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En we gaan weer verder tot 2014?
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di t/m do 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 08.30 - 18.00 uur
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TELEFOON 053 – 433 11 93
7514 DS ENSCHEDE

NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van de wijkcommissie is door ongeveer 35 mensen bezocht. Al na een half
uur viel ook in de Tiggelhof de stroom uit, maar door de noodverlichting, kaarsjes en zaklampen
werd het extra gezellig.

Aldenkamp-plantsoen
De planning is dat het Aldenkamp-plantsoen in het voorjaar van 2013 is ingericht. Er is vanuit de
wijkcommissie een verzoek gedaan om te kijken of er een oplaadpunt voor elektrische auto’s aangelegd kan worden. Dan zouden we daar de stroom voor de kerstverlichting kunnen weghalen.
Verder zijn we nog steeds bezig met een kunstwerk op het plantsoen. Daar komt in ieder geval de
afbeelding van Aldenkamp, de oprichter van Wijkcommissie Laares, op te staan.
Openbare ruimte
Hebt u klachten over bijv. een losse of verdwenen stoeptegel, niet werkende straatlantaarns, gaten in de weg of andere problemen met de openbare ruimte, dan kunt u dat
melden bij het Gemeentelijk Contact Centrum, tel. 481 76 00. Het is ook mogelijk om
de klacht via internet door te geven via het digitale loket van de gemeente Enschede:
https://dloket.enschede.nl/loketburgers/pdc-aanvragen/9857
Verbouwing school
De verbouwing van school en buurthuis heeft enige vertraging opgelopen.
In december is het contract met de aannemer getekend en op dit moment wordt de
bouw voorbereid.
Parkeren in de wijk
In de parkeervisie van de gemeente is vastgelegd dat er binnen een ring van 800 meter
rond het centrum actief wordt geprobeerd betaald parkeren in te voeren. De gemeente zal hiervoor de bewoners benaderen.
Tot nu toen ondernam de gemeente pas actie als er door een wijk een verzoek werd ingediend. Er
werd dan een enquête gehouden onder de bewoners in een straat, 50% van de bewoners moest
voor het invoeren van betaald parkeren zijn.
Deze regel is veranderd, vanaf nu is het genoeg als 50% van de respondenten op de enquête
voor invoeren van betaald parkeren is. Ook zullen er geen halve straten meer worden ingericht
met betaald parkeren, het is de hele straat of niet.
Openbare wijkcommissievergadering
Op donderdag 14 februari is er weer een openbare wijkcommissievergadering in de Spaanse Societeit aan de Laaresstraat. Deze begint om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar. We zullen het o.a.
hebben over het Aldenkamp-plantsoen, de voortgang van de nieuwbouw, de voortgang van de
verbouwing van de school. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te komen wonen.
Wilt u een bepaald onderwerp op de agenda zetten, neemt u dan vooraf contact op met één van
de leden van het dagelijks bestuur.
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Social media: Twiter en Hyves:
Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarop
men zichzelf,
zoals bij Facebook, een profiel en een avatar
kan
aanmaken. Hyves (naar beehives, Engels
voor bijenkorven, uitgespr. haivz) is
een Nederlandse sociaalnetwerksite met
voornamelijk Nederlandse bezoekers en leden, vergelijkbaar met
de Amerikaanse sites: MySpace en Facebook. Hyves werd in
2004 opgericht door Raymond Spanjar, Koen Kam en Floris Rost van Tonningen.
In mei 2012 heeft Hyves 9,8 miljoen Nederlandse
accounts en een maandelijks bezoek van 5 miljoen
Nederlanders.
WhatsApp en Facebook:
WhatsApp is een app voor smartphones waarmee je gratis berichtjes naar elkaar kan sturen!
In maart 2012 werden er ongeveer 2 miljard berichtjes per dag over WhatsApp verstuurt, in augustus 2012 was dat ongeveer 10 miljard. Oorspronkelijk
werd WhatsApp gemaakt voor de iPhone, maar later kregen ook andere besturingssystemen WhatsApp, zoals Android, Blackberry, Windows Phone 7,
Symbian en Nokia Series 40. Je kan ook in een groep chatten, een profielfoto
en een status hebben.
Facebook ontstond in februari 2004, eerst konden alleen studenten van Harvard college lid worden, later kon de hele Harvarduniversiteit en een paar
andere universiteiten, nog later konden alle studenten van elke

