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Nieuws van de wijkcommissie, november 2012
Wijkschouw
Dinsdag 11 september was de tweede wijkschouw in de Laares, een avondschouw om
18.00 uur. Functionarissen en bewoners lopen samen door de wijk om knelpunten te signaleren. Problemen met bijvoorbeeld de straatverlichting, parkeren, de groenvoorzieningen of de bestrating worden besproken, doorgespeeld naar de verantwoordelijke instantie
en waar mogelijk op korte termijn verholpen.
Door problemen met het drukken van de wijkkrant verscheen de vorige wijkkrant met de
uitnodiging voor de wijkschouw pas nadat de wijkschouw had plaatsgevonden.
Om iedereen de gelegenheid te geven zijn hart volgende keer alsnog te luchten, nu vast
de datum van de volgende wijkschouw. Zet het direct in uw agenda:
13 november om 18.00 uur
verzamelen bij het buurthuis aan de Tulpstraat
Wijkbudgetten
Zowel de
de opening
gerealiseerd
ten. Op het
zichtbaar gedoek.
Wij hopen dat
om zijn ideeschouders er-

speelplek Oosteres als
van het terrein zijn
vanuit de wijkbudgetterrein is dit ook
maakt door een spanhet iedereen inspireert
en in te dienen en de
onder te zetten.

Parkeervisie Gemeente Enschede
Tijdens een bijeenkomst “Parkeervisie” is duidelijk geworden dat de gemeente overweegt
het betaald parkeren in het centrum in te voeren in 2013. Het gaat hierbij om een cirkel
van 600 meter rond het stadhuis. In de Laares zou dit betekenen dat het betaald parkeren
ingevoerd wordt tot aan de Rozenstraat. Als deze beslissing wordt genomen is hierover
geen inspraak meer mogelijk.
Veel bewoners in het centrum klagen over de parkeeroverlast en daarom wordt deze stap
overwogen. Overigens kost het de gemeente in de woonwijken meer geld aan onderhoud
van de parkeerautomaten dan het oplevert aan parkeergeld. Parkeren in de straat is duurder dan parkeren in de garage en de gemeente hoopt zo het gebruik van de parkeergarage te stimuleren.
Openbare wijkcommissie vergadering 13 december
De volgende openbare vergadering van de wijkcommissie zal plaatsvinden op donderdag
13 december om 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit aan de Laaresstraat.

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

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 de Spaanse Sociëteit.
In juli en augustus is er géén vergadering.
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur in de Spaanse
Sociëteit, Laaresstraat 27.
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
E-mail wijkcommissie Laares: wijkcommissielaares@gmail.com
Website wijkcommissie Laares: www.delaares.eu
Webmaster: Frank Goldstein webmasterlaares@gmail.com
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink
Leliestraat 62
 433 15 19
De wijkkrant verschijnt iedere maand, behalve in juli en augustus.
Kopij inleveren: zie voorpagina.
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com
Druk: Wijkkrant Laares

PERSBERICHT
Enschede, 17 september 2012

Burenhulpdienst zoekt vrijwilligers!
Voor de Burenhulpdienst van Alifa worden vrijwilligers gezocht die buurtbewoners, ouderen of mensen met een beperking, willen helpen bij het doen van de
boodschappen, een klein klusje in het huis, het onderhouden van een tuin of het
begeleiden van iemand naar het ziekenhuis.
Het is altijd fijn om terug te kunnen vallen op familie, vrienden of buren wanneer
men hulp nodig heeft. Maar jammer genoeg heeft niet iedereen die mogelijkheid.
Soms wonen familieleden en of vrienden gewoon te ver weg of zijn er geen familieleden meer die
hulp kunnen bieden. De Burenhulpdienst wil graag een helpende hand toereiken. Hiervoor hebben
wij ook in uw wijk vrijwilligers nodig die af en toe iemand willen helpen.
Een groep van 65 vrijwilligers van de Burenhulpdienst helpt met het halen van boodschappen, een
klusje, een ziekenhuisbezoek of tuinonderhoud. We verwachten dat de vraag gaat toenemen.
Hiervoor zijn er meer vrijwilligers nodig. Heeft u een uurtje in de week over? Word dan vrijwilliger!
U bepaalt zelf hoe vaak u een klus uitvoert.
Wilt u een medebuurtbewoner vrijwillig helpen met een klus of wilt u meer weten over de Burenhulpdienst Enschede neem dan contact met ons op. Telefonisch zijn wij bereikbaar op tel.nr. 053
4778865 of kijk op www.alifa.nl/senioren.
De Burenhulpdienst is een initiatief van Alifa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijkinfo Laares
WijkOntwikkelingsMaatschapij
info@delaares.nl
www.delaares.nl

