
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win geen Taart maar een 

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

Herkent u deze foto? Oudje midden in de wijk 
Vorige Winnaar :Nienke Haarman 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. April 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 18 April 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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/
http://www.arnoldschouwink.nl/


NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 

BERICHT OVER HET WIJKBUDGET 
 

WIJKBUDGET VOOR 2019 

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie is de verantwoording voor het wijkbudget 

van 2018 evenals de begroting voor 2019 besproken. 

In tegenstelling tot eerdere berichten is er voor 2019 toch 11.600 euro beschikbaar. De korting 

op het budget (13.100 in 2018) is daarmee gelukkig beperkt. U kunt weer aanvragen doen uit het 

wijkbudget. 

Voor alles rondom het wijkbudget kunt u ook kijken op de website: www.laares.nl. 

 

INITIATIEFKRACHT IN STADSDEEL CENTRUM 

De wijkraden in stadsdeel centrum hebben besloten tot een nieuwe werkwijze als het gaat om 

aanvragen uit het budget initiatiefkracht Centrum. Dit is een budget dat gebruikt wordt voor 

initiatieven die wijk overschrijdend zijn. Zo is bijvoorbeeld met een deel van dit budget de af-

gelopen jaren ongewenste graffiti verwijderd uit de openbare ruimte in stadsdeel centrum. 

Alle aanvragen worden 4x per jaar besproken tijdens het wijkradenoverleg centrum. Voor 2019 

is dit nog op 21 mei, 24 september en 19 november. 

De aanvrager wordt uitgenodigd bij dit overleg en krijgt de gelegenheid het initiatief toe te 

lichten, vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. 

Dit geeft de wijkraden de mogelijkheid om de aanvragen met elkaar te bespreken en een geza-

menlijk besluit te nemen. 

Aanvragen tot €1000,- worden door Stadsdeelmanagement beoordeeld en afgehandeld. Terug-

koppeling hiervan gebeurt in het wijkradenoverleg centrum. 

 

 

ACTIVITEITEN IN DE LAARES 

Misschien is het u niet opgevallen, maar dit jaar moest de Laares zelf de Lente inluiden. De 

tocht met de drumband door de wijk is vervallen. 

Graag horen we of er behoefte bestaat om volgend jaar weer door de wijk te marcheren. 

Ook kunt u ons laten weten of u dit jaar weer enthousiast bent voor een zomerfestival. Afgelo-

pen jaar was een groot succes, dank zij de inspanningen van vele vrijwilligers.  

Mail naar wijkcommissielaares@gmail.com. 

  

http://www.laares.nl/
http://www.laares.nl/
mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
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WIJKAGENDA 2019 
 

 

2 april – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 9, 16, 23 april 
 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlicht-

ing over opvoeding en ontwikkeling van 

uw kind. 

  

 

4 april – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 11, 18, 25 april 
 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert 

onder leiding van Liset en haar team 

koffie en thee en knutselen, terwijl de 

kinderen sporten. 

 
 

6 april – elke zaterdagochtend 

Tijd afh. van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 13 april dan 

een tijdje pauze tot 18 mei 
 

 

PEUTERSPORT 

Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen 

komen dansen, springen, klimmen, klau-

teren, rennen en spelen met de bal 

samen met een ouder/verzorger.  

Mail naar peutersportenschede@hot-

mail.com 

 
 

9 april – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 23 april 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

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? Wijka-

gent, gemeente, Leger des Heils en 

RIBW zitten ook aan tafel! 

 

25 april – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leger des Heils 

Volgende keer: 23 mei 
 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: 

bellen naar 088- 065 20 20 of mailen 

naar  

patricia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na over-

leg  

 

 

  

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
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Ingezonden stukje 

 

Geachte meneer/mevrouw,  

 

Wij zouden graag een stukje in de wijkkrant willen schrijven voor ons project. Dit 

is de tekst: 

 

Wij zijn vijf studenten van de pabo en wij hebben een project gekregen in het ka-

der van onze opleiding om bezig te gaan met globalisatie. Dit houdt in dat mensen 

wereldwijd met elkaar in verbinding staan. Wij zijn daarom bezig met een project 

waarbij je verschillende generaties met elkaar in verbinding brengt.  

