
 

 
 

             

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                

Doe mee en Win een Taart! 
Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
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uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
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                  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 

 

STRAATPRAAT GAAT VAN START 

 

Zoals een tijdje geleden aangekondigd start op 19 april de eerste bijeenkomst van STRAATPRAAT.  

Wijkcommissie Laares hoort graag hoe bewoners denken over hun eigen straat. Welke ideeën leven er 

over hoe het nog mooier en beter kan? Maar ook: wat verwachten bewoners van de wijkcommissie, wat 

zien ze graag in de wijkkrant, welke activiteiten zouden mensen graag georganiseerd zien in de huis-

kamer. Kortom: we gaan graag in gesprek. 

Voor deze bijeenkomst zijn de bewoners (van de Laares) van de Oosterstraat, Oldenzaalsestraat en 

Laaressingel uitgenodigd. Aanmelden is gewenst (via wijkcommissielaares@gmail.com), maar niet nood-

zakelijk. We hopen u graag te ontmoeten, natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

 
VERKEER EN VEILIGHEID 

 

FLYER DOOR DE WIJK VERSPREID 

De werkgroep verkeer en veiligheid heeft afgelopen maand de flyer van de app 

Veilige buurt verspreid door de wijk. Helaas was de flyer niet volstrekt helder 

over de herkomst en werkelijke veiligheid van de app. Daarmee haalde de 

Laares de krant, waar de voorzitter van de wijkcommissie kon melden dat er 

geen reden tot bezorgdheid was. 

 

ENQUETE BETAALD PARKEREN 

Binnenkort valt in een deel van de Laares een officiële brief in de bus van de gemeente met betrek-

king tot het betaald parkeren. Een gebied grenzend aan het centrum (Begoniastraat, Minkmaatstraat 

en de parkeerplaats tussen Begoniastraat en Laaresstraat) zal de mogelijkheid krijgen te stemmen 

over betaald parkeren. Deze brief zal ook via de website en Facebook worden gepubliceerd, zodat ook 

bewoners buiten dit gebied op de hoogte zijn. 

Het gebied wordt opgeknipt in een aantal delen en deze delen stemmen afzonderlijk over betaald par-

keren. Een minimale respons van 50% is noodzakelijk wil het betaald parkeren worden ingevoerd. 

Het is belangrijk dat bewoners beseffen dat de parkeerdruk in hun eigen gebied zal toenemen door 

het invoeren van betaald parkeren in de aangrenzende delen. 

Het advies is dan ook om de brief goed te lezen en tijdig te reageren. 

 

VERKEERSPLAN BEGONIASTRAAT 

Afgelopen maand heeft de voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden 

van de gemeente over de wijzigingen in de verkeerssituatie in de Bego-

niastraat. 

De optie waarin de het verkeer komend vanaf de Oosterstraat de Ro-

zenstraat in kan rijden en daarna linksaf de Begoniastraat in richting 

Minkmaatstraat en rechtsaf richting de singel, heeft de voorkeur van 

de gemeente.  

Overigens zal het stukje Rozenstraat (net als aan de andere kant 

vanaf de singel) tweerichtings blijven ten behoeve van de bewoners van 

dat deel van de Rozenstraat.  
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INGE HUNINK NEEMT AFSCHEID 

  

Sinds de oprichting van de schildersclub in de Laares in mei 2016 heeft Inge 

Hunink iedereen een hoop geleerd. Ook toen ze uit de wijk verhuisde kwam ze 

daarvoor elke 2 weken op de scootmobiel, door weer en wind (het leek wel vooral 

op dinsdag te regenen!). 

Een mooie mix van kinderen en volwassenen begeleidde ze 

bij het maken van kleine schilderijen in vrolijke kleuren.  

Helaas gaat Inge er mee ophouden. We willen haar op deze plek bedanken voor 

de afgelopen 2 jaar. We zullen haar echt missen. BEDANKT INGE! 

We hopen dat we een opvolger voor haar zullen vinden. Tot die tijd schilderen 

we gewoon door. Dus: dinsdagmiddag 10 en 24 april vanaf 14.30 uur in de Huis-

kamer van de Laares! 

 

 

 

WIJKAGENDA 2018 

 

3 april – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 10, 17 en 24 april 

 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over opvoeding en ontwik-

keling van uw kind. 

  
 

5 april - 1e do van de 

maand 

19.30 – 20.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/ 

IKC La Res 

Volgende keer: 3 mei  

 

 

INLOOPSPREEKUUR  

WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? Kom gerust langs.  

 

5 april – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op 12, 19 en 26 april 

 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en Claudia serveren koffie en 

thee en knutselen, terwijl de kinderen sporten. 

 
 

10 april - elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Volgende keer: 24 april 

 

 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Helaas zonder Inge! 

  

  



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? Wijkagent, gemeente, Leger des 

Heils en RIBW zitten ook aan tafel! 

