
 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

Doe mee en Win een Taart! 
Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
         
                 

              Welke               kruising                     
  

    

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 42. Maart  2018 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo –  LaaresKids -  en meer….  
Inleveren kopij 18 maart  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
                  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. 

 

 
Kapsalon Maureen 

Laaressingel 195 
 Enschede 

 
 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 

Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

http://www.arnoldschouwink.nl/


 

NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 

OVERLEG VAN DE WIJKCOMMISSIE MET DE 

WIJKONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ - WOM 
 

BOUW PAPAVERCOMPLEX 

Als gevolg van de regen is er enige vertraging opgelopen in de bouw van de huizen, maar al met al gaat 

het nog steeds zeer voorspoedig. De verwachting is dat we in elk geval voor de zomervakantie de eer-

ste nieuwe bewoners, in de huizen langs het Aldenkampplantsoen, mogen verwelkomen.  

De huizen op het middenterrein die hierna gebouwd worden, zijn nu ook allemaal verkocht. De bouw 

start binnen een paar maanden. 

 

INRICHTING VAN DE MINKMAATSTRAAT 

Fase 5 van de herinrichting is de aanleg van het gedeelte tussen Tankstation en Laaressingel. Door 

het weer, maar ook doordat er een extra aantal huizen op de gescheiden hemelwater afvoer zijn aan-

gesloten is er enige vertraging ontstaan in de werkzaamheden. Hierna volgt fase 6, van Laaresstraat 

tot Oldenzaalsestraat. 

Inmiddels ziet het grootste deel van de Minkmaatstraat er alweer keurig uit! 

 

 

GROEN IN DE WIJK 
 

Geregeld horen we vragen en opmerkingen over de hoeveelheid groen in de wijk. 

Bij het plannen van de wijk (in de vorige eeuw!) is er natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden van 

meer groen in de wijk. Ook heeft de wijkcommissie verschillende pogingen gedaan om meer speelveld-

jes te realiseren.  

Binnen de ring van de singels gelden echter de normen van “stedelijke bebouwing”. 

Normaal gesproken betekent dit veel meer hoogbouw. Om het karakter van de 

Laares te handhaven is er gekozen voor zo veel mogelijk laagbouw en “grondgebon-

den” woningen  en kregen we slechts drie appartementen complexen van maximaal 3 

woonlagen. 

Gelukkig zijn we in het trotse bezit van een moestuin (De Lelie, aan de Leliestraat) 

en een compleet plantsoen.  

 

 

En als je wil voetballen kan je terecht op het buurtplein waar spe-

ciale doeltjes zijn geplaatst. 

Natuurlijk kan het altijd groener. Heb je een goed idee?  

Kijk dan op www.laares.nl onder wijkbudgetten hoe je dit idee 

kunt realiseren! 

 
 

 
 

http://www.laares.nl/


 

 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST VERKEERSMAATREGELEN 

BEGONIASTRAAT, ROZENSTRAAT EN TEUNISBLOEMSTRAAT  
  

Beste bewoner,  

  

Wijkbewoners en de wijkcommissie Laares hebben bij de gemeente problemen met de verkeerscircu-

latie aan de Begoniastraat onder de aandacht gebracht. Door de huidige eenrichtingsweg op de Bego-

niastraat, blijkt deze weg aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Gevolg is dat de Begoniastraat veel 

gebruikt wordt voor doorgaand verkeer tussen de Laaressingel en de Oldenzaalsestraat.   

Om het doorgaand verkeer te remmen stelt de gemeente verkeersmaatregelen voor waarbij een aan-

tal rijrichtingen wijzigt. Graag informeren wij u hierover tijdens een inloopbijeenkomst.  

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u kennis nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen. Er zijn 

tekeningen aanwezig waarop de wijzigingen staan weergegeven. Ook zijn er medewerkers van de ge-

meente Enschede aanwezig die u informatie kunnen geven over de uitvoering. Natuurlijk kunt u dan 

ook zelf uw vragen stellen.  

