
 
 

             

 
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                

Doe mee en Win een Taart! 
Herkent u deze foto? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Januari 2019 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Dit blad is voor u , maar ook door u, dus doen daar wat mee! 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda –  Wijkinfo – serie de Laares toen  en meer….  
Inleveren kopij 20 Januari 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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/


 

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR 
Wijkcommissie Laares wenst u alleen een zeer voorspoedig 2019. 

Wij hopen u persoonlijk te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zaterdag 12 januari 
15.00-17.00 uur 

Tiggelhof, Tulpstraat 
 

   NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

KERSTFEEST WEER ZEER GEZELLIG 
 

Dit jaarlijks terugkerende evenement in de wijk was weer zeer geslaagd. Binnen bij de 

Tiggelhof kon je kerstkaarten of een kerstbakje maken. Wijkbewoner Geeske speelde 

op de harp prachtige liederen. Ook waren er allerlei kerstartikelen te koop. Buiten in 

de feesttent (met heaters) werd geschminkt en natuurlijk waren er koffie en thee 

(met dank aan de Tiggelhof), warme chocolademelk en gluhwein (met dank aan het 

RIBW) en eigengemaakte snert met roggebrood en spek van het Leger des Heils. 

Buiten brandden een prachtige vuurkorf en de kerstboom in het Aldenkampplantsoen. Wij zijn tevreden 

en jullie hopelijk ook! 

 

 

OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS BLIJFT VAN KRACHT 
 

Tot onze vreugde zijn er aanmeldingen voor de werkgroep wijkbudget en voor het maken van de kidzpa-

gina van de wijkkrant. Toch zoeken we nog enthousiaste bewoners. 

DUS MAIL: WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM 
 

 

MEDEDELING VAN DE WIJKBUDGETTENVoor 2019 is voor de Laares € 9.959 wijkbud-

get beschikbaar, in 2018 € 13.100.oor 2019 is voor de Laares € 9.959 wijkbudget beschikbaar,  

in 2018 € 13.100. 

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 winnaar 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: Jan Kok  
de foto is op facebook te zien beetje donker Hans.                     

De Laatste uitslag was : Speeltuin Laares jaren 50 

mailto:WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM


 

WIJKAGENDA 2019 

 
 

8 januari – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 15, 22, 29 januari 
 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

10 januari – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares Tulp-

straat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 17, 24, 31 januari 
 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder lei-

ding van de gastvrouwen Liset en Claudia kof-

fie en thee en knutselen, terwijl de kinderen 

sporten. 

 
 

12 januari – elke zaterdagochtend 

Tijd afh van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La 

Res 

Volgende keer: 19, 26 

januari 
 

 

PEUTERSPORT 

Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen dan-

sen, springen, klimmen, klauteren, rennen en 

spelen met de bal samen met een ouder/ver-

zorger.  

Mail naar peutersportenschede@hotmail.com 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE WIJKCOMMISSIE LAARES 

12 JANUARI 2019 /15.00 – 17.00 uur /Tiggelhof, Tulpstraat 40 
 

15 januari – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 29 januari 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

31 januari – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Volgende keer: 28 februari 
 

 

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 februari – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 11 april 
 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, 

gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 

ook aan tafel! 

 

 

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


 

 

DJ Jerry!! 🎉🎧🕺🏼💃🏾 
Hij maakte het feestje compleet en het 

was een superleuke middag voor de 

kids. 

Tot 00.00 uur ging het door voor de 

volwassenen, er werd flink gedanst en 

gelachen want DJ Jerry was nog in the 

house met z'n goede lichtshow en mu-

ziek! 

Wat was het een topdag!!  

Je kunt hem boeken voor feestjes. 
Hallo ik ben Jerry Beimer, ben 16 jaar oud. 
Ik was die dj op het  buurtfeest heeft gedraaid. 
Ik heb gehoord dat mijn foto in de buurt krant 
komt. zou hierbij mijn nummer kunnen 
(+31 6 15 57 68 71) 
jbeimer29@gmail.com 
 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 

mailto:jbeimer29@gmail.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 en Brandon.D.Verpoorte  . 

 

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  info@delaares.nl .  www.delaares.nl 

WijkOntwikkelingsMaatschapij        WOM               Tulpstraat 22 Enschede                436 87 78 

 

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 

 

Woningbouwvereenigingen 

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    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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Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

9. Kerst & Jaarwisseling 
 
Een kerstboom met echte kaarsjes. En met engelenhaar waar je je vingers aan 

opensneed. Zo vierden de bewoners van De Laares eind jaren 50 Kerstmis. Gezellig 

thuis, vlakbij de kolenhaard die zachtjes snorde. En op oudejaarsdag bepaalden de 

oliebollen en het – vaak milde – knalvuurwerk de sfeer. Terwijl het op 

nieuwjaarsochtend vrijwel overal rook naar versgebakken 'kniepertjes'. 
 

