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Zaterdag 20 december
Aldenkampplantsoen
12.00 uur – 16.00 uur
Warme chocolademelk of zelfgemaakte snert ,Glühwein of een kopje koffie
Bij de vuurkorf of in de verwarmde tent
De Kerstman of onder de Kerstboom
Knutselen voor de kinderen
Muziek en gezelligheid
Dit Kerstfeest is georganiseerd door
Leger des Heils, RIBW, IKC en Wijkcommissie Laares
en is mogelijk dankzij het wijkbudget Laares

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Werkgroep Wijkbudgetten – Kaatje - Wijkinfo Laares –
Inleveren kopij 19 December i.v.m.Feestdagen

Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES

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

VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

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.

NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE
Aanvraag erkenning als wijkorgaan voor de Laares
Op verzoek van de gemeente heeft het dagelijks bestuur van Stichting Wijkcommissie Laares voor
de periode van 1 jan 2015 tot en met 31 december 2018 een aanvraag ingediend bij het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede om opnieuw erkend te worden als
wijkorgaan.
Deze aanvraag is gebaseerd op de “Regeling Wijkorganen 2008”. In deze regeling is niet alleen de
erkenning vastgelegd, maar ook de doelstellingen, regels omtrent subsidie, de Adviescommissie
Wijkorganen (ACWO) en andere zaken.
Na publicatie van deze aanvraag tot erkenning in de Huis aan Huis hebt u als wijkbewoner nog 30
dagen de mogelijkheid om uw zienswijze op het verlenen van de erkenning kenbaar te maken aan
het college. Het college zal in dat geval de stadsdeelmanager adviseren omtrent deze zienswijze(n).
Mocht u naar aanleiding van deze mededeling behoefte hebben om hierover met de wijkcommissie
van gedachten te wisselen, nodigen wij u van harte uit op onze eerstvolgende openbare vergadering, maar u kunt ook mailen naar wijkcommissielaares@gmail.com.

CLAK opgericht
Op initiatief van Gerrie Welcker, de drijvende kracht achter de Ditjes- en Datjes-markt is er een
Commissie opgericht in de Laares voor Activiteiten voor Kinderen. In deze commissie hebben een
aantal dames uit de wijk en een vertegenwoordiger van de wijkcommissie plaatsgenomen. U zult
de komende tijd horen over verschillende activiteiten voor kinderen. Hebt u nog behoefte om een
bijdrage te leveren, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het bovenstaande
mailadres.

Samen eten in de Laares
Voor donderdag 20 november hadden zich zoveel gegadigden aangemeld, dat er helaas een aantal
mensen niet konden mee-eten. Als er voor december weer zoveel aanmeldingen binnenkomen zullen we voor volgend jaar een oplossing zoeken, waardoor we niemand
meer teleur hoeven te stellen. De maaltijd smaakte uitstekend, er stond
boerenkool of zuurkool met rookworst op het menu. U kunt zich nog opgeven voor 17 december door te bellen naar 053-4807720 of via het mail
adres van de wijkcommissie. Vanwege het grote succes is het belangrijk
dat u niet afzegt of erger nog, niet komt opdagen. We hebben dan tegen
een ander nee moeten verkopen! De kosten zijn €2.50 en het eten staat
klaar om 18.00 uur. De data van 2015 publiceren we in februari. Het is verstandig om bijzondere
dieetwensen van te voren even te overleggen. U bent van harte welkom!

Afscheid van Thea Pril uit de wijkcommissie
Vanaf december moeten we helaas ook afscheid nemen van Thea Pril. Om gezondheidsredenen
kan ze niet meer bij de wijkcommissie vergaderingen aanwezig zijn. Thea is jarenlang een drijvende kracht geweest in het buurthuis voor het organiseren van activiteiten voor jongeren. Zo runde
ze de kinder-disco in haar eentje, met de hulp van de oudste tieners in de groep. Op de drukst bezochte avonden waren er soms 100 kinderen! Ooit sierde haar naam op het kleine pleintje voor
het badhuis, dit was omgedoopt tot “Thea Pril pleintje”. Helaas is het bordje spoorloos verdwenen.
Op donderdag 11 december ‘s ochtends om 10.00 uur nemen we afscheid van Thea, wie haar wil
bedanken voor haar inspanningen alle jaren is welkom in het buurthuis.
Binnenkort zullen we een interview met Thea houden en haar laten vertellen over de voorbije jaren. Ondertussen wensen we haar beterschap.

Uitnodiging Kerstfeest in de Laares
Zaterdag 20 december zal er evenals vorig jaar Kerstfeest gevierd worden in de Laares. Komt dus
allen tussen 12.00 en 16.00 uur naar het Aldenkampplantsoen.
De uitnodiging vindt u in verderop in deze wijkkrant.

Openbare vergadering in december
En verder…… nodigen wij u natuurlijk van harte uit voor onze volgende openbare vergadering op
donderdag 11 december om 20.00 uur in Buurthuis Laares aan de Tulpstraat. Daar gaat gestemd
worden over e
en aanvraag uit het wijkbudget. Ook hierover kunt u meer lezen in deze wijkkrant. Tot dan!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.langzultuleven.nl

Voor al uw verbouw, Timme en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

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

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 - Karolien Levink
Ronald Lassche

