
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                
Doe mee en Win geen Taart maar een 

Tegoedbon van € 10,00 te  
besteden bij Pizza Pinna.   

Herkent u deze foto? 
Winnaar fam.Bakker 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Februari 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 15 Februari 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 

 

VERGROENING VAN DE WIJK  
 

Op verschillende wijzen hebben we de afgelopen jaren gehoord dat er behoefte bestaat 

onder de bewoners van de Laares om de wijk een groener aanzien te geven. Nu de her-

structurering richting het einde gaat is het tijd om na te denken over hoe het nog mooier 

en vooral groener kan worden.  

Wijkcommissie Laares heeft binnenkort een bespreking met stadsdeelbeheer en wil daar al 

een aantal ideeën inbrengen: 

- Plaatsing van palen en draden, waarlangs groene klimplanten kunnen groeien en bloeien, zoals 

blauwe regens. 

- Lichten van stoeptegels langs de gevels en ook daar klimplanten laten groeien. 

Hebt u hierover zelf ideeën of wilt u meewerken aan bovengenoemde plannen, kom dan naar de vergade-

ring van 13 februari in de huiskamer om 20.00 uur.  

 

 

 

 

WIJKFILMER DANIËL IN HET ZONNETJE GEZET 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van stadsdeelcentrum  heeft wethouder Eelco Eerenberg onze wijkfilmer 

in het zonnetje gezet.  

Al jaren verzorgt Daniël, onze eigen wijkfilmer, mooie verslagen van onze activiteiten, maar daarnaast 

zorgt hij ook voor documentatie van alle ontwikkelingen in de bouw. 

Daniel kreeg een mooi pakket met lekker dingen en vooral een lang en hard applaus van alle aanwezigen. 

Wij zijn ook heel trots op onze Wijkfilmer!!!!!!!!! 

 

 

 

!!!!KOM UIT JE STOEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KOM VAN DE BANK!!!!! 

We merken dat onze oproepen wel aanslaan. Voor alle verschillende projecten melden zich nieuwe men-

sen. Binnenkort volgt een voorstel rondje! 

 Maar we zoeken nog dringend ………………. 

DUS MAIL: WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM 
 

Kaatje doet weer mee 

 

Onder het genot van een kopje thee, Radio 1 op de achtergrond, vaat-

wasser aan en pup Wolf in de bench, kan Kaatje schrijven dat ze weer 

mee doet!  

Meedoen, participeren, Kaatje deed het niet vaak in 2018. Soms leek de 

tijd stil te staan of vooruit te kruipen. Ondanks deze tijdvertraging kon 

zij zich deelnemer blijven voelen, omringd door enkele vrienden, buren 

en familie. 

 

Kaatje wenst ieder in 2019 zo’n vangnet als de tijd vertraagt of stil lijkt 

te staan. 

 

Loesje zegt: 

mailto:WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM


 

 

WIJKAGENDA 2019 
 

 

3 februari – elke zaterdagochtend 

Tijd afh van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 10,17,24  fe-

bruari 
 

 

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 

 
 

5 februari – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 12, 26 februari (19 vakantie) 
 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

7 februari – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares Tulp-

straat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 14, 28 februari (21 vakantie) 
 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder lei-

ding van Liset en haar team koffie en thee en 

knutselen, terwijl de kinderen sporten. 

 

 

12 februari – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 26 februari 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

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! 

 

28 februari– laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Volgende keer: 28 maart 
 

 

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  
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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 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)' 

10. Radio en tv 
 
Een huis zonder televisie is nu bijna ondenkbaar. Hoe anders was dat begin jaren 50. Ook de bewoners 

van De Laares hadden toen alleen nog een radiotoestel in huis. En wat later een platenspeler, die daar op 

kon worden aangesloten. 

 

VAN DRAADOMROEP TOT RADIOMEUBEL 
'Arme lui's radio', zo werd de saaie grijze luidsprekerbox van de Nederlandse Draadomroep genoemd. 

