
 
 

             

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win een 

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

Herkent u deze foto?  

                                   Vorige Winnaar : Gerda Bruijnesteijn  

 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Juni 2019 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 

Dit blad is voor u , maar ook door u,  
dus doe daar wat mee! 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda –  Wijkinfo – serie de Laares toen – Kaatje – 
 en meer……………………... Inleveren kopij 18 Augustus 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 

 

BESTUURLIJKE VERANDERINGEN 

Zoals in de vorige wijkkrant(en) mogelijk al duidelijk is geworden zijn er binnen wijkcommissie 

Laares de afgelopen periode nogal wat bezettingsproblemen opgetreden. 
 

Alle wijkraden in Enschede worstelen met hetzelfde probleem. Aan de ene kant zijn er ruim vol-

doende vrijwilligers voor alle kleinere en losse projecten en aan de andere kant kost het veel 

moeite om vrijwilligers te vinden voor de bestuursfuncties. 

Ook in de Laares zijn er vrijwilligers actief, zoals bijv. in de huiskamer en de sportinstuif op 

donderdagmiddag, er zijn vrijwilligers betrokken bij de moestuin, bij de wijkkrant, bij het schil-

deren en bij de peutersport.  

Helaas is de afgelopen jaren maar matig gelukt om mensen enthousiast te maken om toe te tre-

den tot de wijkcommissie zelf, voor het meer overkoepelende gebeuren. Dit betekent dat er de 

laatste jaren steeds meer werk verzet moet worden door steeds minder mensen.  
 

Dat werk bestaat uit het onderhouden van de contacten met de gemeente en de andere wijkra-

den, maar ook uit het organiseren van activiteiten in de wijk. 

Overigens speelde dit ook al in het jaar 2012 toen het voltallige dagelijkse bestuur na jaren-

lange trouwe dienst besloot te stoppen. Waarop wonder boven wonder plotseling een compleet 

nieuw bestuur opstond. 
 

VERTREK VAN O.A. DE VOORZITTER  

Vanaf juni zijn de voorzitter van de wijkcommissie, Pim van der Velde en Ria Warntjes, belang-

rijke ondersteuning voor het secretariaat, verhuisd en wonen niet meer in de Laares. Pim zal nog 

tot september voor de wijkcommissie beschikbaar zijn, maar legt daarna zijn taken als voorzit-

ter neer. 

Sinds januari is ondergetekende, Angelie Braakman, secretaris van de wijkcommissie en de laat-

ste jaren ook schrijver van dit “Nieuws van de Wijk” fulltime gaan werken (van 30 naar 60 uur) 

en niet meer in de gelegenheid om tijd voor de wijkcommissie vrij te maken. 
 

OVERDRACHT VAN TAKEN 

Brandon Verpoorte draait al een tijdje mee in de wijkcommissie en is goed op de hoogte van de 

ins en outs in de wijk, ook door zijn positie in de Werkgroep Verkeer en Veiligheid. Brandon gaat 

met ingang van 1 juni het beheer van de Huiskamer op zich nemen.  
 

GEZOCHT: VOORZITTER EN SECRETARIS 

Penningmeester Hans van Zuilekom wil nog graag een paar jaar aanblijven en de wijkcommissie 

laten voortbestaan, mogelijk in een versie 2-0. Vandaar dat we hierbij zoeken naar een nieuwe 

voorzitter en secretaris. 

De tijdsinvestering ligt gemiddeld rond één dagdeel per week (dinsdagavonden voor de wijkra-

den overleggen, donderdagavonden voor de wijkcommissie). Voor het secretariaat telt natuurlijk 

ook het onderhouden van de mailcontacten. 

Wie zin heeft om er meer van te maken en ook activiteiten te organiseren (afgelopen jaren or 

 



ganiseerden we 3-4 x per jaar een activiteit voor de wijk: Lente in de Laares – zomerfestival of 

rond burendag en kerstfeest) moet rekenen op 1 dag per week.  
 

VOLGENDE WIJKKRANT IN SEPTEMBER 

Deze wijkkrant is de laatste voor de zomervakantie. In juni trakteren wij zoals elk jaar alle 

vrijwilligers van de wijk op een lekker etentje en gezellig samenzijn in de huiskamer. Gemiddeld 

zijn daar rond de 30 mensen bij aanwezig. Ook dit jaar willen we weer iedereen bedanken die 

zich heeft ingespannen om van de Laares een fijne wijk te maken. In september zijn we er dan 

weer. 
 

