nu ook zonder verwijzing!

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
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl
of info@fysiostokhorst.nl

KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten
Jacques Bakker - Henk Schasfoort
Karolien Levink - Ronald Lassche