Heel wat bewoners van De Laares hadden begin jaren 50 zo'n kastje-voor-de-

radio aan de muur. Met bijbehorende keuzeschakelknop voor vier 

radiozenders, inclusief het wieltje binnenin die schakelknop dat dienstdeed als 

volumeregelaar. Zo'n Draadomroep-abonnement was voordelig: je hoefde zelf 

geen radiotoestel aan te schaffen. En trouwens ook geen radio-antenne, want 

de ontvangst van de vier radiozenders verliep via een telefoonlijn ('draad') 

van de PTT. Tegen het eind van de jaren 50 kregen steeds meer wijkbewoners 

de financiële armslag om een echt radiotoestel te kopen. En daarnaast vaak ook nog een pick-up. De 

ultieme droomwens van toen: een stijlvol radiomeubel, inclusief radio-met-druktoetsen en 

platenwisselaar. Een garantie voor urenlang luisterplezier! 

 

NIEUW: TV-ANTENNES OP DE DAKEN! 

Eind jaren 50 veranderde de 'skyline' van De Laares zichtbaar. Niet langer oranjerode daken met 

schoorstenen en slechts hier en daar een radio-antenne. Maar langzaam maar zeker verscheen aan 

steeds meer schoorstenen een zilverkleurige metalen mast met zijsprieten. Ja, ook De Laares ontdekte 

de televisie. Al ging het toen nog slechts om een paar uur per dag. Overdag was er op de bolle beeldbuis 

van dat – toen – supermoderne tv-toestel alleen maar 'sneeuw' te zien. Maar 

voorafgaand aan elke tv-uitzending kwam daar verandering in: eerst een 

kwartier lang het testbeeld.  En daarna begon het echte tv-spektakel. Nou, ja, 

spektakel... het eerste NTS-Journaal werd pas in januari 1956 uitgezonden. 

En in 1959 zorgde steunzender Markelo eindelijk voor een betere 

beeldkwaliteit. Gelukkig maar, dat veel wijkbewoners van toen ook de Duitse 

televisie konden ontvangen. Al was dit laatste vaak grotendeels afhankeljk van 

hun tv-antenne. 

DE UNIEKE TV-SERVICE VAN BENNIE 
Zeker in de beginjaren van de tv, was de stand van je tv-antenne op het dak bepalend voor een goede 

ontvangst. Al had een enkele geluksvogel de beschikking over een draaibare antenne met een motortje. 

Heel handig, want die draaiende tv-antenne op je dak kon je vanuit de huiskamer bedienen. Gewoon een 

kwestie van je antenne laten draaien, net zo lang tot je tv-beeld de juiste helderheid had. 

En alle wijkbewoners, die NIET over zo'n draaibare tv-antenne beschikten? Zij hoefden het na een 

flinke storm of stevige windvlaag gelukkig niet met louter 'sneeuw' te doen op hun tv-scherm. Want in 

zo'n geval bracht – zo wist iedereen in De Laares – Bennie Holtkamp onmiddellijk redding. Eén 

telefoontje naar zijn tv-zaak aan de Laaressingel 87 (tegenwoordig: Bouquetterie Bernadette) en hij 

kwam meteen in actie. Ook 's avonds en in het weekend. In een mum van tijd verscheen hij dan met zijn 

bestelbusje, zette zijn ladder tegen de gevel, klom hoogst persoonlijk het dak op en zette de 

scheefgewaaide tv-antenne weer recht. Zijn ongekende service leverde Bennie Holtkamp, die later 

fortuin wist te maken met de verkoop van speelautomaten, in De Laares en ver daarbuiten een enorme 

klantenkring op. 
© 2019 Ad den Held 
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antennes_toits_Aigues-mortes.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

                 
 

 

In samenwerking met de Wijkcommissie De Laares, 
Organiseren we weer een cursus voor het bedienen van de AED. 

 
 

      AED Cursus wijk De Laares op Zaterdagmiddag 09 Maart 2019  
 

Eenmaal per jaar is er een cursus voor het bedienen van een AED die bij de Tiggelhof die bij de hoofdingang 
hangt heeft u er belang bij om mee te doen aan deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij L Vermeer, bertus-
vermeer@kpnplanet.nl  of met de strook door deze in te vullen en in de brievenbus doen. 

