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NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE
Enquête
In de wijkkrant van april hebt u een enquête
aangetroffen, die de wijkcommissie in
samenwerking met de gemeente en Alifa had
opgesteld. De vragen waren erop gericht erachter
te komen wat de bewoners van de Laares willen
in hun wijk, onder het motto:
“Samen maken we de Laares”.
In de week van 11 tot en met 15 april heeft de
wijkcommissie de enquêtes aan de deur
opgehaald. Ook werden de ingevulde formulieren
door de bus gedaan bij het buurthuis of bij de
wijkcommissie leden.
Mocht er bij u op één of andere manier iets
misgegaan zijn, dan kunt u de enquête alsnog
opvragen via wijkcommissielaares@gmail.com.
In totaal zijn er op dit moment 122 formulier
binnengekomen. We willen graag iedereen
bedanken voor het invullen.
De eerste indruk is dat het merendeel van de
invullers het noodzakelijk vindt dat er mensen zijn
die zich inspannen voor de leefbaarheid van de
wijk. Ook geven veel mensen aan dat ze daarbij
de groen- en speelvoorzieningen in de wijk en de
veiligheid heel erg belangrijk vinden.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten (via
de wijkkrant) wat de verdere uitkomsten van de
enquête zijn. Daarna gaan we natuurlijk aan de
slag met deze gegevens.

Verkeersstructuur in de Laares
Tijdens de laatste openbare wijkcommissie
vergadering van maart is de
verkeersstructuur in de Laares zelf
besproken. Aan de hand van een kaart werd
duidelijk dat er het nodige zal veranderen. Zo
zal het straks niet meer mogelijk zijn om
vanuit de Leliestraat, via de Rozenstraat, de
wijk uit te rijden. Wel zal er de mogelijkheid
zijn om via fietspaden de wijk door te steken.
Omdat de kaart onvoldoende duidelijk was en
bovendien de verkeersstructuur nog niet
volledig vastligt zal er vermoedelijk in juni
een nieuwe bijeenkomst worden belegd
tijdens de openbare
wijkcommissievergadering waar de
verkeersdeskundige van de gemeente uitleg
komt
geven. We houden u op de hoogte via de
wijkkrant.
Wijkschouw
van deze avond zal in de volgende wijkkrant
bekendgemaakt worden

Op dinsdagmiddag 12 april is er een
wijkschouw gehouden. Tijdens een
wijkschouw lopen bewoners samen met
medewerkers van stadsdeelbeheer Centrum
en andere functionarissen door de wijk om te
kijken of er in de openbare ruimte nog
problemen of knelpunten zijn die snel
opgelost moeten worden.
Tijdens deze wijkschouw werd o.a.
geconstateerd dat de verkeersdrempel in de
Tulpstraat aangepakt/gerepareerd moet
worden. Verder is door verschillende
bewoners aangegeven dat er in de hele wijk
regelmatig te hard wordt gereden en dat het
eenrichtingverkeer niet altijd wordt
nageleefd. De toegenomen parkeerdruk op
de Minkmaatstraat en de Begoniastraat is ook
aan de orde gekomen, evenals een aantal
kleinere zaken.
Stadsdeelbeheer Centrum maakt van iedere
wijkschouw een verslag en stuurt dat door
naar alle deelnemers aan de schouw. Mocht u
geïnteresseerd zijn wat er allemaal besproken
is, de wijkcommissie plaatst dit verslag direct
na ontvangst op de website
www.delaares.eu.
Wilt u deelnemen aan de wijkschouw op 13
september 15.00 – 17.00 uur, dan kunt u zich
hiervoor opgeven via
wijkcommissielaares@gmail.com of via één
van de wijkcommissieleden. Hebt u zelf een
probleem geconstateerd dat op korte termijn
opgelost moet worden, neemt u dan zelf
contact op met het Gemeentelijk Concact
Centrum (GCC) tel. 053-4817600 of via
www.enschede.nl
Spreekuur Wijkcommissie
In verband met de meivakantie en het feit
dat de eerst donderdag in mei op 5 mei valt,
heeft de wijkcommissie besloten de het
spreekuur 1 week op te schuiven. Dat
betekent dus dat het spreekuur op 5 mei
komt te vervallen en dat er op 12 mei van
20.00 uur tot 22.00 uur gelegenheid is om bij
het dagelijks bestuur van de wijkcommissie
aan te schuiven. De vergadering op 19 mei is
een besloten vergadering. Op 9 juni zal er
een openbare vergadering plaatsvinden. Het
thema

Aflevering 3, mei 2011
Samengesteld door Damian, Thomas en Eva. Wil je meedoen? Mail naar kpb.laares@gmail.com.

