
 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

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

 
         
                 
 

    

 

 

      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 42. Juni 2018 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo –   en meer….  
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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 
 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

                   Gespecialiseerd in Badkamers 

 
  
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

http://www.arnoldschouwink.nl/


NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 

STRAATPRAAT IN DE LAARES 
 

WAT IS STRAATPRAAT 

In april heeft de eerste straatpraat bijeenkomst plaatsgevonden in de Huiskamer van de Laares. Alle 

bewoners van Oldenzaalsestraat, Laaressingel en Oosterstraat (grenzend aan de Laares) kregen een 

speciale uitnodiging in de bus. Een aantal bewoners van de Laaressingel en met name de Oosterstraat 

zijn gekomen om hun ervaringen te delen en dat waarderen we! 

 

WAT SPEELT ER IN DE STRATEN? 

Voor een deel hoorden we bekende klachten zoals parkeeroverlast, …., te hard rijden (met 

name ook ’s nachts) en geluidsoverlast van feestgangers. De Oosterstraat kent 

daarnaast ook een aantal specifieke problemen door de  ligging naast de spoorlijn. 

Wij vinden het de taak van de Wijkcommissie om problemen op de agenda te zetten bij de betrokken 

instantie’s en daar zijn we al mee begonnen! 

 

WANNEER WEER?  

Maandag 10 september van 19.30 – 21.30 uur staat de volgende straatpraat op het pro-

gramma. Dit keer zijn bewoners uitgenodigd van de Leliestraat, Violenstraat, Meidoornstraat 

en Tulpstraat. Ook de bewoners van de Anjelierstraat en de Klaproosstraat en van de Rozen-

straat tussen de Laaressingel en de Tulpstraat zijn van harte welkom. 
In de STRAATPRAAT bijeenkomsten bieden we u de gelegenheid om mee te praten over uw eigen 

wensen, dus mis die niet! 

 

 

ZOMERFESTIVAL 14 juli  
 

Door alle zon van de laatste weken beseft iedereen dat het ook alweer bijna zomervakantie is. 

Wijkcommissie Laares stopt in de zomermaanden . Uw eerstvolgende wijkkrant verschijnt pas in 

december. Vandaar dat we u nu vast ook hierbij (naast de uitnodiging om in te schrijven) uitnodigen 

om op 14 juli langs te komen. De organisatie is al maanden in de weer om er een mooi feest van te 

maken. Echter voor een groot feest is ook geld nodig, dus…………………………… 

 

UITNODIGING STEMMING WIJKBUDGET a € 1250,00 
 

WANNEER en WAAR 

Tijdens de openbare vergadering van Wijkcommissie Laares in de Huiskamer in het IKC La Res, Tulp-

straat 63, op donderdag 14 juni om 20.00 uur. 

 

AANVRAAG WIJKBUDGET 

Tijdens deze vergadering wordt u gevraagd uw stem uit te brengen over een 

aanvraag van €1250,- uit het wijkbudget ten behoeve van het 

ZOMERFESTIVAL op zaterdag 14 juli.  Dit bedrag is bestemd voor de huur 

van springkussens, tenten en biertafels, muziek en een zanger, kramen voor 

de rommelmarkt, de EHBO, koffie en thee en drinken voor de kinderen. 



Een groot aantal sponsors stelt prijzen ter beschikking en er is ook een sponsor voor een ijskraam en 

een springkussen, daardoor kan het budget relatief beperkt blijven.  

We hopen dat u allemaal 14 juni VOOR komt stemmen! Tot dan. 

 

 
 

ENQUÊTE BETAALD PARKEREN 
De periode waarin gereageerd kon worden op de enquête over betaald parkeren in het gebied rond de 

Minkmaatstraat en Begoniastraat is inmiddels afgerond. 

Er hebben in totaal 98 van de 183 aangeschreven adressen het antwoordformulier geretourneerd. 

Daarmee is net voldaan aan de minimum respons van 50%. De uitslag houdt u nog even van ons tegoed. 

De gemeente gaat de betrokken bewoners zeer binnenkort informeren. 

 

 

 

KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN 

 
Tot slot kunnen we u met trots vertellen dat op donderdag 22 juni de 

eerste koffieochtend voor senioren start in de Huiskamer (Tulpstraat 63) in school.  

