
 
 
 
             

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Doe mee en Win een Taart! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
         
                 
 
    
 
 
      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 42. April  2018 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer:     Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo –    en nog meer….  
Inleveren kopij 20 Mei 2018  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

                  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 
 



 
NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 
 
WIJKKAART VAN DE LAARES 
 
WAT STAAT ER OP DE WIJKKAART 
In de wijkkaart van de Laares zijn alle projecten, waar de gemeente, maar ook de WOM (de 
WijkOntwikkelingsMaatschappij) dit jaar mee aan de slag zijn of gaan, vastgelegd. Zo is er een 
plantenvak op de hoek van de Minkmaatstraat en de Laaresstraat opnieuw ingericht omdat er de taxus 
kever in zat. In het Aldenkampplantsoen moeten een aantal stukken van de haag vervangen worden.  
Ook de bouwprojecten aan het Papavercomplex en de werkzaamheden aan de Minkmaatstraat zijn 
aangegeven op de kaart. 
Ook de veranderingen aan de Oosterstraat komen langzaam in beeld. Als kers op de taart zal deze 
straat als laatste her-ingericht worden. We houden u op de hoogte! 
 
OVERLEG MET DE GEMEENTE 
Afgelopen maand heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Wijkcommissie Laares en Bert 
Rademaker (Stadsdeelbeheer) en Tanja Rijsman (wijkregisseur van de Laares voor de Gemeente) naar 
aanleiding van deze wijkkaart. 
Hierbij is naar voren gebracht dat er in de wijk behoefte is aan meer groen in het algemeen, maar ook 
aan een goede vervanging voor het hondenuitlaatveld en meer speelplekken voor kinderen.  
In de STRAATPRAAT bijeenkomsten bieden we u de gelegenheid om mee te praten over uw eigen 
wensen, dus mis die niet! 
 
 
NIEUWE BEGELEIDING VOOR DE SCHILDERSGROEP 
Vorige maand moes-
ten we in de wijk-
krant melden dat de 
schildersgroep zon-
der begeleiding ver-
der ging. Maar tot 
onze grote vreugde 
heeft zich daarop 
gelijk een vrijwilliger 
aangemeld, Anja 
Kruise.  
Ze is gelijk op 10 
april ingestapt en 
stelt zichzelf voor in 
deze wijkkrant. Hier-
naast en bij haar in-
troductie ziet u 2 
schilderijen, door 
Anja gemaakt! 
 



 

    WIJKAGENDA 2018 
 

 

3 mei - 1e do van de maand 

19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 7 juni  
 

 

INLOOPSPREEKUUR  
WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? 
Kom gerust langs.  

 

8 mei - elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 22 mei 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 
Voor jong en oud 
Onder begeleiding van Anja 
Kruize! 

 

15 mei – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 
63/IKC La Res 
Ook op: 22 en 29 mei 
 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting 
over opvoeding en ontwikkeling van uw 
kind. 
  

 

17 mei – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 
63/IKC La Res 
Ook op 24 en 31 mei 
 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en 
Claudia serveren koffie en thee en knut-
selen, terwijl de kinderen sporten. 
 

 

31 mei – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 
Leliestraat 2  
Leger des Heils 
 
 

 

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  
 

 

14 juni – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 
Volgende keer: 11 oktober 
 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijk-
agent, gemeente, Leger des Heils en 
RIBW zitten ook aan tafel! 
 

 

14 juli  

11.00 - 15.00 uur  
Buurtplein, Tulpstraat 63, IKC La Res 
 

 

ZOMERFESTIVAL 

Rommelmarkt 
Live muziek 
Voor jong en oud 
 

 
 



 
 

 
EVEN VOORSTELLEN…………… 
Anderhalf jaar geleden heb ik na 20 jaar de Helmerhoek vaarwel gezegd en ben naar de Laares ver-
huisd. Mooie wijk en lekker dicht bij het centrum. Veel buurtgenoten ken ik er nog niet. 
Toen er een oproep stond in de wijkkrant om de begeleiding van de schildergroep van Inge Hunink 
over te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Schilderen is een van mijn grote hobby’s, en wat is er 
mooier dan die passie te delen met mensen uit je nieuwe wijk die je op deze manier leert kennen? Wat 
een wonderlijke match! 
 
Ik ben geen professional, maar heb wel ja-
renlang op schilderles gezeten bij een kun-
stenares/docente. Ook ben ik op 
schildervakanties geweest, in binnen- en bui-
tenland, met andere kunstenaars. Veel ge-
leerd: verschillende technieken, tekenen, 
abstract en figuratief werken, ‘schilderen’ 
met papier. Lekker los gaan en je fantasie 
prikkelen. Die kennis geef ik graag aan mijn 
nieuwe wijkgenoten door. 
 