Wij nodigen u uit om deze inloopbijeenkomst bij te wonen op  

 

7 maart 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur  

Buurthuis de Laares, Tulpstraat 63, IKC La Res 
  

Ik hoop u te mogen begroeten op 7 maart aanstaande.  

  

Met vriendelijke groet,  

Christian ter Braack, Stedelijke Ontwikkeling – Verkeerskundig Ontwerper   



 

WIJKAGENDA 2018 
 

1 maart - 1e do van de maand 

19.30 – 20.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 

Volgende keer: 5 april  

 

 

INLOOPSPREEKUUR  

WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? 

Kom gerust langs.  

 

6 maart – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 13, 20 en 27 maart 

 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting 

over opvoeding en ontwikkeling van uw 

kind. 

  

 

8 maart – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

(15 niet ivm studiedag school) 

Wel op 22 en 29 maart 

 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en 

Claudia serveren koffie en thee en knut-

selen, terwijl de kinderen sporten. 

 

 

13 maart  - elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 27 maart 

 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

o.l.v. Inge Hunink 

 

21 maart  woensdagavond 

19.15 uur  

Verzamelen bij het Aldenkampplantsoen  

Naast De Tiggelhof aan de Leliestraat  

Volgende keer: maart 2019 

LENTE IN DE LAARES 
Optocht door de wijk achter DMBE  

Drum- en Marching Band Enschede 

Met lampionnen door de wijk ter ere van 

het begin van de Lente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

12 april – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 14 juni 

 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijk-

agent, gemeente, Leger des Heils en 

RIBW zitten ook aan tafel! 

 
 

22 april – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Volgende keer:  31 mei 

(in maart voor genodigden) 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: 

bellen naar 053 – 4807720 of mailen naar 

patricia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg  

 

 

 

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl


 

 

SAMEN ETEN IN DE LAARES 
 

 

Het eerste etentje van 2018 vond plaats op 25 januari j.l. 

Ik mocht veel aanmeldingen van “onze” bewoners en omwonenden ontvangen. 

Voor 37 personen moest er dus gekookt worden. Hollandse kost stond er op het menu. 

Hutspot met hachee en als toetje vruchtenkwark. 

Dat er veel aanmeldingen kwamen van “onze” bewoners, was voor mij niet zo verrassend. 

Zij zijn immers inmiddels al bekend met de kookkunsten van DE kok: Roy Bonke. DE chef du 

cuisine, Roy, is PB-er binnen het team Leliestraat. Van origine is hij kok, zijn passie voor het 

vak is duidelijk zichtbaar en te proeven. Als coördinator wijkactiviteiten vind ik het prettig 

om met Roy samen te mogen werken. Zingend staat deze man in de keuken. Roy kreeg hulp van 

een bewoner. De wortelen werden met ongekende snelheid geschild en de uien met ietwat be-

traande oogjes gepeld. Het RIBW kwam met 2 man sterk 10 kg. aardappelen schillen. 

Zoals iedere maand was Irene, onze vrijwilliger, ook van de partij. Samen trekken en schuiven 

we dan met tafels en stoelen en dekken we de tafels. Na de maaltijd ruimen de wijkbewoners 

de tafel af. 

Zo hebben we dus iedere maand een fijne samenwerking. Iedereen helpt een handje mee.  

Roy kreeg van de “eters” een applausje . De reacties waren erg positief, het eten was heer-

lijk, de sfeer was gezellig en de mensen waren enthousiast. 

 

Een geslaagd etentje! De volgende maaltijd is op 26 april. In maart is een speciale bijeen-

komst voor genodigden. De bewoners van het appartementencomplex de Tiggelhof kunnen 

zich opgeven voor het samen eten op 29 maart. Aanmeldingen graag via : 

patricia.lems@legerdesheils.nl 

 
Groetjes, 

Patricia Lems 

Receptioniste/ Telefoniste/ coördinator wijkactiviteiten                         

Leger des Heils, "Huis en Haard Leliestraat”  

 
             

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl


Doe mee en Win een Taart ! Ken uw wijk, en 
raad de Foto !Herken de foto op de voorpagina en win een taart  t.w.v.€ 