Dit zal een eerste kennismaking worden voor de vakantie. Ria Warntjes inventariseert graag welke 

wensen er leven. U  
bent van 10-12 uur welkom!!! 

 
 

 

Zomerfestival 14 juli 2018 Laares 
Tijd: 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Locatie: buurtplein Tulpstraat en omliggende straten. 

 

Dit jaar tijdens het zomerfestival bij aanvang van de zomervakantie 

gaan we een Braderie/Rommelmarkt organiseren. 

Vorig jaar was zeskamp een groot succes . 

Dit jaar willen we weer een fantastisch feest organiseren. 

Dit jaar is er een braderie en rommelmarkt met een hapje, drankje, spelletjes, grabbelton, pony met 

wagen, verloting en vele fantastische prijzen zoals een fiets en IPhone te winnen. 

Dit kunnen we alleen organiseren met jullie hulp. 

Daarom vragen we alle bedrijven in onze wijk de Laares, bewoners, vrienden en/of familie om mee te 

doen en/of iets betekenen voor de wijk en dit feest. 

Willen jullie meedoen? 

Dit kan zijn in de vorm van spelletjes, verkoopkraam, kleedjesmarkt, eten, drinken of prijzen. 

Kraampjes zijn te huur voor verkoop rommelmarkt spullen ter waarde van € 10, - euro voor winkeliers 

en € 5, - euro voor bewoners/vrienden. 

Dit bedrag voor de kraam moet voor 1 juli 2018 betaald worden en is gelijk jouw bevestiging voor de 

kraam. 

Sponseren en /of prijzen beschikbaar stellen wordt daarnaast ook gewaardeerd. 

Kunnen we op jullie rekenen? 



Opgeven voor het sponseren, prijzen beschikbaar stellen en een kraam reserveren kan op onderstaand 

emailadres: 

 

zomerfestivallaares@outlook.com 

Geef hier duidelijk op je naam of bedrijfsnaam 

Adresgegevens  

Telefoonnummer 

Hoeveel kramen jij wenst 
 

Vrijwilligers/feestcommissie de Laares 

 

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               Kim Oosterhuis                                                                 
Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

De uitslag was : Rozenstraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zomerfestivallaares@outlook.com


 

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 
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Kaatje verlangt 
Kaatje denkt na over verlangen nu de zomervakantie nadert. Thuis wordt er gebrain-

stormd wat haalbaar is en wat iedereen leuk vindt om te doen tijdens de 3 vrije we-

ken. Verlangens die verschillen tussen man, vrouw en kind, tussen rust en beweging, 

tussen zoeken en vinden. Ieder met zijn eigen beeld en ervaring die we al hadden 

met elkaar of willen krijgen. 

 

Kaatje gaat weer naar het hoge Noorden en ze verlangt ernaar. Het hoge Noorden 

spreekt me aan op eigen mijn initiatieven, mijn creativiteit, mijn inzicht en verlangen 

naar vrijheid om te kiezen. Verlangen die losstaat van vermaakt worden. Niet de 

makkelijkste weg om de nemen, omdat niets vaststaat en toch verlang ik ernaar.  

 

Soms zijn er momenten, dat ik juist 

verlang naar vastomlijnde dingen of 

dat de ander even zorgt voor mij als 

de nood hoog is. Kaatje verlangt 

naar overzicht als het hoofd en hart 

een chaos is. Misschien heeft ver-

langen vooral met ervaringen te ma-

ken, met wat jij en ik samen kunnen 

ervaren of voor elkaar kunnen bete-

kenen? Dan wordt verlangen geen 

verwachting maar een onverwachts 

geschenk… 

 

Dank je wel! 

 

Kaatje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 
4. Speeltuin De Laares 
De Laares kende eind jaren 50 een populaire, eigen wijkspeeltuin aan de Rozenstraat. Het omheinde 

speeltuinterrein begon naast de oprit van Rozenstraat nr.93. En eindigde bij de garage, die toen al be-

hoorde bij het hoekhuis aan de Laaressingel nr.56. Nu staan op diezelfde plek aan de Rozenstraat een 

heg plus de zijmuren van twee prachtige nieuwbouwhuizen. Twee hoekhuizen tegenover elkaar aan de 

Violenstraat, een nieuw aangelegde zijstraat van de Rozenstraat. 