HEBT U NA DIT HELE VERHAAL ZIN OM MEE TE DOEN? 

Mail dan naar wijkcommissielaares@gmail.com 

Als u voor 15 juni mailt kunt u nog gezellig komen mee-eten! 
 

 

VRIJWILLIGERS ETENTJE EN GROEPSFOTO 2018 

 

 

mailto:wijkcommissielaares@gmail.com


 

 

Kaatje kleurt de dag 
 
Het is echt lente! De tuin kleurt groen, paars, roze, geel en met een heldere hemel, maakt dat het 

plaatje compleet. Kaatje kan genieten van de kleuren die dan op hun mooist zijn. Er lijkt geen verstrooi-

ing te zijn van het licht, niets staat in de weg om te genieten.  

 
Soms wordt het licht verstrooit. Blauw 

wordt grijsblauw, groen wordt grauwgroen, 

de intensiteit van de kleur komt niet tot 

zijn recht, door bewolking, regen of mist. 

Kaatje fietst op die dagen gauw aan alles 

voorbij, niets wordt opgemerkt, behalve 

datgene dat haar hindert onderweg. Haar 

humeur lijkt er tegen bestand en toch voelt 

zij zich anders, dan op de dagen met een 

heldere hemel.  

 
Kleur doet wat met Kaatje. Ze weet het! Ze gaat deze dag in kleuren met groen, paars, roze en geel.  

Ze staat open voor de nieuwe dag, waarvan zij niet kan weten hoe die dag verloopt.  

De intensie zélf geeft al kleur aan deze dag 🌼. 

 
Kaatje wenst je een dag vol kleur! 

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



 

 
 



 

Straatfeest Klaproosstraat 
 

Zoals ieder jaar, kon het straatfeest in de Klaproosstraat ook dit jaar niet ontbreken. Op 11 

mei was het dan zover, straatfeest 2019!!! 

Helaas waren de weersvoorspellingen niet zo gunstig, maar uiteindelijk waren de weergoden ons 

gelukkig goedgezind. De hele dag is het droog gebleven! 

In de middag konden de kinderen genieten van verschillende circusactiviteiten van 

Di Stephano. De kinderen konden steltlopen, een wielrijden, op een bal lopen, balan-

ceren op een balk en natuurlijk ook jongleren. Aan het eind van de middag hebben 

ze voor volwasse-

nen een optreden 

verzorgd. 

Tegen de avond kon iedereen 

genieten van een heerlijke bar-

becue en onder het genot van 

een hapje en drankje konden 

verschillende teams het tegen 

elkaar opnemen tijdens een aan-

tal quizzen. 

Alles bij elkaar was het weer 

een geslaagde dag en kijken we 

nu al uit naar het straatfeest 

van de Klaproosstraat 2020! 

 

Namens de organisatoren van het straatfeest Klaproosstraat, Linda. 

 

 

Wijkbudgetten (toegewezen en afgewezen) Marleen . 

14 april 2019 

Overzicht van de aanvragen van januari t/m maart 2019 

 
Verbeteren speeltuin Aldenkampplantsoen    € 15,000          Afgewezen       budget overschrijdend 

Huiskamer Laares                                          € 400,00         toegekend            langlopend project 

Moestuin                                                        € 425,00         toegekend             langlopend project 

Jeugd/VIVA   €  750 (gedeeltelijk toegekend €250,00) Budget overschrijdend niet begroot in 2019 

 

  

http://www.austrac.gov.au/case-studies/structured-transactions-used-launder-thousands-damaged-2-coins
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

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 

 

Woningbouwverenigingen 

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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WIJKAGENDA 2019 

 

1/2 juni – zaterdag en/of zondagochtend 

Tijd afh. van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer:  

22, 29 en 30 juni 

 

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 

 

 

1 juni – elke zaterdag 

11.00 uur – 13.00 uur 

Leliestraat (naast het Leger des Heils) 

Ook op: 8, 15, 22, 29 juni 

 

MOESTUIN DE LELIE 

Biologische moestuin gerund door vrijwilligers. 