WOM Tulpstraat 22 Enschede

Gemeentelijk Contact Centrum
GCC
Gem.Enschede
Projectmanager Laares
Bert ter Horst
Stadsdeelbeheer
Wijkbeheer Laurens Ottenschot
dr.Bentheimstraat 54
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum
Marieke Wichern
St.Stedelijk Wonen
Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr
Boekenbus
iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel
Woningbouwcorporaties
Ons Huis
Domijn (€ 0,007/min.)
De Woonplaats (€0,10/min)
Huismeester De Woonplaats
Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Ivonne Terpstra
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Millieupolitie
Controleur hondenoverlast
Red een Dier

www.domijn.nl
www.de-woonplaats.nl
Herman Notkamp

436 87 78
481 76 00
481 81 81
481 53 49
481 76 00
481 58 50
481 72 75
434 35 65
18:00-20:00
484 89 00
0900-335 03 35
0900-9678
432 75 22

112
ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl
0900-88 44
0900-70 00
481 58 58
Jos Hassink
481 59 07
144

Gezondheidscentrum Oosterpoort
Oosterstraat 2 – 19 7514 DZ Enschede
Tel: 053 4321609
www.oosterpoortlogopedie.nl
info.oosterpoortlogopedie.nl

KLEDING-BOEKEN-SPEELGOEDBEURS RODE KRUIS
In het Rode Kruisgebouw aan de Blekerstraat 81 wordt zaterdag 17 november a.s. weer een grote
kleding-boeken-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. De opbrengst komt geheel ten
goede aan het Rode Kruis Enschede.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speelpark Oosteres, 1,5 hectare speelplezier is een feit!
Zelfs tot in Duitland weten ze van ons project……………
29 September 2012 was het dan eindelijk zo ver. De officiële opening van ons “Speelpark Oosteres” was een feit!
Mede dankzij door de bewoners zelfgemaakte zoete lekkernijen, gratis ter
beschikking gestelde partytenten en serviesgoed, werd ook de opening van
het park een succes. Onze eigen buurt-DJ maakte het feest compleet met
bijbehorende (kinder)disco. Tevens werd er uitbundig door de kids gesprongen op twee enorme springkussens. De honden speelden naar genoegen op hun eigen grote
veld en deden zich tegoed aan de met veel liefde gemaakte hondentaartjes.
Rond de klok van twaalf werd een toespraak gehouden door onze wethoudster Marijke van Hees
van de gemeente Enschede en Robert Leferink. Aan Marijke van Hees was het daarna de eer om
het 18 meter rode lint door te knippen. Daarna vloeide de prosecco rijkelijk in de keeltjes van menig ouder.
De weergoden waren ons redelijk goed gezind. Want alleen tijdens deze 2,5 uur durende sessie
bleef het droog! Wat ook voor het oplaten van de meer dan 100 heliumballonnen (inclusief
kaartjes met opschrift), door de vele kinderen, een zeer welkome bijkomstigheid was.
Dankzij een stevige westenwind is nu ook een deel van Duitsland bekend met ons eigen “Speelpark Oosteres”!
De ballonwedstrijd heeft drie winnaars opgeleverd, te weten, Jade Brouwer( 1ste prijs) , Giel Steggink (2de prijs)en Marijn Eppink (3de prijs) . De plekken van de landing waren, respectievelijk, Harsum (nabij Hannover), Bissendorf (nabij Osnabrück) en Rheine. (zie ook de bijlage,
“bekendmaking prijswinnaars ballonwinnaars”). De meeste ballonnen hadden echter weinig trek in
zo’n lange reis en hielden het na een paar honderd meter al voor gezien. Lonneker en Losser werden ook nog als landingsplaats gemeld maar de meeste ballonnen kwamen helaas niet verder dan
de achtertuinen van een aantal Laaresbewoners en andere Enschedeërs.
Gelukkig zat in jullie bewoners meer pit dan dat er helium in de ballonnen zat. Daarom
willen wij, ondergetekenden, nogmaals iedereen bedanken die op welke manier dan
ook een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit geslaagde project.
Hiep hiep hoera, het Speelpark Oosteres is eindelijk klaar, roepen we daarom in koor!!

