
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win geen Taart maar een 

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

Herkent u deze foto? 
Vorige Winnaar :Dhr.G.J. Noordman 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Maart 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 22 Maart 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 

 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING 14 FEBRUARI 
 

VERGROENING VAN DE WIJK 

Laurens Ottenschot van Stadsdeelbeheer ontvouwde de plannen rond de vergroening van de 

wijk. Op dit moment inventariseert stadsdeelbeheer op welke plekken vergroening mogelijk 

is. Dit is o.a. afhankelijk van de kabels onder de trottoirs.  

Vervolgens wordt de wijk eind maart uitgenodigd om één en ander vorm te gaan geven.  Wel is 

het de bedoeling dat er per straat harmonie blijft. Een goed moment om met de buren om de 

tafel te gaan! 

 

PARKEERVERBOD IN DE LAARES 

Sinds kort is het parkeerverbod van kracht in de wijk. Dit betekent dat er niet meer geparkeerd mag 

worden buiten de vakken. De gemeente gaat hier ook op handhaven, dus wees gewaarschuwd: als u uw 

auto ergens langs de stoep parkeert kunt u een behoorlijke boete krijgen! 

 

 

NIEUWS VAN DE WOM  (WIJKONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ) 
 

Het streven van de WOM is om nog voor de zomer in verkoop te gaan met de woningen van de Ooster Es 

(naast de Oosterpoort). De start van de bouw staat vervolgens gepland voor begin 2020. Het kan zo zijn 

dat, vooruitlopend op de start verkoop, op en rond het terrein al wat activiteiten plaatsvinden. Die heb-

ben betrekking op alle stukken die noodzakelijk zijn voor de start van het project.  

Omwonenden krijgen een uitnodiging voor een informatie avond op maandag 18 maart, van 19.00 – 20.00 

uur in de Huiskamer van de Laares, Tulpstraat 63 (oftewel in school). Ook andere geïnteresseerde bewo-

ners  uit de Laares zijn welkom. Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar info@delaares.nl.  

 

 

VRIJWILLIGERS – GRIJP JE KANS!!!!!!!!!! 
De werkgroep wijkbudgetten en de huiskamer zijn voorzien van nieuwe enthousiastelingen. We zoeken 

nog ondersteuning voor de bestuurstaken van de wijkcommissie (o.a. penningmeester en beheerder van 

de huiskamer) en mensen met affiniteit voor schrijven en voor social media!  

MAIL: WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM 

  

mailto:info@delaares.nl
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WIJKAGENDA 2019 
 

 

2 maart – elke zaterdagochtend 

Tijd afh van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 9, 16, 23  

maart 
 

 

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 maart – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 12, 19, 26 maart 
 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

7 maart – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares Tulp-

straat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 14, 21, 28 maart 
 

 

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 maart – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 26 maart 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

18 maart -maandag 

19.00 - 20.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 
 

 

INLOOPAVOND WOM 

Informatieavond over de bouw van de Ooster 

Es. Het terrein naast de Oosterpoort 

 

28 maart – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

TIGGELHOF! 

Leger des Heils 

Volgende keer: 25 april 
 

 

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  

 
 

11 april – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 13 juni 
 

 

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
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Kaatje en de eerste lentedag 
 
Op de eerste lentedag was Kaatje te vroeg voor een afspraak. Omringd door mooi ontworpen gebouwen, 

een treinstation, vernuftige snufjes in zitbanken langs het wandelpad, ging zij zitten op een houten bank 

en genoot van de eerste warme zonnestralen. De zon, die ineens alles in een ander daglicht zette. Een 

geluksmomentje waarop de tijd leek stil te staan en alle gebeurtenissen van het leven in de goede ver-

houding leken te staan ten opzichte van elkaar.  

Zo’n moment, waarop alles samen valt, op de eerste lentedag.  
Ook de tuin laat de eerste sporen van nieuwe groen zien, de dagen worden langer, het is niet meer don-

ker boven de Poolcirkel, onder de met sneeuw bedekte beekjes in Zwitserland stroomt het eerste smelt-

water; dit deel van de wereld ontwaakt en Kaatje voelt de energie bruisen. Ze trekt haar winterjas uit, 

gooit de handschoenen terug in de kast en stapt op de fiets. Fijn, het is weer lente! 
Kaatje. 

 

Ingezonden bericht.Beste Buurtbewoners Het is zover……..ik ben op het punt gekomen om een 

brief in te sturen naar de redactie van de Wijkkrant Laares. Gedurende een aantal jaren woon ik al met 

veel plezier in onze wijk. De saamhorigheid en betrokkenheid is groot en wij als nieuwe wijkbewoners ziin 

toentertijd gezamenlijk ingetrokken in onze nieuwe woningen. Memorabele buurtfeesten, bruiloften, ge-

boortes kortom iedereen is betrokken en men heeft een gevoel van saamhorigheid toch? 

Nu moet mij toch iets van het hart, want er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen in mijn straat. 