Op zaterdag worden groenten (en bloemen) verkocht 

aan de bewoners van de Laares 

 

4 juni – elke dinsdag  
8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 11, 18 en 25 juni 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over op-

voeding en ontwikkeling van uw kind. 
  

 

4 juni – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 18 juni 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 

 

6 juni – elke 

donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares  

Volgende keer: 13, 20, 27 juni 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder leiding van 

Liset en haar team koffie en thee en knutselen, ter-

wijl de kinderen sporten.  

 

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 ta-

fel! 

 

17 juni – maandag 

17.00 - 19.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res  

 

INLOOPMIDDAG STADSDEELBEHEER 

Informatie over herinrichting van de Oosterstraat 

als fietsstraat. 

 

27 juni – vierde do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leger des Heils 

Zaterdag 28/9 burendag! 

Volgende keer: 31 oktober 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen naar 

088 – 0652020 of mailen naar patricia.lems@leger-

desheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg  

 

 

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
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Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'  

14. Op de fiets 
 

Auto's waren in De Laares van eind jaren 50 nog een zeldzaamheid. Natuurlijk, de meeste winkeliers 

hadden er een. Om hun waren mee op te halen bij de groothandel. En om de wat grotere bestellingen mee 

af te leveren bij hun klanten. Maar veruit de meeste wijkbewoners maakten voor hun vervoer gebruik van 

de fiets.  
 

VOORAL VOOR WOON- WERKVERKEER 

De Laares bood dan ook volop werk aan de twee fietsenmakers in de wijk. 

Vlak bij elkaar bovendien. Zo was Rijwielhandel Reekers (nu bekend als 

Reekers Tweewielers in een prachtig pand aan de Minkmaatstraat 122), in 

die tijd gevestigd aan de Leliestraat 78, hoek Rozenstraat. Terwijl een 

eindje terug, aan de Leliestraat 68, de al wat oudere rijwielhersteller B. 

Wevers zijn werkplaats-met-winkel had. Serieus, zwijgzaam en altijd ge-

huld in zijn blauwe overall. 

De dames- en herenfietsen hadden in die tijd nauwelijks extra's of opsmuk;  ze straalden vooral dege-

lijkheid uit. En betrouwbaar moesten ze ook wel zijn, want deze tweewielers werden hoofdzakelijk ge-

bruikt voor woon- werkverkeer. Dat betekende in die jaren vaak: tweemaal per dag heen en weer van huis 

naar werk. Want in de middagpauze stond in De Laares de warme maaltijd op tafel. En zodra de fabrieks-

fluit 'riep', was het zaak om na het middagmaal weer snel op de fiets te stappen. Meestal terug naar de 

textielfabriek van Van Heek, Blijdenstein, Jannink of Scholten.   
 

KINDERFIETSEN 'OP DE GROEI'  

De fietsen voor volwassenen waren in de jaren 50 vrijwel zonder uitzondering functioneel, en vooral 

zwart. Opvallend bij sommige herenfietsen was het bruin leren indrukwekkend-lange 

Brooks zadel. Zo lang zelfs, dat het tegenwoordig niet zou misstaan als buddyseat op 

een hippe scooter. Ook bij de fietskeuze voor de jongste wijkbewoners werd vooral 

praktisch gedacht. Niet telkens een nieuwe fiets bij elke groeispurt, maar gewoon 

een kinderfiets 'op de groei'. Dat wil zeggen: als eerste fiets een damesmodel. Met 

een in hoogte verstelbaar stuur en zadel en afneembare houten blokken op beide pe-

dalen. Dat damesmodel kinderfiets had nóg een praktisch voordeel: zowel de jongere broertjes als zus-

jes uit hetzelfde gezin hadden er een prima eerste fiets aan. 

   

ZELFGEMAAKTE FIETSACCESSOIRES 

Ook kinderfietsen waren aanvankelijk vooral doelmatig. Dus nauwelijks kinderfietsen in opvallende kleu-

ren eind jaren 50. En de kinder-mountainbike moest toen zelfs nog worden uitgevonden.  