Koffie en frisdrank wordt voor gezorgd. (Gratis) 
 
Ook als u in het bezit bent van een EHBO-diploma of anders, en dus ook een AED kunt bedienen geef u op dan 
kunt u zich ook aanmelden bij Hartslag.nu dan krijgt u daar een pasje voor. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor de cursus Reanimatie en AED-bediener of dat u al in het bezit bent van een EHBO-diploma  
 
Naam                                                                             Straat         
 
Telefoon nr                                                                     E-Mail         
 
In het bezit van?             
 
Aanmeldingen voor de Reanimatie en AED-bediener een keer per jaar in de recreatieruimte van de Tiggelhof. 
 

Als u zich wild aanmelden graag onderstaande aanmelding in de brievenbus doen 
bij : L. Vermeer, Tulpstraat 40-33, 7514ZL Enschede dat is binnen de Tiggelhof 
 
 
 
 
 

mailto:bertusvermeer@kpnplanet.nl
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 Daaarrrrr is hij dan: de nieuwe kinderpagina van de Laares! Want zeg nou zelf, 

dat is toch leuk? Hebben jullie leuke ideeën, moppen of puzzels  voor deze pagina, dan horen 

wij dat natuurlijk graag. Mail dan naar: kinderpagina-laares@hotmail.com 

 

Valentijn:  Op donderdag 14 februari is het Valentijnsdag. Gaan jullie nog iemand verrassen 

met een mooie kaart?  Met de kleurplaat op de rechter pagina kan je alvast een begin maken.  

 

Weet jij de juiste route? 
 

 

Huiskamer de Laares:  

Iedere donderdag middag is Huiskamer de Laares 

geopend, van 14.15 uur -16.00 uur.  Jullie kunnen 

komen knutselen en spelen in de gymzaal. Een 

paar weken geleden was er een super leuke glij-

baan gemaakt (zie foto rechter pagina)  Gaaf he? 

Durf jij daar ook vanaf?  

 
 

 

Recept 

voor 

hartjeskoekjes: Ben je niet zo van het kleuren, maar 

wel gek op bakken:  hier komt een héél lekker hartjes 

koekjes recept.  

Ingrediënten 125 gram boter, 150 gram fijn kristal-

suiker, 2 eierdooiers, 1 1/2 el vanillesuiker, mespunt 

zout, 225 gram bloem, voor het glazuur 100 gram 

poedersuiker, 1 1/2 eetlepels citroensap, 

Verder heb je nodig: mixer, hartjes vorm voor koek-

jes. Voorbereiding: oven voorverwarmen op 175 gra-

den 

 

Bereidingswijze: Klop de boter en suiker romig. Roer de eierdooiers, vanillesuiker en zout er-

door. Spatel dan de bloem erdoor en kneed alles tot een soepel deeg. Bestuif het aanrecht met 

bloem en rol het deeg uit tot 1cm dik. Steek de hartjes eruit. Bak de hartjes in ca. 15 minuten 

goudbruin en krokant. Nu af  

laten koelen (niet snoepen 😉 )  

 

Ondertussen kan je het glazuur maken. Roer de citroensap door de poedersuiker tot een glad 

mengsel en bestrijk de koekjes ermee en laat het drogen. Als je er roze of rode hartjes van wilt 

maken kun je er wat limonade siroop door roeren. Hmm smullen maar!   

 

  
 

mailto:kinderpagina-laares@hotmail.com


 
 Stuur je een foto in als je de koekjes gemaakt 

hebt? kinderpagina-laares@hotmail.com 

 

Rebus: is bakken niet zo jouw ding, dan kan je 

deze Rebus nog opsturen naar jouw Valentijn. 

Weet jij hem op te lossen? 
 

 

 

 

 

 Agenda huiskamer de Laares: 

7 februari:  Sjoeltoernooi  

14 februari:  Bingo!  

28 februari:  Maskers maken 
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