 

VOOR JONG EN OUD 
De speeltuin van Speeltuinvereniging De Laares bestond uit: een gigantische zandbak, een glijbaan, 

nog wat andere speeltoestellen en een voetbalveld. En helemaal achterin stond het groene, houten 

speeltuingebouw. Dat bood ruimte aan allerlei (wijk)activiteiten. De timmer-, de dam-, de vis- en de 

voetbalclub van De Laares vonden er onderdak. Ook werd er balletles gegeven en konden de oudste 

wijkbewoners er naar de bejaardensoos, inclusief kaarten of bingo. 

 

STOMME FILMS, MÉT 

GELUID!   
En praktisch elke woensdagmiddag 

in het speeltuingebouw: films voor 

de jeugd! Vooral kleurige teken-

films en veel zwart-witte lachfilms 

met onder meer Laurel en Hardy. 

Maar ook jeugdfilms zoals Lassie, 

RinTinTin de dappere Wolfshond 

en populaire cowboyfilms, met in 

de hoofdrol Rooie Rogers (door de 

jongste filmbezoekers vaak letter-

lijk zo Nederlands uitgesproken). 

Alle films echter zonder geluid... 

Maar daar zorgden de aanwezige 

kinderen zélf wel voor! 

Al was 'speeltuinbaas' Speek – altijd met pet en pijp en op blank geschuurde klompen – allesbehalve 

blij met al dat lawaai. Regelmatig moest hij zijn luidruchtige jonge filmpubliek dan ook krachtig tot de 

orde roepen. 

 

OOK: WANDELSPORTLOCATIE 
Meerdere weekends per jaar was speeltuin De Laares het startpunt van een wandelsportevenement. 

Zoals De Kleurenmars rond het begin van de herfst.     

's Morgens vroeg al schalde er dan stevige marsmuziek door de wijk, afkomstig uit grote, zilverkleu-

rige luidsprekers die speciaal voor dat evenement op het dak van het speeltuingebouw waren gemon-

teerd. 

Al snel daarna draaiden vanaf de Laaressingel tientallen bussen de Rozenstraat in. Met wandelclubs 

uit de regio Enschede en wijde omgeving. Ook veel textielfabrieken hadden hun eigen wandelclub. 

Waaronder Schuttersveld, herkenbaar aan hun blauwe, manchester (corduroy) 'uniform'. Lang vroeg 

ik mij af waarom deze wandelaars zich ook in hun vrije tijd nog zo nadrukkelijk met hun werk verbon-

den. Verwachtte hun werkgever dat misschien? Het antwoord kreeg ik onlangs van een oud-confectie-

medewerkster van textielfabriek Menko:  “Wij hadden vroeger de middelen niet om ver buiten 

Enschede te reizen. En met de wandelclub van ons werk kwam je nog eens ergens!” 

 



TOEKOMST NIÉT VERZEKERD...! 
Met het oog op alle nieuwbouwplannen voor De Laares bleek het speeltuingebouw jaren later boven-

dien een ideale locatie om de wijkbewoners te informeren. Totdat... in september 1988 een brand het 

speeltuingebouw volledig verwoestte. Daarmee kwam er vanzelf abrupt een einde aan vrijwel alle acti-

viteiten van deze populaire buurtspeeltuin. En uiteindelijk trouwens ook aan speeltuin De Laares zélf. 

Want besloten werd dat het geld dat de brandverzekering uitkeerde niet zou worden gebruikt voor 

de wederopbouw van het speeltuingebouw, maar voor de uitbreiding van het buurthuis. Dit, tot grote 

teleurstelling en woede van veel wijkbewoners. Vooral van alle mensen, die zich – vaak vele jaren lang – 

zo enthousiast hadden ingezet voor 'hun' speeltuin De Laares. 

© 2018 Ad den Held 

 

 
 

 

Gerrit is oet de tied komn. 
 
Gerrit Schutte een gedreven wijkbewoner en oud voorzitter uit de Laares is 

niet meer. Samen hebben we in de jaren tachtig een begin gemaakt met het 

vormgeven en zelfstandig drukken van de wijkkrant, aanvankelijk om de vele 

jeugdige werklozen in deze buurt een kans te geven om zich in de grafische 

sector te ontwikkelen er was in die tijd weinig te doen voor deze doelgroep.   

