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Stichting Wijkcommissie Laares
Begon zaterdag 7 januari met een donkere start van dit jaar.
Net als veel bewoners in Enschede.
Wij hopen dat dit niet tekenend is voor het komend jaar
Dus iedereen een goed en gezond 2013.
En nog een kleine reminder.

Verder in dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Kerstpakketten - Wijkinfo Laares – Brief oplevering Lelie-Minkmaat-straat - Inleveren kopy 20jan.

EMINENT
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

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

NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE.
Serious Request groot succes, ook in de Laares
Op het moment dat dit nieuws geschreven wordt is het nog 2012. Niets doet denken aan
winter, want het is 10 graden buiten en het regent. De stad bruist en galmt vanwege Serious Request en we kunnen trots zijn op het bedrag dat dit jaar opgehaald is:
12.251.667,- euro
Ook vanuit de Laares is er een bijdrage geleverd. Daarover leest u meer in de bijdrage van
het Kinder Pers Bureau.
Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie van de Wijkcommissie is inmiddels al geweest. We hopen dat u van
de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Voor iedereen die niet in de gelegenheid was:
De beste wensen voor 2013!
Kerstboom en kerstwensen bij Speelpark Oosteres
Bij het Speelpark is dit jaar een grote kerstboom opgezet. Aan het hek was een spandoek
bevestigd,

waarop iedereen prettige feestdagen toegewenst
kreeg van de bewoners van de Laares. De kerstboom en het spandoek zijn betaald uit de wijkbudgetten.
We hopen dit jaar met Kerst weer een boom te
kunnen opzetten. Misschien op het speelpark
Oosteres, misschien op het dit jaar in te richten
Aldenkamp-plantsoen of op de oude locatie: ons
buurtplein bij de dan verbouwde Brede School.
Verbouwing Brede School
Het lijkt er nu op dat de verbouwing nu toch
gaat beginnen. Er zijn hekken en containers geplaatst op het buurtplein. Een gedeelte van
het plein lijkt beschikbaar te blijven voor de spelende jeugd in de wijk. De school hoopt
het nieuwe schooljaar weer op hun eigen plek te kunnen starten. Het wordt spannend of
dat gaat lukken.
Werkgroep omgevingsbeheer zorgwoningen Minkmaatstraat
In december is er een bijeenkomst van deze werkgroep geweest. Daar wordt gesproken
over problemen die zouden kunnen ontstaan rond de zorgwoningen. Ons Huis verwacht
het gebouw in februari op te leveren. Daarna zal het Leger des Heils het pand verder inrichten. Wanneer er duidelijkheid is over de verhuisdatum worden de omwonenden en de
omgevingsbeheergroep geïnformeerd.
Een ingezonden brief van een wijkbewoner.

Geachte wijkcommissie,
Deze week zijn wij met bus 6 naar huis gereden. Tot onze stomme verbazing ging de bus
op de Oldenzaalsestraat niet rechtsaf de Oosterstraat in, maar ging helemaal over de Oldenzaalsestraat zonder te stoppen bij de Laares rechtsaf naar de Schouwinkstraat om
daarna een rondje Stokhorst te doen.
Daarna mochten wij pas op de terugweg (!!) bij de Laaressingel uitstappen! Op de display
in de bus stond dit niet aangegeven!...... en pas later hoorden wij dat dit een proef betreft
tot 1 mei 2013.
Dit is een regelrechte schande! Bus 6 rijdt slechts om het halve uur en in het weekend
eens per uur ( het lijkt wel of wij in het buitengebied wonen...).
Andere wijken in Enschede hebben tenminste nog een kwartiersdienst ,maar nu kunnen
wij niet eens meer uitstappen bij de Laares en worden we verplicht een rondje Stokhorst
mee te rijden met extra tijd en kosten (ong. 60 Eurocent)!!!
Op zo'n manier gaan er nog minder mensen per bus reizen omdat dit zo'n belabberde
busdienst is.
Zou de wijkcommissie Laares hier iets aan kunnen doen?
Bij voorbaat hartelijk dank!

Kerstpakkettenactie tegen stille armoede zeer geslaagd.
Afgelopen zaterdag was het een spannende dag voor iedereen die op een of andere manier betrokken was bij de actie “Kerstpakketten tegen stille armoede”. Zou het resultaat
van de inleveractie voldoende opleveren om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen?
Aan het eind van de ochtend, als op alle 53 inzameladressen in Twente de daar ingeleverde artikelen zijn opgehaald kunnen we opgelucht ademhalen.
Het aanbod is overweldigend. Na het uitpakken van de auto’s staan er enkele kubieke meters levensmiddelen, speelgoed, keuken- en badartikelen en vele zaken meer.
Tegen 13:00 uur zijn alle vrijwilligers binnen en wordt er met vaardige handen gewerkt
aan het inpakken. Onder de groep van 20 vrijwilligers hebben we vandaag ook hulp van 4
maatschappelijke stagiairs. Dat zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs die in hun 2e
jaar een aantal uren meelopen in een organisatie.
Om half vijf is gestopt met inpakken. Er zijn dan zo’n 400 pakketten ingepakt!
Op dat moment was nog niet alles verwerkt maar kon aan een groot deel van deel van de
vraag van instellingen
worden voldaan. De rest van de levensmiddelen wordt volgende week ingepakt samen met de
spullen die in de 2e ronden nog weer worden opgehaald.
Maandag, 24 december
schillende instellingen hun
ze voor “hun gezinnen
tafel met speelgoed en
hierna gaan zij op pad om
leveren.

komen de vrijwilligers van de ver“bestelling” afhalen. Daarbij kunnen
ook nog spullen meenemen van de
andere non-food artikelen. Direct
de pakketten bij de gezinnen af te