De drie musketiers,

Walijne Weldink
Gerrie Welcker
Robert Leferink

DE HOOGSTE TIJD
VOOR EEN NIEUW GELUID
IN-UIT
DE VERNIEUWDE LAARES
Daarom heeft het dagelijks bestuur van Wijkcommissie Laares besloten om
in mei 2013 de functies neer te leggen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester zitten ieder
al meer dan tien jaar op hun post.

Tijd voor vers bloed!

Vindt u een wijkcommissie belangrijk voor uw wijk?
Meldt u dan nu aan om mee te praten.
Wilt u NIET praten, maar wel DOEN?
Ook dan bent u van harte welkom.
Wilt u meer weten?
Kijk in deze wijkkrant
voor de contactgegevens
of op onze website
http://www.delaares.eu/site/contact/contact.html

Hopelijk werkt het Speelpark Oosteres als een virus!

We mogen intussen wel concluderen dat het “Speelpark Oosteres”
duidelijk beantwoord aan een behoefte, afgaande op het grote bezoekersaantallen iedere dag en de zeer enthousiaste reacties van de wijkbewoners.
Het maakt eens te meer duidelijk waarom wijkbudgetten zo belangrijk zijn voor ons als Laaresbewoners!
Een oproep aan jullie allen is dan ook; Heb je goede ideeën die een bijdrage leveren aan de verhoging van het woonplezier in onze wijk. Laat ze horen! Dien je plannen in bij de wijkbudgetbeheergroep of leg ze voor bij de wijkcommissie. Dit kun je doen door aan te schuiven tijdens één
van de wijkcommissievergaderingen (in de Spaanse sociëteit) of een plan in te dienen bij de wijkbudgetbeheergroep via het vaste mailadres, wijkbudgetlaares@hotmail.nl.
De plannen, zullen na goedkeuring, vervolgens door jullie zelf moeten worden ondersteund en uitgevoerd, al dan niet met hulp
van de buurtbewoners. Want het budget is er
wel, het wachten is alleen nog op goede
plannen en of plannetjes.
Veel succes gewenst namens,

De wijkbudgetbeheergroep Laares

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

Grote Wollewiet gaat verhuizen naar Paus Joannes school
Verkoop Tweedehands Dameswinterkleding ‘de Grote Wollewiet’ 2012
Ook dit jaar houden we weer verkoop van tweedehands dameswinterkleding. Deze kledingverkoop
wordt gehouden op zaterdag 13 oktober.
We zijn verhuisd. Dit jaar wordt voor het eerst de beurs gehouden in de Paus Joannesschool, Floraparkstraat 155, 7531 XG Enschede.
De verkoop vindt plaats van 13.30 uur tot 15.30 uur. Van de opbrengst wordt 20% ingehouden
om de onkosten te dekken.
Tevens kan 's morgens tussen 9.30 uur en 11.00 uur dameswinterkleding vanaf maat 36, die modieus, schoon en heel is, voor verkoop worden ingeleverd; maximaal 20 stuks per aanwezige inleveraar. Ook positiekleding, galakleding, handtassen en riemen zijn welkom. Voor spijkerbroeken
hanteren we een maximum van 2 stuks per inleveraar.
Let ook op de aanplakbiljetten.
Tot ziens op de beurs. We hopen op een grote opkomst.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen: 053 – 4333543

Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES
VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

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

Maatschap Fysio- en Manuele therapie

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!

“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 - Karolien Levink Ronald Lassche