10,00. in de vergadering van de redactie (derde donderdag van de maand) wordt de win-
naar bekend gemaakt. (d.m.v. loting) Stuur de oplossing in (straat op de foto , en Uw 
naam, adres en telefoonnr.) naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het 
krantje staande huisadressen van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  

De vorige Winnaar was:                 Shannon Beun          Gefeliciteerd! 
De taart word overhandigd door de 

penningmeester Hans van Zuilekom 
 

 

 

 

De uitslag was : Rozenstraat 
bij het Aldenkampplantsoen het Nijlaar is nog net zichtbaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Wie heeft op deze school gezeten? wijkkrantlaares@hotmail.com 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

                   Gespecialiseerd in Badkamers 

 
  
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 



 

DE WIJKKRANT 
                        IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 

 

Voorzitter:                 Pim van der Velde                   pimvdvelde@live.nl                         06-49637040 

Secretariaat:              Angelie Braakman                   Laaressingel  72A     wijkcommissielaares@gmail.com  

Penningmeester:           Hans v. Zuilekom                     Begoniastraat 180-6                     053- 430 67 73 

h.v.zuilekom@home.nl 

Leden:  Bea Ringelink - Ria Warntjes - Marco Kollen - Natasja Verschoor – Brandon.D.Verpoorte en Peter Kopp . 

 

Website wijkcommissie Laares:     www.laares.nl 

Webmaster: Marja Mulder             info@laares.nl   

Wijkbudget Laares:            wijkbudgetlaares@hotmail.com 

 

Redactie wijkkrant:     Louis Ringelink     Leliestraat 62         433 15 19 

Verschijnt maandelijks , m.u.v. Juli en augustus.  

Kopij inleveren: zie voorpagina.  

Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    

 

Wijkinfo Laares 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                      WOM  Tulpstraat 22 Enschede                436 87 78 

info@delaares.nl                                                     www.delaares.nl 

 

GEMEENTELIJK CONTACT CENTRUM                  GCC                                  481 76 00    

GEMEENTE ENSCHEDE                                                                         481 81 81 

STADSDEELBEHEER                                                                                                                481 76 00 

WIJKBEHEER:  Laurens Ottenschot     l.ottenschot@enschede.nl              Hengelosestraat 77    481 58 50 

AFVALWIJZER:   www.twentemilieu.nl    voor alle ophaaldata van uw afval  of                  0900 - 852 01 11 

 

WONINGBOUWVEREENIGING 

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 

 

INSTANTIES 

Leger des Heils.   Leliestraat 2 (dienstdoende medewerker/ster bij klachten of vragen)        088 065 20 20 

patricia.lems@legerdesheils.nl 

Spoedeisende Hulp                                                                                     112 

Wijkagent                           Tessa Bekkenutte                        tessa.bekkenutte@politie.nl         0900 – 88 44 

Politie Algemeen                                                                                                                       0900- 88 44 

werkgroepveiligheid@outlook.com              Peter Kopp en Brandon D Verpoorte 

Meld Misdaad Anoniem                                                                                                            0900-70 00 

MILIEUPOLITIE                                                                                                                         481 58 58 

Controleur hondenoverlast   Jos Hassink                                                            481 59 07 

Red een dier                                                                                                                   144 

AED IN DE LAARES: 1  TIGGELHOF Tulpstraat 40 

                                  2  LEGER DES HEILS  Leliestraat 2   

                                  3  OOSTERPOORT  Oosterstraat 2 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pimvdvelde@live.nl
mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
http://www.laares.nl/
mailto:info@laares.nl
mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkkrantlaares@hotmail.com
mailto:info@delaares.nl
http://www.delaares.nl/
http://www.twentemilieu.nl/
http://www.domijn.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
mailto:tessa.bekkenutte@politie.nl
mailto:werkgroepveiligheid@outlook.com


Kaatje wil verbinden 
 

De Olympische Spelen zijn weer voorbij. De beelden vanuit Zuid-Korea blijven nog een tijdje in mijn 

herinnering: Passion Connected! De wil om te verbinden vanuit je passie kan op allerlei terreinen, het 

hoeft niet bij sport alleen te blijven. Kaatje wil verbinden vanuit haar passie: ontmoeten en bewegen. 