De eerste schilderbijeenkomst is inmiddels 
geweest en het is me uitstekend bevallen. Al-
lemaal gezellige, enthousiaste deelnemers die 
graag met verf en doek bezig zijn en open 
staan voor nieuwe dingen. “Ik wil wat losser 
schilderen”, gaf de een aan. 
Een ander wil graag meer leren over kleurge-
bruik, wat helaas ook niet mijn sterkste kant 
is ;). Maar samen komen we er wel uit, en 
Inge heeft gelukkig een klapper achtergela-
ten met veel tips over het mengen van kleu-
ren. 
 
De schildergroep komt eens in de twee weken op dinsdagmiddag bij elkaar in basisschool La Res. Soms 
zijn er niet zo veel deelnemers, andere keren juist wel. Wil je ook eens komen kijken of meteen mee-
doen, dan kan dat natuurlijk. Materialen (acrylverf, penselen en kleine doekjes) zijn aanwezig. Erva-
ring is niet noodzakelijk. 
De schildergroep overweegt overigens haar activiteiten uit te breiden met themagerichte workshops 
waaraan iedereen kan meedoen, ongeveer een keer in de zes a acht weken. Meer hierover in de vol-
gende wijkkrant!   
 
Anja Kruise  
 
 
 
 
 



 

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       Mevr.Kokkeler-Hemme          Gefeliciteerd! 
De taart word overhandigd door de 
penningmeester Hans van Zuilekom 
 
 
 

 

 

De uitslag was : 
  
Hoek Meidoornstraat/Tulpstraat 
 

 
 
 

 
 

--------------------------------------- 
Persbericht 19 april 2018 

 

 

Wie wordt de nieuwe groene visionair van Overijssel? 

Veel prachtige natuur-, milieu- of duurzaamheidsprojecten beginnen met een droom of visioen. Natuur en Mi-
lieu Overijssel is daarom ook dit jaar weer op zoek naar de dromers en visionairs van Overijssel. En looft 
daarvoor jaarlijks de natuur en landschapsprijs “Een groen visioen” uit. De mooiste droom zetten wij in de 
spotlights en ontvangt 250 euro. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Veldsymposium op 8 juni op 
Landgoed Hof Espelo in Enschede.  

Iedere vrijwilliger die een droom heeft voor het behouden of bevorderen van natuur en milieu in Overijssel, of deze al 
(deels) heeft verwezenlijkt komt in aanmerking. De initiatieven moeten ambitieus, creatief en inspirerend zijn, maar 
ook uitvoerbaar. Op de website van Natuur en Milieu Overijssel staan de voorwaarden voor deelname.  Alle visionairs 
worden van harte uitgenodigd om eigen of andermans initiatieven aan te melden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 
juni.  



 
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 
 
 
 

 



 



 
Kaatje overkomt humor 
 
Het jaar tweeduizend achttien verloopt voor Kaatje tot nu toe anders dan verwacht. Licha-
melijke beperkingen die langer lijken te duren dan verwacht, zorgen ervoor dat de dagen op 
een andere manier ingevuld worden. Het tempo is vertraagd, de lichamelijke conditie verdwe-
nen en verwachtingen ten opzichte van mezelf en anderen moeten bijgesteld worden.  
 
‘Tisnieaans’ zag Kaatje op een ansichtkaart voorbijkomen. Misschien wel een vereenvoudigde 
versie van Epictetus, een stoïcijns filosoof uit de 1e eeuw na Christus. Epictetus geloofde dat 
het geen zin heeft je druk te maken over gebeurtenissen die je niet kunt veranderen of beïn-
vloeden. En dat lukt me aardig, want ook ik zeg tegen mezelf: tisnieaans. 
 
Tisnieaans komt niet alleen, want tegelijkertijd met het uitspreken van het woord, komt de 
humor. Humor, die de onverwachte veranderingen in mijn leven regelmatig relativeert en zo 
het zonnetje in het huis kan laten blijven schijnen. Wel zo aangenaam voor de huisgenoten! 
 
Hou de humor levend, gunt Kaatje de lezer, wat er ook op je pad komt of hoe je naar de toe-
komst van de samenleving kijkt. Het geeft lucht en ruimte!  
 
Miss Piggy stelt in het nawoord van een boek*: Kop op: stop met 
(aan)klagen en bedreigen, geniet voortaan onbekommerd van de 
lach! A smile on your face! For the Pigs in space! 
 
Kaatje! 
 
 
*Megatrends van grimlach tot ironie, Adjiedj Bakas 
 
 

 
 
 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 
3. De Laaresschool 
Over de vroegere Laaresschool, tegenwoordig basisschool La Res, valt veel te vertellen. Daarom neem 
ik u ook in deze derde aflevering nog een keer mee naar de Laaresschool van eind jaren 50. Voor veel 
oorspronkelijke wijkbewoners vast herkenbaar. En voor alle nieuwe bewoners van De Laares hopelijk 
weer een opmerkelijk stukje wijkgeschiedenis. 
 