Soms waren we met de oude rotatiepers zo druk en zaten we onder de inkt , 

zelf vonden we het niet zo erg , maar we werden met argusogen bekeken 

door de jonge vrijwilligers en die vonden dat maar niets , een mooie herinne-

ringen en het begin van het zelf drukken van de wijkkrant door wijkcommis-

sie leden.na 3 jaar op Curaçao gewerkt te hebben en 3 jaar in Münster heb 

ik in 2007 toen ik met de vlo/vut ging de draad weer opgepakt 

 
Maar Gerrit is oet de tied komn ,  

 
hij was een voorzitter van de Wijkcommissie en dat vond hij niet echt leuk, hij deed het wel, maar zei 

dat hij liever met z'n handen werkte, het werk in z’n dagelijkse leven was brandweerman , automon-

teur en manusje van alles en heel vaak bezig voor anderen in zijn wijk de Laares 
Een herinnering aan hem en ook aan  

 

Henk van de Genugten, een Wijkcommissielid uit diezelfde periode Henk was onze mooimaker 

 (schilder ) 

 
Rust in Vrede Gerrit en Henk 

en sterkte voor de nabestaanden 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandweer-embleem_Sneek.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://nl.wikibooks.org/wiki/Schilderen/Kleur
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Moestuin Laares 

Beste Buurtbewoners,, 

De laatste tijd hebben we flink de handen uit de mouwen gestoken in onze 

moestuin. Dit hebben we met veel energie en plezier gedaan. Verschillende 

groentes zijn gezaaid of geplant zoals: spinazie, sla, tuinbonen, courgettes of 

bieten. Bovendien hebben we  nieuwe bloemen en kruiden geplant maar al met al 

moet er ook nog het nodige gebeuren. Soms sta je versteld hoeveel werk het is 

om een moestuin goed te onderhouden. 

Steeds als je weer denkt ik ben nu het onkruid de baas dan is het 

er alweer. Je ziet het gewoon groeien. Maar dat hoort erbij. 

We willen net als voorgaande jaren de tuin openstellen voor de ver-

koop en wel vanaf zaterdag 23 juni van 11.00-13.00 uur. De 

koffie staat klaar! 

Daarna zoals jullie gewend zijn elke week op zaterdagochtend dezelfde tijd. 

Jullie zijn natuurlijk nu alvast van harte uitgenodigd om een kijkje te komen ne-

men, onze kip te bewonderen, even dagdromen op het groene bankje of gewoon 

even buurten. Ook de kroppen sla zullen vast voor de 23este goed zijn om te 

eten, dus kom gewoon binnen lopen als we aan het werk zijn. 

De tuin is tenslotte een beetje van ons allemaal. 

Tot gauw,   

De groene vingers van de buurt 

 



 



WIJKAGENDA 2018 
 

5 juni – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 

63/IKC La Res  

Tot en met 17 juli 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

5 juni - elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 19 juni, 3, 17 juli, 11 sept 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 
 

7 juni – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

7 juni kinect, 14 juni stoepkrijten, 21 juni: 

kleuren/tekenen, 28 juni voetballen.  

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en 

Claudia serveren koffie en thee en knutselen, 

terwijl de kinderen sporten. 

 

12 juli laatste keer voor de vakantie! 
 

7 juni - 1e do van de maand 

19.30 – 20.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 

Volgende keer: 5 juli 

 

INLOOPSPREEKUUR  

WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? Kom 

gerust langs.  
 

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? Wijkagent, 

gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 

ook aan tafel! 
 

22 juni – donderdag 

10.00 - 12.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: in september 

 

SENIOREN KOFFIE OCHTEND 

Kopje koffie drinken en bij-

praten in de wijk 

 

28 juni – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Afsluiting voor de zomer 

Verrassing! 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen 

naar 053 – 4807720 of mailen naar patri-

cia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg  

 
 

14 juli  

11.00 - 15.00 uur  

Buurtplein, Tulpstraat 63, IKC La Res 

 

 

ZOMERFESTIVAL 

Rommelmarkt 

Live muziek 

Voor jong en oud 

 

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl


 



 

 

Beste ouderen van de Laares, 
 

Donderdag 21 juni a.s. wil ik graag een koffie ochtend organiseren 

met als doel om van jullie te horen , wat er voor de 55-plussers in de 

wijk georganiseerd kan worden. De koffie/thee met wat  

lekkers staat klaar om 10:00 uur en we hebben dan tot 12:00 uur de tijd. 

Ik hoop u op de koffie te krijgen in de huiskamer van de wijk. 

 

Ria Warntjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