 

 

19 april  

19.30 - 21.30 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, 

IKC La Res 

 

 

STRAATPRAAT Bewoners van de Oldenzaalsestraat, Oosterstraat 

en Laaressingel worden uitgenodigd te praten over hun straten. 

 

 

22 april – laatste do v/d 

maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Volgende keer:  31 mei 

 

 

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  

 
 

 

 

 

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 winnaar bekend gemaakt. 

(d.m.v. loting) Stuur de oplossing in (straat op de foto , en Uw naam, adres en tele-

foonnr.) naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande 

huisadressen van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  

De vorige Winnaar was:                 Johan Slaa          Gefeliciteerd! 

De taart word overhandigd door de 

penningmeester Hans van Zuilekom 
 

 

 

 

De uitslag was : Hoek Mink-

maatstraat - Oldenzaalse-

straat  
Tegenover het pand dat Apotheek 

Jassies was! 
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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                     h.v.zuilekom@home.nl 6                     053- 430 67 

73 

 

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 
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65+ in de Laares 
 

In de Laares is het prettig wonen voor alle leeftijden en elke levensfase. Studenten, jonge stellen, 

gezinnen met jonge en ook oudere kinderen, singles. Kortom, voor iedereen is er in principe wel een 

geschikte woning. In de Tiggelhof is het goed wonen voorbehouden aan de 65+’er.  

Voor velen is dat de levensfase waarin de kinderen het huis uit zijn en je soms moet toegeven dat ou-

derdom met gebreken komt. Je hoeft dan natuurlijk niet achter de geraniums te zitten. Een nieuwe 

woonomgeving en nieuwe mensen te leren kennen kan ook!  
 

Het is een doorsnee woensdagavond. Maar het zou ook net zo goed een vrijdagavond kunnen zijn. In 

de ontmoetingsruimte van de Tiggelhof zit een aantal bewoners te kaarten. Er hangt een vrolijke en 

gemoedelijke sfeer. De bewoners hebben zich opgesplitst in een joker-tafel en een hartenjaag-tafel. 

De jokeraars en hartenjagers 

bemoeien zich over en weer met 

elkaars spel. Ook enkele 

toeschouwers mengen zich in de 

discussie of iedereen wel even 

eerlijk speelt.   
 

Waarom de Tiggelhof? 
 

Hartenjager Trix is na het 

overlijden van haar man hier naar 

toe verhuisd. Ze zag het niet 

zitten om haar woning met 

tuin te moeten blijven 

onderhouden. Een goede keuze. Ze heeft het erg goed naar haar zin. In haar eigen appartement -wel 

aan de koude kant- kan ze genieten van de drukte op het schoolplein. Door de activiteiten in de ont-

moetingsruimte heeft ze heel wat aanspraak. Dat past bij haar. Ze heeft verschillende banen gehad. 

Elke baan kenmerkte zich in het contact met mensen. 

Net als Trix is ook Geert is blij met de verhuizing naar de Tiggelhof, alweer ruim tien jaar geleden. 

Was hij daarvoor nogal op zichzelf, hier is hij simpelweg opgebloeid. Hij heeft sindsdien een rijker 

sociaal leven.  

Het zijn niet alleen de single bewoners die het gezelschap van anderen opzoeken. Ook echtparen mel-

den zich in de ontmoetingsruimte. Geen gesloten kliekje, maar een gastvrije groep. Iedereen heeft 

weer een andere achtergrond. Chris en Sinie wonen hun hele leven in de Laares. Jansje, Riky en Geert 

komen vanuit andere wijken naar de Laares. Jans kwam vanuit Drenthe naar Enschede en heeft bijna 

elke wijk ondertussen aangedaan. Allemaal hebben ze hun werkzame leven in de bouw, bij Grolsch, in 

de horeca, gezondheidszorg, textiel enz. achter de rug en leven nu al God in de Laares.  

                      

Onder het genot van een hapje, een drankje, een potje kaarten, darten, biljarten, gewoon koffie drin-

ken en nog meer activiteiten ontmoeten de bewoners van de Tiggelhof elkaar met enige regelmaat. 

Overdag, ’s avonds; de ene keer is groep wat kleiner, de andere keer is de ontmoetingsruimte bijna te 

klein. Daarmee is dit een erg fijne plek om te wonen. 
 

Dorine 



 



 

Kaatje kijkt om haar heen 

 

De winter is voorbij, de eerste werkzaamheden in de tuin zijn gedaan. Het is heerlijk om weer buiten 

te zijn. Kaatje kijkt naar de eerste lentegroeispurtjes in de tuin en leest een gedicht van Kees Spie-

ring: 
 

Kijk, dit is ons gras. 

Het is lang en zacht en was er al 

voordat wij hier kwamen.   