EIGEN INKTPOTJE    
Vorige maand meldde ik al een belangrijk historisch feit: de komst van de 
kroontjespen op de Laaresschool. Onmisbaar voor het schrijven met die kroontjespen was uiteraard 
de inkt waar je je kroontjespen telkens moest indopen. Iedere leerling had een eigen inktpotje, han-

Deze foto van Onbekende au-
teur is gelicentieerd onder CC 



dig verzonken in de schoolbank. En was de inkt op? Dan duwde je je glazen inktpotje vanuit de opberg-
ruimte in je schoolbank ('je vakje') met je wijsvinger omhoog en liep je er mee naar voren. Vanuit de 
grote fles met blauwe Talens inkt werd je inktpotje dan weer bijgevuld. 
 
'SCHOON' SCHRIJVEN    
Mínstens zo belangrijk op de Laaresschool van toen: de ver-
plichte inktlap. Die bestond uit op elkaar gelegde lapjes stof. 
Stevig bij elkaar gehouden door een grote knoop erbovenop. 
Met die thuisgemaakte inktlap kon je je kroontjespen 
schoonhouden. Dus haartjes en andere ongerechtigheden uit 
je kroontjespen vegen, zodat je – ook letterlijk – schoon 
schreef. Alle leerlingen schreven in lichtgroene schoolschrif-
ten met een roodomrand naametiket. In twee varianten: met 
lijntjes voor de schrijfles en met hokjes voor het rekenwerk. Wie foutloos én netjes schreef, kreeg 
een stempeltje in z'n schrift. En na meerdere 'goedstempeltjes' volgde de ultieme beloning: je mocht 
met rode of zelfs met groene inkt schrijven! 
 
ZINGEN ÓF VOORLEZEN 
Eind jaren vijftig werd er volop gezongen in de klassen. Een van de jongste onderwijzers nam zelfs 
zijn gitaar mee naar school. Dat bezorgde hem in die tijd bijna een sterrenstatus. En zijn oudere, wat 
minder stemvaste collega's? Die lazen hun klas liever voor, uit in die tijd populaire boeken zoals Krui-
meltje, Robinson Crusoe en De Negerhut van Oom Tom. Overigens bij mooi zomerweer – door alle 
openstaande ramen – ook voor iedereen op de Laaresschool duidelijk hoorbaar: het klassikaal opdreu-
nen van alle tafels door de leerlingen in de laagste klassen. 
 
HONDSTROUW... 
Over de toeloop van nieuwe leerlingen had de Laaresschool eind jaren 50 geen klagen. Hoewel kin-
deren met een buitenlandse achtergrond een zeldzaamheid waren. Pieter, helemaal uit Steenwijk, was 
in die tijd al redelijk bijzonder. Al kwam dat vooral door zijn hond, die tijdens alle schooluren buiten 
op het schoolplein trouw op hem bleef liggen wachten... 
Veruit de belangrijkste 'toeleverancier' van de Laaresschool? De school voor voorbereidend lager on-
derwijs Lenteleven, in de wijk beter bekend als 'Kleuterschool Lenteleven'. 
 
VEILIG OVERSTEEKTOUW   
Niet alleen kleuters uit de Laares waren welkom op Lenteleven, maar ook vanuit aangrenzende wijken. 
En voor een veilige oversteek van de – ook toen al – vrij drukke Laaressingel, maakten die 'buiten-
wijkse' kleuters gebruik van een lang, dik touw. Zo staken zij na schooltijd allemaal tegelijk, dat dikke 
oversteektouw van hun kleuterschool stevig 
vasthoudend, veilig de Laaressingel over.     
De naam Lenteleven stond vele jaren in sierlijke 
schrijfletters boven de hoofdingang van het 
schoolgebouw aan de Tulpstraat 67. Nu biedt 
ditzelfde gebouw alweer geruime tijd plaats aan 
Kinderdagverblijf Robbedoes. 
© 2018 Ad den Held 

 



 



 
Inwoners van Enschede worden steeds ouder en blijven gelukkig ook langer 
vitaal. 

Daardoor kan deze steeds groter wordende groep inwoners ook langer zelfstandig blijven wo-
nen, wat voor veel mensen de voorkeur heeft. De gemeente probeert de inwoners hierbij te 
ondersteunen via het project Vitaal Veilig Wonen, uitgevoerd door de stichting VVVS (Vitali-
teit + Veiligheid Voor Senioren).  

Net als in Enschede-Zuid -Oost, -West en Noord   krijgen ook de senioren in Enschede-cen-
trum de mogelijkheid om hier aan deel te nemen.  

Veiligheidsadviseurs bezoeken senioren om samen te kijken naar onveilige situaties in en om 
huis om valongevallen te verminderen. Ook krijgen zij een valpreventiecursus en sport- en be-
weegactiviteiten aangeboden die wijkgericht zijn opgezet. 

Het bezoek van de veiligheidsadviseurs wordt vooraf aangekondigd via een brief van de ge-
meente, aangevuld met een briefkaart waarop de foto’s staan van de adviseurs. 

Geen kaart gehad of wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan op stichtingvvvs.nl of 
bel naar 085-4010232.  

 