Nadat ik al meerdere keren luiers in mijn grijze Otto gevonden heb, bedorven vlees in mijn groene Otto 

aantrof, overtrof de laatste actie mijn algehele verbazing…. Schijnbaar vinden sommige mensen het nor-

maal om emmers geel zand bij een ander over de schutting te gooien!    Vervolg na de Kinderpagina 

 

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



Ik verwacht niet dat een van deze aso^s zich zal melden, maar ik hoop dat we elkaar kunnen blijven aan-

spreken over asociaal gedrag, zodat de leefomgeving voor iedereen prettig en schoon blijft. 

Groetjes Andrea. 

Naam bekend bij redactie. 

 

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)'  
 

11. Speelgoed 

 

In de jaren 50 hadden kinderen lang niet zo'n overvloed aan speelgoed als nu. Zeker niet in De Laares. 

Maar ook wie weinig speelgoed had, verveelde zich thuis geen moment. Het houten droogrekje voor de 

was plús een deken of laken en... klaar was je eigen hut in de woonkamer!  
 

BLOKKENDOOS EN PORSELEINEN POP  

De meisjes in De Laares speelden eind jaren 50 vooral met poppen. Of met de houten 

blokken uit hun blokkendoos. En had je het geluk van een of meer broertjes? Dan kon 

je je binnenshuis even goed vermaken met hun autootjes of (opwind)trein.  

Populair speelgoed voor meisjes was in die jaren een porseleinen pop. Het liefst met 

echt haar natuurlijk. Eén probleem: die pop was nogal breekbaar. Maar gelukkig was er 

voor al het mogelijke toen al een zeer breed opgeleid medisch specialist: de poppen-

dokter. Bijvoorbeeld poppendokter (én kapper!) H.C. Olthof aan de Noordenhagen 1. 
 

DÉ HYPE VAN TOEN: PICK-PACK KRALEN!  

Het woord moest nog worden uitgevonden, tóch kende ook De Laares in de jaren 50 al wel degelijk een 

echte 'hype'! Verantwoordelijk daarvoor was chemicus dr. A. Broek. Want hij introduceerde een ronduit 

sensationeel nieuw huishoudelijk product: afwasmiddel! Om precies te zijn: het deels naar hemzelf 

(A.Broek) genoemde afwasmiddel Abro. Later opgevolgd door Dubro.  

Het afwasmiddel Abro maakte resoluut een eind aan het afwassen in een emaille teiltje met heet water 

plus een handvol soda. Uiterst slimme verkooptruc bij de introductie van dit splinternieuwe afwasmiddel 

Abro: in elke fles zaten pick-pack kralen. Kunststof bolletjes met een uitstulping aan de ene en een 

gaatje aan de andere kant, waarmee je zelf een armbandje of halssnoer kon maken. Gewoon een kwestie 

van in elkaar klikken. In gezinnen met meisjes waren toen – ook in De Laares – die flessen met Abro niet 

aan te slepen!  
 

DINKY TOYS, CORGI TOYS EN SCHUCO 

Dinky Toys of Corgi Toys, welke opa's van nu hebben vroeger niet met autootjes van deze merken ge-

speeld... De metalen Dinky Toys waren het zwaarst, en ook het duurst. De Corgi Toys (pas vanaf 1956 in 

productie) veel lichter, goedkoper en bovendien vaak mooier uitgevoerd. 

Ook in De Laares zorgden deze autootjes in de jaren 50 voor heel wat 

uren speelplezier. En een passende garage of mooie tunnel? Die bouwde je 

natuurlijk van de blokken uit je blokkendoos. Terwijl het houten mouw-

strijkplankje weer prima dienstdeed als autotransportschip. 

Ook de blikken opwindautootjes van het merk Schuco waren in De Laares 

bijzonder populair. Onder elk Schuco-autootje zat een extra wieltje. Je 

wond het veermotortje met de Schuco-sleutel op, zette dat wieltje op de 

bijbehorende spiraaldraad en... automatisch volgde het autootje de 'spiraaldraadweg' die je in de kamer 

had uitgelegd. Eventueel mét kruisingen, viaducten en nog veel meer mooie Schuco-extra's.  
 

VAN OPWINDTREIN NAAR TRIX OF MÄRKLIN  

Speelgoedtreinen waren begin jaren 50 vooral blikken opwindtreinen. Inclusief de bijbehorende, zilver-

kleurige blikken rails en wissels. Toen trouwens soms ook al van het merk Märklin. Daarna kregen de eer-

ste – zeer bevoorrechte - jongens in De Laares hun allereerste elektrische trein. Meestal een Trix-, 

soms een (duurdere) Märklin treinset. Hun vaders waren daar trouwens vaak mínstens zo blij mee! 

© 2019 Ad den Held  



 

 





 
 



                 
 

 

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. 
 

Aanmelden graag op onderstaand adres: 
L. Vermeer, Tulpstraat 40-33,  
7514 ZL Enschede  
Dat is in de Tiggelhof. 
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