Wanneer je gaat liggen, buigt het zich 

als een moeder over je heen. 

 

Kijk, dat zijn onze bomen. 

Ouder dan opa’s van oma’s, 

stammen te dik voor omhelzing, 

het donkergroene blad 

vertelt van eeuwen zomer. 

 

Kom, zoek een plek in het gras, 

leun tegen een stam, 

voel het strelen van de wind, 

zie de wolken, ons uitzicht, 

jouw uitzicht, wees welkom. 
 

Hoe vier jij de lente? 

 

Kaatje 

 

 

 

 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

2. De Laaresschool 

 
Ook in de moderne stadswijk De Laares blijft de basisschool aan de Rozenstraat – Tulpstraat een op-

vallende verschijning. Het markante schoolgebouw-met-klokkentoren is al sinds september 1929 in 

gebruik. Dus deze Enschedese basisschool bestaat volgend jaar exact 90 jaar. Al heeft de oorspron-

kelijke, wijkgebonden naam Laaresschool inmiddels plaatsgemaakt voor basisschool La Res. 

 

COOL HEKWERK... 
Met plezier neem ik u ditmaal mee naar de Laaresschool van eind jaren 50. Toen nog bekend als 'open-

bare school voor gewoon lager onderwijs'. 

Opvallende verschillen met nu: de hoofdingang was aan de Rozenstraat 98, de toegangsdeur en ook de 

ijzeren hekken rond het schoolplein waren groen van kleur. Vooral bij strenge vorst hadden die groene 

ijzeren hekken overigens een sterke aantrekkingskracht op schoolkinderen en andere jonge wijkbewo-

ners. Zij legden uit balorigheid hun tong op het ijskoude hekwerk, waardoor die 'vastvroor'. Behulp-

zame buurvrouwen moesten dan met een pannetje lauw water uitkomst bieden. 

 

http://www.peterbout.nl/tag/lente/
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SCHOOLPLEIN EN BUURTPLEIN 
Een strook zandgrond scheidde het schoolgebouw van het – ook toen al – betegelde schoolplein. Maar 

verder was het schoolplein 'kaal', dus zonder de kleurige belijning en speeltoestellen van nu. 

Behalve de leerlingen van de Laaresschool maakten, na schooltijd, ook kinderen uit de buurt dankbaar 

gebruik van het grote schoolplein. Rolschaatsen, hinkelen, vliegeren, tollen, voetballen... ruimte ge-

noeg. En belandde een voetbal per ongeluk in de hoge dakgoot van de school? Geen probleem! Er was 

altijd wel een jongen met lef in de buurt die via de regenpijp helemaal naar boven klom, zichzelf in de 

dakgoot slingerde en vanuit die dakgoot de bal weer richting schoolplein gooide. 

 

ZUSTER IN DE KLAS 
Acht klaslokalen telde de Laaresschool van toen, bij het ontwerp berekend op maximaal 48 leerlingen 

per lokaal. De eerste, tweede en zesde klas op de begane grond en klas drie, vier en vijf op de eerste 

verdieping. En vrijwel de gehele zolderverdieping deed dienst als knutselruimte/handenarbeidlokaal. 

Verder was rechts naast de oude hoofdingang de koffiekamer van de leerkrachten (af en toe omge-

bouwd tot behandelkamer van de schooltandarts). Terwijl de kamer boven de hoofdingang min of meer 

als vaste spreekkamer diende voor de schoolarts. Ook verscheen met enige regelmaat De Zuster in de 

klas. Zwijgend en gehuld in een kraakhelder wit schort onderzocht zij streng, rij voor rij, alle kin-

deren op de mogelijke aanwezigheid van hoofdluis. Diezelfde verpleegkundige zorgde overigens voor 

de tbc-preventie in de klassen. Daadkrachtig trok De Zuster bij elk kind de arm naar zich toe, waarop 

eerder een 'kruisje' was aangebracht (de Mantoux-test).   

 

VAN GRIFFEL TOT KROONTJESPEN 
Hoe het er eind jaren vijftig op de Laaresschool precies aan toe ging? Alle leerlingen zaten in strakke 

rijen in de klas, met het gezicht richting schoolbord. En niks 'juf Inge' of 'meneer Wim', maar toen 

nog heel gewoon 'juffrouw Gorter' en 'meneer Achterkamp' (het toenmalige Hoofd der School).  In 

de eerste klas van juffrouw Gorter leerde je vroeger (ook in schooljaar 1956 – 1957 nog) schrijven 

met een krassende griffel op een lei. Foutje geschreven? Dan wiste je die fout op je lei zelf uit met 

een sponsje. Maar gelukkig brak daarna al snel de moderne tijd aan: de kroontjespen deed haar in-

trede op de Laaresschool! (wordt vervolgd). 

© 2018 Ad den Held 

 

 
 



 



 

 

 

 

 
 


