
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win een 

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

Herkent u deze foto? Oudje midden in de wijk 
Vorige Winnaar :Jeroen Riesewijk 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Mei 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 24 Mei 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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/


  DEZE MAAND GEEN NIEUWS VAN DE WIJK 
   door Wijkcommissie Laares 

 

     In verband met te veel privé verplichting bij de secretaris van wijkcommissie Laares  

     moet u het deze   maand zonder nieuws stellen. 

     Stoort u dat en wilt u meer informatie over de wijk? 

     Meldt u zich dan aan via wijkcommissielaares@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 

 



 

WIJKAGENDA 2019 

 

2 mei – elke 

donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 9, 16, 23 mei  

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder leiding 

van Liset en haar team koffie en thee en knutse-

len, terwijl de kinderen sporten.  

 

7 mei – elke dinsdag  
8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 14, 21,28 mei  

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over op-

voeding en ontwikkeling van uw kind. 
  

 

7 mei – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 21 mei  

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

18 mei – elke zaterdagoch-

tend 

Tijd afh. van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 25 mei  

 

PEUTERSPORT 

Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen dansen, 

springen, klimmen, klauteren, rennen en spelen 

met de bal samen met een ouder/verzorger.  

Mail naar peutersportenschede@hotmail.com  

 

23 mei – vierde do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leger des Heils 

Volgende keer: 27 juni  

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen 

naar 088 – 0652020 of mailen naar patri-

cia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg   
 

 
25 mei – elke zaterdag 

11.00 uur – 13.00 uur 

Leliestraat (naast het Leger des Heils) 

Volgende keer: 1 juni  

 

MOESTUIN DE LELIE 

Biologische moestuin gerund door vrijwilligers. 

Op zaterdag worden groenten (en bloemen) ver-

kocht aan de bewoners van de Laares. 

 

13 juni – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 10 oktober 

 
  

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, ge-

meente, Leger des Heils en RIBW zitten ook aan 

tafel! 

 
 

 

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


 

SINT JOSEPHKERK ENSCHEDE IS 125 JAAR  

Exclusieve prent van Sint Josephkerk Enschede door Diana Huijts  

Foto: Secil Arda 

SINT JOSEPHKERK ENSCHEDE IS 125 JAAR  

De Sint Josephkerk Enschede aan de 

Oldenzaalsestraat viert 125 jarig be-

staan.  De kerk is in 1894 in gebruik ge-

nomen, ontworpen door ir. J. Cuypers, is 

een van de indrukwekkende parels van 

onze stad. Ter gelegenheid van dit jubi-

leumjaar heeft de bekende Enschedese 

beeldend kunstenaar Diana Huijts een 

kleurenlino gemaakt van de monumentale 

neogotische Sint Josephkerk.  Deze ex-

clusieve prent heeft een oplage van 50 

stuks. Deze actie is van de Stichting Be-

houd Sint Josephkerk . Dit jaar zullen 

nog verschillende activiteiten plaatsvin-

den. Diana Huijts opent deze reeks. De 

Stichting Behoud Sint Josephkerk start            

hiermee de feestelijke periode van het ju-

bileumjaar.  

Zij die in bezit willen ko-

men van deze uniek en ex-

clusieve kleurenprent, 

ingelijst ( 52 cm x 52 cm),  

kunnen contact opnemen 

met John Schiffel via te-

lefoon  053-4333126 of 

emailadres  

j.schiffel@kpnplanet.nl  

mailto:j.schiffel@kpnplanet.nl




Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

13. Kinderfeestjes 

 
Een kinderverjaardag vieren in een (binnen)speeltuin? Met al je vriendjes en vriendinnetjes lasergamen 

of naar een trampolinepark? Of zelfs een echte photoshoot, inclusief kledingstyliste en make-up? Niets 

van dit alles in De Laares van eind jaren 50. Want toen werden kinderverjaardagen vooral thuis gevierd. 

Bij een enkeling met een taart-met-kaarsjes, maar meestal hooguit met een plakje cake. En volop snoep 

en aanmaaklimonade natuurlijk! 

 

'DRIEMAAL DRIE IS NEGEN' EN EZELTJE-PRIK 
Eind jaren 50 werd er op kinderverjaardagen bovendien volop gezongen. En niet alleen 'Lang zal ze le-

ven'. Nee, het begon allemaal pas goed met het liedje 'Driemaal drie is negen, ieder zingt z'n eigen lied'. 

Alle kinderen rond de tafel of in een grote kring. En tijdens het zingen van 'Driemaal drie is negen' met 

elkaar snel een lang, aan elkaar geknoopt touw de kring ronddraaiend. Spannend detail: aan dat touw was 

een sleutel vastgemaakt. En wie die sleutel aan het eind van dat liedje voor zich had, moest zelf een 

liedje zingen. 