De Olympische ringen zijn voor mij de verbeelding van verbinding tussen mensen met verschillende 

achtergronden en passies. 

 

Kaatje was even uit de running van het dagelijks leven. Rust was nodig voor herstel, waardoor er min-

der mogelijkheden voor ontmoeten en bewegen leek te zijn. En toch lukte het me nu ook om te verbin-

den. Ten eerste met mezelf en dat wat er gebeurde, daarna met mijn gedachten en uiteindelijk met 

de mensen dicht om me heen. Ik kwam jou tegen op straat en je vroeg: ‘Niet op de fiets vandaag?’. 

Korte momentjes van verbinding, zonder uitleg, vol aandacht. Mooi! 

 

Verbinding blijven zoeken, ook als je niet kunt be-

wegen, even niet kunt ontmoeten, geeft Kaatje in-

spiratie om hoe dan ook invulling te geven aan het 

dagelijks leven. Gewoon en in eenvoud, zullen we 

maar zeggen... 

  

Wat is jouw passie? 

 

Kaatje 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enschedese molens hier in de buurt, wie waar?                                  wijkkrantlaares@hotmail.com 



 
  



 

Werkgroep Veiligheid De Laares. 
Op 13 februari heeft groep 8 van Basisschool-la-res m.m.v. Gemeente, Politie, 

Handhaving en Werkgroep Veiligheid een verkeers-parkeeractiedag gehouden 

aan de Tulpstraat / Rozenstraat. 

Toen wij de klas binnen kwamen werden de kinderen al enthousiast, wij hebben 

ons voorgesteld waarna de kinderen allemaal groene en oranje kaarten in handen 

(goed gedrag wordt beloond met een 

groene kaart, fout gedrag met een oranje 

kaart) en de automobilisten werden zelf 

ook aangesproken door de kinderen wat ze 

goed of fout deden en ook werd verteld 

waar zij hun auto wel mochten parkeren. 

Helaas heeft deze actie maar 45 min. ge-

duurd, maar al met al zeer geslaagd. 

M.V.G. Werkgroep Veiligheid De Laares. 

 

 

Blij worden van lekker zingen. 

 

Uit ervaring weet ik hoe zingen je blij kan maken. Om datgene  te vinden wat echt bij je past 

is lastig en daarom ga ik zelf een vocal group/ zanggroep beginnen.  

Ik heb Diandra Burger, zangdocent/ dirigent gevraagd om les te geven en te dirigeren, zelf 

ga ik mij bezig houden met de organisatie hiervan. 

We hebben een ruimte in de wijk waar we een try out doen van April tot de zomervakantie en 

iedereen vanaf 18 jaar is welkom zowel mannen als vrouwen. 

Lijkt het jou leuk om samen beter te leren zingen, en om  dat in een niet al te grote groep 

(max 16) te doen? 

Meld je dan aan bij riawarntjes@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

mailto:riawarntjes@gmail.com
https://musicflower.wikispaces.com/Senior+Choir
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

1. De Wijk 

 
De Laares is hard op weg een moderne Enschedese stadswijk te worden. Overal ver-

rijzen prachtige nieuwbouwwoningen en de straten lijken in de verste verte niet meer 

op die van pakweg zestig jaar geleden. Daarom neem ik u in deze Wijkkrant graag mee 

naar De Laares van eind jaren 50. Om nieuwe bewoners enige indruk te geven van hoe 

De Laares er in die tijd uitzag. En bij de oudere bewoners van toen hopelijk nog wat 

dierbare herinneringen op te roepen. 

Dus welkom in De Laares van eind jaren 50. Een keurige wijk met vooral veel hardwer-

kende textielarbeiders. Maar hoe anders zag deze wijk er toen uit! 