KERSTBOOM, MÉT EMMER WATER! 
Heel wat gezinnen in De Laares hadden eind jaren 50 een kerstboom in huis. Geen Nordmann of 

kunstkerstboom, maar een doodgewone spar. Meestal gekocht bij een boer op het Stokhorst, aan de 

Hoge Boekelerweg of nog wat verder buiten de wijk. Elektrische kerstboomverlichting was toen nog geen 

optie. Dus werden de kerstbomen opgetuigd met metalen klemmetjes, met daarin echte kaarsjes. Niet 

zonder gevaar natuurlijk, die brandende kaarsjes in zo'n kurkdroge kerstboom. In menige huiskamer 

stond vlakbij de kerstboom dan ook een emmer water klaar. Nóg zo'n dingetje van toen: het engelenhaar 

in de kerstbomen. Zag er prachtig uit. Maar bij het versieren was het oppassen geblazen. Dat scherpe 

engelenhaar (= glaswol) kon namelijk piepkleine wondjes aan je handen veroorzaken. 

 

VUURWERK OF CARBIDBLIKJES 
Geen oudejaarsdag zonder vuurwerk. Dat gold ook voor De Laares in de jaren 

50. Bij warenhuis Pit (Laaressingel 38, tegenwoordig onderdelenhuis 

Plentyparts) konden de jongste wijkbewoners terecht voor: knalerwten, 

klapperpistolen en klappertjes en knalkurken (met pistool). De wat ouderen 

kochten vooral rotjes, Diamond Bangers ('strijkers') en vuurpijlen. En niet 

alleen bij Pit, maar ook bij Rijwielhandel Reekers (hoek Leliestraat-

Rozenstraat, tegenwoordig Minkmaatstraat 22) en bij de verf-, en 

behangwinkel van Rosens (Leliestraat 2). De knallen van al het 'knalvuurwerk' waren redelijk mild, zeker 

in vergelijking met die van bijvoorbeeld de (illegale) Cobra 6 van tegenwoordig. Populair waren bovendien 

de kleine, lege verfblikjes waarin carbid werd gestopt. Een vlammetje bij het gaatje in de bodem en... 

met een harde knal vloog het dekseltje van het blikje een heel eind het plein van de Laaresschool over!   

 

OLIEBOLLEN & 'KNIEPERTJES' 
Met Oud & Nieuw was er natuurlijk ook volop aandacht voor het inwendige van 

de wijkbewoners. Zo rook het op oudejaarsdag op straat niet alleen al vroeg 

naar de kruitdampen van het eerste (nou, ja eerste...?) vuurwerk. Maar 

tegelijkertijd vulden steeds meer huizen zich ook geleidelijk aan met de 

gezellige geur van versgebakken oliebollen en appelbeignets. Appelbeignets, die 
overigens ten onrechte vaak 'appelflappen' werden genoemd. Maar meestal 

waren het toch echt in beslag gedoopte en daarna gefrituurde appelschijven En 

geen stukjes appel in tot envelop gevouwen plakjes bladerdeeg. 
En nieuwjaarsdag in De Laares? Die stond toen 's morgens vooral in het teken van de 'kniepertjes', de 

overbekende nieuwjaarsrolletjes. Al dan niet gevuld met slagroom. Slechts een enkeling koos voor de 

kant-en-klare Vegter's Rolletjes. Maar de meeste wijkbewoners gingen liever zelf aan de slag. Met 

beslag in het speciale 'kniepertjesijzer', dat voor elk nieuwjaarsrolletje heel even op een brandende 

gaspit van het fornuis moest worden verhit. Om meteen daarna om de steel van een houten pollepel tot 

nieuwjaarsrolletje te worden gemodelleerd. De donkergele kleur en de zachtzoete geur vormden het 

bewijs dat het prima was gelukt. Het nieuwe jaar kon nu écht beginnen in De Laares! 

© 2018 Ad den Held   



 
 

                   Samen eten in de Laares                              

 
Afgelopen donderdag 29-11-

2018 was het weer “Samen eten in 

de Laares”.  
Het was een succes! Een fijne 

samenwerking. Hierdoor kon het 

stamppotbuffet gerealiseerd 

worden.  

Twee kranige heren van het 

Tiggelhof wisten het weer en een 

stevige wind te trotseren, zodat de 

partytent opgezet kon worden. Een 

hete luchtkanon zorgde voor een 

beetje behaaglijkheid in de tent. 

Wil van Gestel(RIBW) is de powerschiller! Hij had 30 kilo piepers geschild, netjes dun zoals 

onze kok Roy het graag ziet.      
De kok ging echt weer helemaal losssss in de keuken! Hij wist er wederom een heerlijk smulfes-

tijn van te maken. Maar liefst 3 stamppotten werden er bereid. Boerenkool, zuurkool en huts-

pot. Speklappen, rookworst en hachee… mmmm 
Om 18:00 uur werd iedereen welkom geheten en werd het buffet geopend. In totaal werd het 

eten voor 46 mensen opgeschept, door Jacqueline die in haar vrije tijd kwam, door vrijwilligster 

Irene die altijd trouw erbij is en door een collega. Teamwork!  

Een bakje roomijs en als afsluiter een kopje koffie maakte het geheel tot een gezellig samen-

zijn.  

Allemaal bedankt voor de 

hulp en de gezelligheid!  

                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