NIEUWS VAN DE WERKGROEP WIJKBUDGETTEN
Project CLAK
Voor activiteiten voor kinderen rond de sinterklaas en rond het kerstfeest op 20 december in het
Aldenkampplantsoen zal het CLAK een aanvraag doen uit de wijkbudgetten. Over het exacte bedrag zullen we u in de volgende wijkkrant informeren.
Aangezien dit bedrag onder de grens ligt, zal de werkgroep wijkbudgetten hierover beslissen.
Project Kerstfeest in het Aldenkampplantsoen
Ook voor de viering van het Kerstfeest op 20 december zal gebruikt worden gemaakt van het wijkbudget. De aanvraag betreft een bedrag voor, onder andere, de
huur van de tent, heaters en muziek. De aanvraag wordt ingediend door Wijkcommissie Laares, Leger des Heil en RIBW. Details volgen.
Project moestuin de Lelie
Leger des Heils, de R.I.B.W. en bewoners gaan samenwerken in dit project. Mogelijk gaan ook
kinderen van het IKC een bijdrage leveren. Er zal geen "traditionele" moestuin worden aangelegd,
maar een mooie tuin met vele verschillende groenten, mooie
bloemen en een bank waar je in het zonnetje kunt zitten en
lekker kunt genieten.
Met de opbrengst zullen ook goede doelen zoals de voedselbank ondersteund worden.
De aanvraag uit de wijkbudgetten is voor het omploegen, het
afvoeren en het aanbrengen van nieuwe grond.
De aanvraag uit de wijkbudgetten is dan: 2450,--excl. btw.
Tijdens de wijkcommissievergadering van 11 december om
20.00 uur zal deze aanvraag besproken en in stemming genomen worden. U wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Gemeente gebruikt 600.000 euro uit reserves wijkbudgetten
Als gevolg van het laat introduceren van de wijkbudgetten is er achterstand ontstaan in het opnemen van de wijkbudgetten in de wijken. Vrijwel in alle wijken is nog bijna een volledig jaar beschikbaar. De gemeente heeft nu het voornemen deze reserves te benutten voor andere
doeleinden. De ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) heeft een standpunt geformuleerd waarin
hier bezwaar tegen wordt gemaakt.
Contact opnemen met de werkgroep: wijkbudgetlaares@hotmail.com

Kaatje praat over 25 jaar kinderrechten
Op 20 november jongstleden werd 25 jaar geleden (in 1989) het Kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties aangenomen. Er zijn 193 landen lid van het Kinderrechtenverdrag. Nederland
heeft ook het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd. Dat betekent dat verplichtingen onder het Kinderrechtenverdrag bindend zijn voor de Nederlandse staat. In totaal zijn er 54
artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn opgeschreven.
Kaatje praat aan tafel met 2 jonge meiden uit wijk over het Kinderrechtenverdrag. Waarom is het
belangrijk dat er kinderrechten zijn? Welke artikelen spreken jou het meeste aan als kind? Voldoet
de wijk Laares aan het Kinderrechtenverdrag? Boeiende vragen, die leiden tot een boeiend gesprek;
Het is belangrijk dat je als kind een naam hebt en dat mensen je naam gebruiken. Soms gebeurt
het, dat kinderen je een bijnaam geven, wat je zelf niet leuk vindt. Gebruik alleen de bijnaam als
het kind dat zelf wil (artikel 7). Heb respect voor hoe iemand is en er uit ziet. Ben en doe niet zoals een ander wil, maar zoals je zelf wilt (artikel 8). Jongens en meisjes moeten rekening met elkaar houden en je hebt recht op een eigen plekje voor privacy (artikel 16). Je mag zelf kiezen wat
voor een geloof je hebt. Het mag je niet opgedrongen worden door ouders of andere volwassenen. De meiden verwijzen naar de toestand in Syrië en Irak (artikel 14). Als kind kun je niet voor
jezelf zorgen, daarom is het belangrijk dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor
hun kinderen. Soms kunnen de ouders dat niet en dan is het goed dat er pleeggezinnen zijn (artikel 18). Elk kind heeft dezelfde rechten, ook al ben je anders dan de ander, toch ben je net zoveel
waard als ieder ander. Kinderen zijn voor de wet gelijk (artikel 2). Ieder mens jonger dan 18 jaar
is een kind (artikel 1).
Het is belangrijk dat de Kinderrechten er zijn, zodat alle kinderen veilig kunnen opgroeien, naar
school kunnen gaan en er genoeg speelruimte is voor alle leeftijden. De meiden ervaren de Laares
als een veilige wijk voor kinderen, een wijk die voldoet aan het Kinderrechtenverdrag. Tussendoor
praten we over ervaringen van kinderen uit de klas of uit de buurt waarvan we weten, dat ze minder veilig zijn opgegroeid. Maar we praten er ook over, dat we soms ook niet weten of kinderen
wel veilig op kunnen groeien in hun eigen omgeving…
Bijzonder was het om in gesprek te zijn met 2 mooie mensen die kind kunnen zijn én nadenken
over de wereld waarin zij leven. Wat kunnen we veel van jullie leren! Dank jullie wel, Dianne Goosen en Maud Silderhuis.
Kaatje.
Voor meer informatie over het VN-Kinderrechtenverdrag: kinderrechten.nl

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.
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wijkcommissielaares@gmail.com
Website wijkcommissie Laares: www.laares.nl
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Wijkinfo Laares
WijkOntwikkelingsMaatschapij
info@delaares.nl
www.delaares.nl

WOM Tulpstraat 22 Enschede

Gemeentelijk Contact Centrum
GCC
Gem.Enschede
Stadsdeelbeheer
Wijkbeheer Laurens Ottenschot
dr.Bentheimstraat 54
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum
Marrianne van den Berg
St.Stedelijk Wonen
Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr
Boekenbus
iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel

436 87 78
481 76 00
481 81 81
481 76 00
481 58 50
481 74 22
434 35 65
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
Wijkagent
Ivonne Terpstra
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Millieupolitie
Controleur hondenoverlast
Red een dier

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