Een bekend spel dat in De Laares op verjaardagsfeestjes werd gespeeld, was ezeltje-prik. Daarvoor 

werd aan de muur eerst de afbeelding van een ezel zonder staart opgehangen. Vervolgens moesten alle 

kinderen een voor een proberen om – geblinddoekt – de losse ezelstaart met een punaise  op de juiste 

plaats op de ezel te prikken. In die tijd leidden prikpogingen op delicate plekken van de ezel nog vaak tot 

uitzinnige reacties bij kinderen... 

 

KOEK- OF SNOEPJESHAPPEN   
Ook populair op kinderverjaardagen in de jaren 50: koekhappen. Theedoek als blinddoek voor de ogen ge-

knoopt. En daarna proberen om de aan een 'waslijn' opgehangen plakjes 

ontbijtkoek weg te happen. Het snoepjeshappen op verjaarsfeestjes 

verliep vrijwel op dezelfde manier. Al werden de snoepjes daarbij op de 

bodem van een met water gevuld (afwas)teiltje neergelegd. Een natte 

boel dus. Bovendien ging van dit snoepjeshappen, volgens sommige vol-

wassenen, een weerstandsverhogende werking uit. Zeker in het najaar 

en in de wintermaanden. Want alle kinderen, snipverkouden of niet, do-

ken natuurlijk even gretig in hetzelfde teiltje water naar die lekkere snoepjes. En zo kwamen alle feest-

vierdertjes vanzelf in aanraking met de meest gangbare verkoudheidsvirussen. 

 

EN TOT BESLUIT: EEN FILM OF SPEURTOCHT 
De stoelendans zorgde op kinderfeestjes altijd voor een welkome afwisseling. Enkele 

stoelen op een rij gezet, één stoel minder dan het aantal aanwezige kinderen. Muziek aan, 

terwijl de kinderen in een kring om de klaargezette stoelen rennen. Tot het moment dat 

de muziek plotseling stopt. Want dan is het zaak om zo snel mogelijk op een stoel te gaan 

zitten. Wie over blijft, valt af. Bij elke nieuwe rond wordt telkens één stoel weggenomen. 

En wie het eerst neerploft op de laatst overgebleven stoel, heeft gewonnen. 

Sommige verjaardagsfeestjes werden afgesloten met een leuke kinderfilm. Via een – 

eveneens gehuurde – projector te zien op de 'witste' woonkamermuur. Maar ook een 

speurtocht door de wijk vormde een geslaagde afsluiting van het kinderfeestje. Een kwes-

tie van de met krijt aangebrachte pijlen op muren of stoeptegels volgen. Of alle draadjes 

opgehangen breiwol. 
En in het huis van de jarige wachtte dan als beloning de ranja-met-een-rietje. Of de 

groene fles met Groli, destijds de eigen 'priklimonade' van Grolsch. 

© 2019 Ad den Held 



 

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 
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DE WIJKMOESTUINVRIJWILLIGERS ZIJN  

OP ZOEK NAAR NIEUWE MAATJES. 
 

Wij zoeken jou!!!    

Ben jij erg betrokken bij je wijk en kun je goed met je buren en bewoners in je straat? Dan ben 

jij de wijkbewoner die wij zoeken.  

Meld je dan nu aan als tuinknechtje of misschien wel super tuinman in onze wijktuin. 

Een zeer belangrijke vrijwilligerstaak. Jij bepaalt dan mede hoe belangrijk de tuin is voor onze 

wijk. Ga eens bij jezelf na te gaan of je niet één uurtje per week tijd hebt, of per twee weken 

(meer mag natuurlijk altijd) 

In 2019 hopen wij weer een aantal NIEUWE vrijwilligers te begroeten onder het motto:  

Samen gezond met de groenten uit de biologische tuin van de Laares.  

 

Wacht niet langer en meld je nu aan bij de wijkcommissie. wijkcommissielaares@gmail.com 

Laten we samen trots zijn op zo’n prachtige biologisch tuin in onze wijk. Maar dat gaat 

niet vanzelf. 

Wij heten je graag welkom in het nieuwe seizoen 2019. 

Vanaf zaterdag 25 mei gaat onze tuin weer wekelijks op zaterdag open van 11.00 tot 13.00 uur 

voor alle bewoners van de Laares. Kom je ook langs? Je bent welkom, ook om bijvoorbeeld alleen 

maar even een praatje te komen maken. Tot ziens! 

Te zien op bijgaande foto’s: 

Overleg in febr. in het de eerste voorjaarszonnetje. Je ziet dat er op dat moment nog veel 

moet gebeuren.  

    

  

  

 

 

 

Intussen is er hard gewerkt door de huidige vrijwilligers en zijn de pootbedden, zoals je op de 

foto kunt zien,  voor een deel van de groenten onkruidvrij, en is er hier en daar al voorgezaaid in 

de kas.  Maar er moet nog het nodige gebeuren. Dus je bent echt welkom om ons te ondersteu-

nen.  

Graag tot ziens! 

Ben je niet goed in de tuin, dan kun je ook van belang zijn d.m.v. informatieverstrekking 

via Facebook of Instagram over onze tuin. 

 

http://www.wijkcommissielaares@gmail.com


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 

     delicatessen 