Maar hier hebben we jullie voor nodig! Heeft u een leuk idee om jong en oud samen 

te brengen kunt u een mail sturen naar veramarkerink@hotmail.com of contact op-

nemen met Ria Warntjes. 

 

Met vriendelijke groet,  

Vera Markerink 
 

 

 

 

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 en Drukwerk wijkkrant: Louis Ringelink     Leliestraat 62  

  053 - 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  Ma, Di, Do, en Vrijdag  van 0900 tot 1500 aanwezig 

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 

                                  

                                  1  TIGGELHOF Tulpstraat 40 

                                  2  LEGER DES HEILS  Leliestraat 2   

                                  3  OOSTERPOORT  Oosterstraat 2 
 

 

 

 

mailto:pimvdvelde@live.nl
mailto:pimvdvelde@live.nl
mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
http://www.laares.nl/
http://www.laares.nl/
mailto:info@laares.nl
mailto:info@laares.nl
mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkkrantlaares@hotmail.com
mailto:wijkkrantlaares@hotmail.com
mailto:info@delaares.nl
mailto:info@delaares.nl
http://www.delaares.nl/
http://www.delaares.nl/
http://www.twentemilieu.nl/
http://www.twentemilieu.nl/
http://www.domijn.nl/
http://www.domijn.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:tessa.bekkenutte@politie.nl
mailto:tessa.bekkenutte@politie.nl
mailto:werkgroepveiligheid@outlook.com
mailto:werkgroepveiligheid@outlook.com


 

Kaatje te midden van 
 
Kaatje schrijft haar woorden op een regenachtige donderdag, het is nog maart. Ten midden van alle ge-

beurtenissen staat zij even stil en vraagt zich af waar zij staat. Waar staat zij als zij de berichten volgt 

over het klimaat? Waar staat zij bij verkiezingen? Waar staat zij bij onrecht? Waar staat zij bij onbe-

grip en vooroordeel? Waar staat zij bij levensvragen? Waar staat zij bij verdriet om verlies of ziekte? 

Waar staat zij als het anders is dan hij of zij? 

 

Ergens staat Kaatje, te midden van alle gebeurtenissen en haar grote en kleine 

vragen. Laura van Dolron (filosoof) gaf onlangs in de kleine Willem een antwoord 

op alle vragen. U leest het goed: een antwoord. Welk antwoord wordt er gegeven 

op de vraag? Is dat het antwoord wat men verwacht? Zoals het hoort? En men, 

wie zijn dat? Bestaan zij? Of ben jij dat als lezer? Of is het jouw buurvrouw aan 

de overkant? 

 

Te midden van alle gebeurtenissen, beseft Kaatje, dat zij zelf een antwoord moet geven op haar vragen. 

De ene keer lijkt een antwoord duidelijk, de andere keer heeft zij meer tijd nodig om na te denken, te 

overzien of bespreekbaar te maken. Kaatje blijft graag te midden van, zoekend naar antwoorden op vra-

gen vanuit de verbinding die we kunnen ervaren. Voor haar geen ‘men’, maar wel ik, jij en wij! 

Kaatje 

 

 

 

 

11 april, Twentse Sportdagen! 

 

Op donderdag 11 april zijn de Twentse 

sportdagen. Er wordt die middag een 

zeskamp georganiseerd door het 

Sportaal en huiskamer de Lares.  

We verzamelen die middag allemaal op 

het plein van basisschool de Lares. Wil 

je mee doen met het zeskamp?  Schrijf 

je dan in met jouw team! Let op: één 

team bestaat uit zes personen mét een 

begeleider.  

Start: 14.15 uur tot 16.00 uur.  Van te 

voren kun je jezelf en jouw team in-

schrijven bij de huiskamer, de formu-

lieren liggen daar voor je klaar!  