 

OVERAL TWEERICHTINGSVERKEER 
Neem alleen al de straten. De Rozenstraat, de Tulpstraat en de Leliestraat waren 

stuk voor stuk doorgaande straten met volop tweerichtingsverkeer. Glanzende, blauw-

grijze kinderkopjes vormden de Rozenstraat van toen. Met aan weerszijden – in don-

kerrode steentjes – ruimte voor de fietsers. 

Nog maar weinig wijkbewoners hadden in die tijd een auto. Daardoor konden de kin-

deren in De Laares vrijwel overal ongestoord op straat spelen. Al was er ook nog altijd 

het grote schoolplein van De Laaresschool en natuurlijk speeltuin De Laares. Deze ge-

zellige buurtspeeltuin lag destijds tegenover de toenmalige schoolingang en grensde 

aan de oprit van Rozenstraat 93. 

 

ONGELUKS-KRUISING    
Echt veel autoverkeer was er in die jaren nog niet. Toch kende De Laares een be-

ruchte, onoverzichtelijke kruising: Rozenstraat – Tulpstraat. Komende vanaf de 

Laaressingel werd door automobilisten in de Rozenstraat regelmatig een van rechts 

komende auto of motorrijder uit de Tulpstraat gemist. Met alle soms heftige gevolgen 

van dien. 

Zodra de ambulance was verdwenen, verscheen dan steevast het bergingsbedrijf. Om 

precies te zijn: de destijds roemruchte Jan de Sloper van de Hengelosestraat. Met 

zijn grote, gele 'takelwagen' voerde hij vervolgens het wrak af. Waarna de politie (al-

tijd een bezem en zand paraat in hun VW-busje!) het glas van de straat veegde en de 

achtergebleven olie- en bloedresten met zand bedekte. 

 

TWEE BUSROUTES 
Wist u trouwens dat De Laares eind jaren 50 maar liefst twee busroutes kende? Die 

elkaar bovendien nog eens kruisten (kruispunt Rozenstraat-Leliestraat) ook? Zo reden 

er in die tijd, zelfs tot 's avonds na negenen, dagelijks bussen met fabrieksarbeiders 

uit Losser/Overdinkel vanaf de Laaressingel via de Rozenstraat richting Ooster 

 



 

straat. Terwijl de stadsbus van de TET tot 's avonds laat vanaf het Ribbelt via de Le-

liestraat (met daar 2 haltes aan weerskanten!) naar het Station reed en weer terug. 

Vanuit de Leliestraat sloeg deze TET-bus dan linksaf de Minkmaatstraat in. Om ver-

volgens bij het statige, witte pand van Apotheek Jassies (nu ICT-specialist 24Con-

nect) linksaf de Oldenzaalsestraat in te draaien. En via de Molenstraat bereikte de 

bus zo uiteindelijk het NS-station. 

 

PIKANT FEITJE 
Over Apotheek Jassies gesproken: nog een pikant feitje uit die jaren 50. Deze wijk-

apotheek, nu alweer geruime tijd gevestigd in Gezondheidscentrum Oosterpoort aan 

de Oosterstraat, maakte toen nog zichtbaar onderscheid tussen haar klanten die par-

ticulier verzekerd waren en ziekenfondsverzekerden. Zo kregen de particulier verze-

kerden bij Apotheek Jassies hun medicijnen in met goudpapier beplakte doosjes, 

terwijl zieke  fondspatiënten het in die tijd moesten doen met tabletten en andere 

geneesmiddelen in een simpele witte verpakking. 

© 2018 Ad den Held 

 



 



 



 

Thuiszorg zoals geen ander 

AriënsZorgpalet en Bruggerbosch  
zijn voortaan samen Liberein.  
Vertrouwde zorg in een nieuw  

jasje. 

Wat ú belangrijk vindt!  

Daar gaat het om bij Liberein.  

We nemen de tijd en hebben aandacht voor uw wensen.  

Wij gaan altijd samen met u op zoek naar de beste  
oplossingen en doen dit vanuit onze professionaliteit en  

deskundigheid. Daarom is onze thuiszorg uniek.  
Thuiszorg zoals geen ander! 