SHERLOCK HOLMES:
Dit kleine stukje tekst gaat over iets heel groots!!!!!
Het gaat over Sherlock Holmes!
Sorry dat ik overal een uitroepteken achter zet,
maar Sherlock Holmes is zo beroemd en succesvol,
nou ja dan moet het wel!!!
Ik zal proberen te stoppen. Ok, waar was ik?
O ja, hier:
Er zijn veel films over Sherlock Holmes gemaakt.
Ik vind dat de geschiktste acteur voor de rol van
Sherlock Holmes Robert Downey junior is.
Kijk hij
Zo ziet hij eruit in de film a game of shadows.
Maar als je vraagt wie Sherlock Holmes kent,
kun je beter vragen wie hem NIET kent!
Ik ben er helemaal dol op!!!!
Maar sommige mensen niet
Hij was een geweldige detective, met bijzondere gaven,
in de vroegere tijden. Als je de film ziet zie je ook aan de kleding en de markt ect. dat het in de
vorige eeuw was.
En Sherlock Holmes heeft natuurlijk een hulpje: John Watson,
hij is dokter wat best handig is, als er iemand is vermoord om te checken
of diegene wel echt dood is.
Ik dacht dat hij echt heeft geleefd en dat het verhaal klopte
maar helaas is dat niet zo
Maar dan hoeft het geen slechte film te zijn!!!
Dit was mijn stukje over Sherlock Holmes.
Doeii. Sterre (van de redactie).

WINTER
Het is winter in Nederland
Dat geeft een hele toestand
Met een dikke jas naar buiten
IJsbloemen op de ruiten
Warme chocomel drinken bij de openhaard
Dat is die koude dagen wel waard
Soms is het ook niet zo fijn
Maar het kan zo voorbij zijn 
Van Janneke

RESERVEER IN UW AGENDA: SENIORENBEURS 2013
Op donderdag 25 april 2013 organiseert Alifa Welzijn Ouderen de Seniorenbeurs in de Diekmanhal
te Enschede.
De beurs is gratis toegankelijk voor iedereen in Enschede en omgeving die geïnteresseerd is in voorzieningen, woonvormen, diensten en producten voor ouderen.
Op deze beurs zijn professionele en vrijwilligersorganisaties aanwezig om u te informeren over hun aanbod op het gebied van wonen, zorg en vrije tijd in de breedste zin van het woord.
Ook is er op de beurs weer een demonstratieplein ingericht. Er worden demonstraties gegeven op het gebied van muziek en bewegen.
De Seniorenbeurs is in de Diekmanhal,
J.J. van Deinselaan 22, Enschede.
De Diekmanhal is makkelijk te bereiken met stadsbus 5, halte Hendrik Smeltweg.

RAPIDSCHAAKTOERNOOI PARK STOKHORST
Op zondag 3 maart 2013 organiseert de schaakvereniging Park Stokhorst haar 25e rapidschaaktoernooi. De wedstrijden beginnen 's morgens om 10.30 uur in het clubgebouw wijkcentrum ‘t
Volbert, Anemoonstraat 20 in Enschede. Einde om ongeveer 16.30 uur.
De bedenktijd per persoon per partij is 20 minuten. Systeem: Zwitsers, 7 ronden, ratinggroepen.
Het rapidreglement is van toepassing. Evenals in voorgaande jaren is ook dit jaar het toernooi
opengesteld voor niet-clubschakers.
De kosten bedragen Euro 7,50 (inclusief 2 consumpties).
Prijzen: Geldprijzen tot Euro 50,= en in natura.
Belangstellenden kunnen zich inschrijven onder vermelding van huisschaker/club (met rating) via
de website www.svparkstokhorst.nl per e-mail: toernooi@svparkstokhorst.nl
of per sms 06-20701863
Informatie over dit SBO Grand Prix Toernooi kan worden verkregen via www.svparkstokhorst.nl
en/of bij Chris Bos, telefoon 06-20701863.