Maar gelukkig won de eigen vindingrijkheid van de kinderen het uiteindelijk van de saaiheid. De simpelste 

zelfbedachte fietsversiering: de kleurige aluminium doppen op de glazen melk-, pap- en vlaflessen die de 

melkboer van de Lonneker Coöperatieve Melkinrichting dagelijks langsbracht. Die kleurige melkdoppen 

werden om de spaken gevouwen. En zo zagen de wielen van alle  kinderfietsen er opeens een stuk fleuri-

ger uit. Maar daar bleef het niet bij. Al snel daarna ontdekten de jongste fietsers het bijzondere effect 

van een leeg metalen schoensmeerdoosje. Dat schoensmeerdoosje werd, omwonden met een rood weck-

fles-elastiek, met behulp van twee wasknijpers aan een metalen 'drager' van het voorspatbord beves-

tigd. Een halve wasknijper, onder het elastiek op het deksel geklemd, deed de rest. Want tijdens het 

fietsen raakte de punt van die halve wasknijper telkens de spaken voor het voorwiel. En dat alles veroor-

zaakte een voor alle wijkbewoners goed hoorbaar ratelend geluid! 

© 2019 Ad den Held  



                    MEDEDELINGEN STADSDEELBEHEER 

 

VERGROENEN VAN DE LAARES 

Half april hebben we het in een themabijeenkomst gehad over het “groener maken” van de Laares. Op 

deze bijeenkomst hebben we met vele bewoners de mogelijkheden besproken die u heeft om uw wijk 

groener te maken. Na een presentatie van Angelien Hoppen van “De Groene Loper” hebben we met elkaar 

ideeën uitgewisseld over de mogelijkheden die er zijn. Dit liep van geveltuintjes voor de woning, van ver-

groten van boomspiegels tot het vergroten van de gemeentelijke groenvoorziening. Vele enthousiaste be-

woners zijn nu bezig hun ideeën te bespreken met hun buren of voor zichzelf uit te werken. De komende 

maand nemen wij persoonlijk contact op met deze bewoners om concrete afspraken te maken die dit jaar 

kunnen worden uitgevoerd. Hopelijk wordt u, als u het resultaat ziet, ook enthousiast zodat de Laares 

vanaf komend najaar langzaam steeds groener wordt. 
 

NIEUWE WIJKBEHEERDER 

Vanaf 3 juni a.s. wordt Stadsdeelbeheer Centrum voor een half jaar versterkt met een extra wijkbe-

heerder: Raimond Senger.  Hij wordt voor dit half jaar o.a. de wijkbeheerder voor uw wijk. Raimond zal 

op 13 juni tijdens de wijkcommissievergadering ook aanwezig zijn, waarbij u de mogelijkheid heeft om 

met hem kennis te maken.  
 

HERINRICHTING OOSTERSTRAAT 

Eind dit jaar wordt er een start gemaakt met de herinrichting van de Oosterstraat, welke zal worden 

ingericht als fietsstraat. Wat dit concreet allemaal betekent, willen wij op 17 juni laten zien tijdens een 

inloopmiddag van 17.00 tot 19.00 uur in de Huiskamer van de wijk aan de Tulpstraat. In ieder geval zal de 

bus-route naar het Stokhorst worden verplaatst. Op deze middag zal het ontwerp worden gepresenteerd 

en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Alle belanghebbenden krijgen hier persoonlijk een uit-

nodiging voor. Mocht u ook belangstelling hebben, dan bent u bij deze uitgenodigd.  
 

HONDENRENVELD EN SPEELPLEK AAN DE OOSTERSTRAAT 

Dit najaar zal de WOM beginnen met de bouw van woningen op het terrein aan de Oosterstraat waar nu 

nog een hondenrenveld en een speelplek is.  Zowel het hondenrenveld als de speelplek dienen voordien te 

worden opgeruimd. Dit zal vlak vóór of vlak na de bouwvakvakantie zijn. Het hondenrenveld zal in kleinere 

vorm terugkomen op de hoek van de Molenstraat/Oldenzaalsestraat;  helaas is ook deze nieuwe locatie 

tijdelijk. Deze verplaatsing wordt bekostigd vanuit het wijkbudget van drie wijken, namelijk de Binnen-

stad, Lasonder-Zeggelt/Boddenkamp en De Laares. Voor de speeltoestellen zijn we met een aantal bewo-

ners in overleg om één of twee toestellen te herplaatsen op het Aldenkampplantsoen.   
 

Met vriendelijke groet, 

Stadsdeelbeheer centrum 

 

 
 
 

 



 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 

     delicatessen 