De actie “Kerstpakketten
helft van december in
slaagd.

tegen stille armoede” die in de 2e
Twente is gevoerd is weer zeer ge-

Voor het 7e achtereenvolgende jaar kunnen de vrijwilligers, die de actie uitvoerden, met
een voldaan gevoel terugkijken.
Op de dagen vóór Kerst en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn op ruim 50 actieadressen in Twente door particulieren en bedrijven (delen van) Kerstpakketten en “gewone” levensmiddelen aangeboden.
Door de vrijwilligers zijn, uit het enorme en zeer diverse aanbod, bijna 800 kerstpakketten
samengesteld. Die pakketten zijn op 22 en 29 december door Twentse humanitaire instellingen opgehaald. Vrijwilligers van deze instellingen hebben de pakketten vervolgens bezorgd bij cliënten van die instellingen.
Het slagen van de actie werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door een aantal financiële
giften van particulieren en bedrijven. Het verzamelen en opnieuw verpakken was alleen
mogelijk door de inzet van ruim 75 vrijwilligers waaronder de 4 1e jaars leerlingen van het
voortgezet onderwijs.

HOUD HET RIJKSMUSEUM TWENTHE OPEN
Enschede Promotie is, als onderdeel van de Stichting Rijksmuseum Twenthe blijft
open, de afgelopen twee maanden bezig geweest met een publiekscampagne.
Onderdeel van de campagne is een ansichtkaart gericht aan alle 150 Tweede
Kamerleden met daarop topwerken van het museum en de boodschap; "dit achter
slot en grendel"? U kunt uw financiële bijdrage voor dit initiatief storten op rekeningnummer: 1749.58.188 t.n.v. Rijksmuseum Twenthe blijft open. Op 17 december valt in Den Haag de beslissing of het Rijksmuseum Twenthe open blijft, dan
wel een kunstdepot wordt.

SERIOUS SCIENCE CAFE
Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en Enschede Promotie hebben samen
het initiatief genomen om als ondernemende kennisstad zichtbaar te zijn tijdens
3FM Serious Request. In een indrukwekkende dome worden de nieuwste technologieën en innovaties gepresenteerd en vinden diverse interactieve demonstraties, workshops en interessante lezingen plaats. Er wordt speciale aandacht
besteed aan het onderwerp babysterfte. € 0,50 van elke besteld drankje gaat
naar het Rode Kruis.

HET NIEUWE WINKELEN
In januari gaat het nieuwe winkelen project van start. Enschede Promotie is samen met de gemeente Enschede en Winkelhart nauw betrokken bij de implementatie van het project. Met het nieuwe winkelen bereiden winkeliers zich voor op de
toekomst. Middels het toevoegen van modern gereedschap presenteren binnenstadondernemers zich als één groot warenhuis. Kanalen zoals het web
en smartphones spelen hierbij een belangrijke rol.

FIVE YEARS FORWARD '14
Enschede Promotie is actief betrokken bij het initiatief om in 2014 te komen tot de
eerste editie van het internationale evenement Five Years Forward (FYF). Tijdens
deze 2-daagse conventie voor topmensen uit het internationale bedrijfsleven en
de kennissector staan beeldbepalende ontwikkelingen op het gebied van hightech
innovaties en duurzaamheid centraal. Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. In het voorjaar van 2013 wordt een definitief besluit genomen
over FYF.
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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

Oplevering complex Minkmaatstraat-Leliestraat is in aantocht!
Het zal u niet zijn ontgaan dat op de hoek van de Minkmaatstraat-Leliestraat, een prachtig appartementencomplex gerealiseerd wordt. Het complex is bestemd voor cliënten van het Leger des Heils. Ons Huis is eigenaar van het gebouw en verhuurt het aan het Leger des Heils.
Het gebouw In het gebouw bevinden zich 24 zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Naast het gebouw is er een binnentuin. De binnentuin is alleen voor het personeel van het Leger des
Heils vanaf de Laaresstraat en de Leliestraat toegankelijk. Voor de bewoners van het appartementencomplex
is de binnentuin alleen toegankelijk vanaf de Leliestraatzijde. Het ontwerp is van Leijh, Kappelhoff, Seckel,
van den Dobbelsteen Architecten uit Hengelo. De bouw is gestart in februari 2012 door Van Dijk Bouw Enschede/Hardenberg. Doordat deze bouw voorspoedig verliep kan het complex over enkele weken worden
opgeleverd. Na oplevering duurt het nog even voordat de bewoners er in kunnen: het Leger des Heils moet
binnenin het gebouw nog het nodige doen. Meer informatie daarover krijgt u van het Leger des Heils zelf, in
de volgende wijkkrant
Samen werken Tijdens het project hebben we nauw samengewerkt met verschillende partijen. Ons Huis ziet
graag een goede relatie tussen de nieuwe bewoners en hun buren en maakt dan ook deel uit van de omgevingsbeheergroep. Deze is inmiddels gestart met vertegenwoordigers van Gemeente, Leger des Heils, Politie
en buurtbewoners. Het is goed met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Een gebouw neerzetten is meer
dan stenen stapelen, het moet een thuis worden. Een thuis voor de nieuwe bewoner, maar ook zal het gebouw een aanvulling zijn in de hele ontwikkeling van De Laares.
Heeft u vragen over de bouw van het appartementencomplex? Dan kunt contact opnemen met Ons Huis en
vragen naar de woonconsulent mevrouw C.Schieving. Zij is aanwezig op de maandag en de dinsdag de hele
dag en vrijdagochtend tot 12:00 uur. Het telefoonnummer is 053 48 48 900.

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