OMLEIDING LIJN 6 VAN CONNEXXION REGIO TWENTE.
In overleg met onze vestiging commissie is er besloten om deze route te rijden om wille van de
vertraging die we daar oplopen door enerzijds de werkzaamheden op het Mooienhof en anderzijds
door de vertraging die we oplopen bij het oprijden van de singel vanuit de Oosterstraat. De door u
geopperde aansluiting op andere lijnen wordt daardoor niet gehaald. Deze omleiding is de enige
die hier kan worden gereden want er is geen enkele tijdwinst te halen uit andere aanrijroutes van
en naar het Stokhorst.
In alle gevallen zullen we de singel op moeten draaien en dat geeft de nodige problemen die nu
worden versterkt door de werkzaamheden op het Mooienhof. Een ander mogelijkheid om via de
Hengelosestraat rechtdoor de Oosterstraat in te rijden en dan het van Heekplein niet aan te doen
is geen optie. Als lijn 6 niet meer op het van Heekplein komt zal er door reizigers met andere lijnen
met overstap, dus ook extra kosten, moeten worden gereisd.

OMLEIDING LIJN 6 VAN CONNEXXION REGIO TWENTE. (VERVOLG)
We hebben overwogen om te stoppen bij de vroegere halte aan de Oldenzaalsestraat om wille van
de halte gezondheidcentrum maar gezien de verkeerssituatie daar bij die VRI zal dat zeker problemen in rijtijd en ongemak opleveren omdat dan de bus via een invoegstrook naar rechts vanaf
die halte naar links in moet voegen in veelal stilstaand verkeer voor rechtdoor om de Oldenzaalsestraat rechtdoor te kunnen volgen.
In alle gevallen zal de door genoemde directe aansluiting aansluitmogelijkheden niet worden gehaald. Uiteraard zijn wij ten alle tijde bereid, om daar waar dit voor ons in rijtijd en voor de passagiers goede reismogelijkheden geeft, een aanpassing uit te voeren. In dit geval is er van de
mogelijkheid voor aansluitend vervoer gekozen voor deze variant. We zijn zeer wel bezig met het
zoeken naar een alternatief maar op dit moment kunnen we helaas slechts kiezen uit de minst
kwade van alle mogelijkheden
Met aanpassing van de de route door de Molenstraat en het niet aandoen van het van Heekplein
kan ook het ongemak niet worden voorkomen van aansluitingen en rijtijd. Dit omdat er geen prioriteit in de VRI zit en in beide richtingen de bus dus zal moeten aansluiten in de rij.

Rob van Daalen
assistent rayonmanager logistiek

Shoppen op de energiebeurs en ideeën opdoen
om honderden euro’s per jaar te besparen?
Van Agnes Haveman (deelneemster aan het RTL-programma ‘Klus je Rijk’)
zélf horen hoe zij zich van energielabel F naar A klust?
Kans maken op een gratis energiescan ter waarde van € 269?
De avond is bedoeld om met raad, inwoners en organisaties in gesprek of debat te gaan.
U kunt als inwoner van Enschede een actieve bijdrage leveren aan de stad. U kunt op de
zeepkist uw mening verkondigen of tijdens een politieke discussie rode kaarten uitdelen. Of
tijdens de avond actief deelnemen aan een debat.
Hoe dit mogelijk is? In verschillende zalen in het stadhuis vinden verschillende bijeenkomsten
plaats over het thema. In de bijlage vindt u het programma van deze avond met meer
informatie over de verschillende bijeenkomsten tijdens deze avond.

Wij willen u van harte uitnodigen voor deze Opinie 053!
en we hopen u graag op maandag 11 februari te zien in het stadhuis van Enschede.
En neem gerust iemand mee….
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad Enschede
Raadsgriffie Enschede
Meer weten over de thema-avonden?
Kijk op www.enschede.nl/politiek053
@raad053 #raad053

Kom dan op maandag 11 februari 2013
naar het stadhuis van Enschede aan de Langetraat 24.
Vanaf 19.00 uur vindt daar de 3e Opinie 053 plaats
met deze keer het thema ‘Duurzaamheid’.

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, m.u.v. juli en augustus.
Kopij inleveren: zie voorpagina.
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com
Druk: Wijkkrant Laares

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

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