 

 

http://www.elizabethhogsten.com/purpose-potential-millennial-race-relevance/
http://www.elizabethhogsten.com/purpose-potential-millennial-race-relevance/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'  

12. Pasen 

 

Paaseieren zoeken, naar het paasvuur, naar de paaskermis... eigenlijk is er sinds eind jaren 50 niet zo gek 

veel veranderd in De Laares. Tenminste in grote lijnen niet. Toch verschilt de viering van Pasen in deze 

eigentijdse nieuwbouwwijk op tal van punten met die van ruim een halve eeuw geleden. Belangrijke oorza-

ken: de sterk toegenomen welvaart in de wijk en het verdwijnen van Speeltuin 'De Laares'. 
 

ROLSCHAATSEN EN TOLLEN    

Voor veel kinderen was Pasen vroeger hét moment voor nieuwe kleren en 

schoenen. Ook in De Laares. Het zachtere weer gaf daartoe alle aanlei-

ding. Nog  zo'n bekend Pasen-beeld in de wijk: zichtbaar meer spelende 

kinderen op het schoolplein van – toen nog gewoon – De Laaresschool. 

Duidelijk hoorbaar op de loodzware, gietijzeren rolschaatsen met stalen 

wieltjes van het Duitse merk Hudora, van Nooitgedagt of van ESMI. En 

daar tussendoor waren andere kinderen druk aan de slag met een zelfge-

maakt zweepje (vaak stokje + extra lange schoenveter) en een houten 

tol. Die houten tollen waren onder meer te koop bij warenhuis Pit aan de 

Laaressingel 38 (tegenwoordig onderdelenhuis Plentyparts). Enkele ko-

perkleurige punaises in de platte bovenkant geduwd, gaven een speciaal effect aan de sneldraaiende tol. 
 

PAASEIEREN EN HET PAASVUUR 

Eerste paasdag begon traditioneel met het zoeken en eten van paaseieren. Dat verstoppen en zoeken ge-

beurde in De Laares niet alleen thuis en in de tuin. Bij de kleinste wijkbewoners was ook het paaseieren 

zoeken in speeltuin De Laares populair. In deze omheinde wijkspeeltuin, destijds gelegen tussen de oprit 

van Rozenstraat nr.93 en de garage die hoorde bij het hoekhuis aan de Laaressingel nr.56, waren heel 

wat vrijwilligers op eerste paasdag al vroeg in de weer. Ze verstopten daar tientallen gekookte en be-

schilderde eieren, waaronder Het Gouden Ei. Veruit de meeste verstopte eieren werden tijdens de zoek-

actie weer teruggevonden. Al werd er in de gigantische zandbak op het speeltuinterrein ook hartje 

zomer nog wel eens een – meer dan goed verstopt – paasei opgegraven...! 

Sluitstuk van elke eerste paasdag vormde natuurlijk weer het paasvuur. Dichtstbijzijnde locatie toen: 

'het veldje', op de hoek van de Floraparkstraat en de Dahliastraat. 
 

….EN NAAR DE PAASKERMIS NATUURLIJK!   

Veel kinderen in de wijk keken eind jaren 50 met extra spanning uit naar tweede paasdag. Want in die 

tijd werd toen (pas) de paaskermis in het Volkspark geopend. Dus allemaal richting Volkspark op tweede 

paasdag. Veel gezinnen op de fiets, een enkeling met de Solex (“Wimpie, 

zitten je voeten in de fietstas?”). Maar ook de TET-bus was in die dagen 

een populair vervoermiddel. Instappen bij de haltes aan de Leliestraat of die 

aan de Minkmaatstraat en snel naar het station. Alle bussen stopten 

toen nog op het plein aan de voorzijde van het station, met uitzicht op – nog 

steeds – de brede, grijze stationstrappen. En verder? “Naar de kermis 

lópen natuurlijk! Je hebt toch gezonde benen?” Om daarna, vanaf het 

station weer de TET-bus richting Ribbelt te nemen. Moe en voldaan. En 

soms ook een klein beetje misselijk, van de wat ongelukkige 

combinatie van poffertjes, chocolademelk, suikerspin, zuurstok, botsauto's en draaimolens. Maar die 

misselijkheid ging gelukkig vanzelf weer over, de prettige herinneringen waren blijvend! 
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