WOORDZOEKER
Vervolgverhaal
Ik heet Eva. Ik ben de hoofdpersoon in dit
verhaal. Dit verhaal speelt zich af in de
zandbulten.
Ik kwam langzaam bij. Eerst wist ik niet
waar ik was, maar later ontdekte ik het
langzaam. Ik was bij mijn vriendin, ze heet
Merel. Haar moeder had ons opgehaald bij
de zandbulten. Ik was vergeten dat ik met
haar had afgesproken om daar te gaan
spelen. Ik riep: “Ik moet naar huis, het is al
laat. Mijn moeder is vast ongerust.” Ze zei
dat alles was geregeld en dat ik vannacht
bij haar zou blijven. Ik was moe en viel in
slaap, die nacht had ik een nachtmerrie…
Wordt vervolgd
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Pijn – Tank – Oorlog – Honger
Dood – Joden – Duits - Bom

Paas-Ei-Zoek-Actie 20 april
De paas-ei-zoek-actie die was aangekondigd
in de vorige uitgave van de wijkkrant was
een groot succes. Er waren ongeveer 30
kinderen aanwezig, inclusief de kinderen van
het kinderpersbureau. De hoofdprijs is
gewonnen door Rick van Hartingsveldt door
het ei met het lintje te vinden. Zijn reactie
was ook positief: “Ik vond het heel leuk,
maar ook heel moeilijk om in de bosjes naar
de eieren te zoeken. Ik vind mijn cadeau ook
heel leuk en ga er gauw mee spelen.” De
hoofdprijs was het spel Party & Co junior. Al
met al was het heel erg geslaagd.

DODENHERDENKING 2011
Oorlog wat dom!
Oorlog is dom
En ik haat die vreselijke bom
Dat doet pijn
En voor de grote mensen geen wijn
We leren die dommerds fatsoen
Dat gaan we doen
Dit was het gedicht
Het is weer in evenwicht
Damian

Dodenherdenking
Vroeger waren mensen raar
Het was echt verschrikkelijk naar
Nu denken we daar weer aan
Elk jaar er weer 2 minuten bij stilstaan
Dat doen we op vier mei
Want nu zijn wij weer vrij
Eva

Dodenherdenking
Op 4 mei denk ik aan de 102.000 stenen met
Davidssterren erop. Deze stenen staan bij
kamp Westerbork.
Ze staan op de plaats waar vroeger de
gevangen bij elkaar geroepen werden.
Op 4 mei denk ik aan het zusje van mijn oma
dat gestorven is in de oorlog en wat mijn opa
en oma gevoeld hebben.
Thomas

NIEUW
WIJKBEWONERS SPREEKUUR
Elke derde maandag van de maand is er een
spreekuur voor wijkbewoners in Buurthuis Laares.
Wie kunt u daar treffen?
Alifa
Stadsdeelbeheer
Wijkagent
Wijkcommissie
Woningcorporaties
Hoe laat?
10.00-11.00 uur
Wanneer?
18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 aug, 19 sept,
17 okt, 21 nov, 19 december 2011
Waar?
Buurthuis Laares, Tulpstraat 65, 7514 ZJ Enschede
Dit is dé gelegenheid om in gesprek te komen met
de diverse organisaties die in de Laares actief zijn.
U bent van harte welkom om vragen, klachten,
problemen of ideeën onder het genot van een
kopje koffie of thee te bespreken. Voor persoonlijke
gesprekken worden spreekkamers gebruikt.

Zo was de Laares 1
Hoe komt de Laares aan haar naam?
In de 19de eeuw werd het stadje Enschede
omringd door bouwland en woeste grond.
Het hoger gelegen land aan de noordoost
kant werd Laar Esch genoemd. Hier stonden
een paar boerderijtjes.
Het gebied werd begrensd door de straatweg
naar Losser (nu Oosterstraat) en de weg naar
Oldenzaal. Schuin daartussen liep een
zandweg via boerderij ‘Minkmaat’ naar de
steenbakkerij van Robers. De ‘Minkmaat’
stond op de plek waar nu de Minkmaatstraat
de Laaressingel kruist.
De eerste bewoners van de Laares waren dus
boeren.
De boeren in Twente hadden het niet breed
en moesten vaak hun inkomen aanvullen met
thuiswerk, zoals spinnen en weven, om alle
monden te kunnen voeden.
In het begin van de 20ste eeuw was de
bebouwing van de Laar Esch beperkt tot:
Oldenzaalsesraat,
Minkmaatstraat,
ste
Zwanensteeg, 1 Laareschstraat,
2de Laareschstraat, Laareschdwarsstraat,
Losserschweg, Borkentsgang en de Aapweg.
De naam van de Aapweg komt terug in de
naam ‘Apenhof’ in het Florapark. Hier
kwamen eind 19de eeuw de heren van de
fabrikantensociëteit
‘de Aapclub’ elke
zondagavond bijeen.
In de loop van de tijd kwamen er meer
huizen op de Esch en toen de textielindustrie
opkwam werden er ook arbeiderswoningen
gebouwd. Het gebied heette toen al
Laaresch.
De huizen werden niet alleen bewoond door
textielarbeiders met hun gezinnen, maar ook
door
ambachtslieden,
vissers,
lantaarnopstekers, rijtuigpoetsers van de
spoorwegen en winkeliers. Op ieder kruispunt
waren winkeltjes gevestigd en ook in de
straten was er veel bedrijvigheid. De
groenteman die met zijn wagen langs de
huizen ging, zette ’s avonds zijn paard achter
het huis.
In 1916 werd begonnen met de aanleg van
een weg rond Enschede, de huidige singels.
In 1921-1922 werd over de oude Aapweg de

Laareschsingel aangelegd. Waarmee het
uitgestrekte
gebied
Laaresch
werd
doorsneden, vanaf dat moment heette het
deel binnen de singel ‘de Laaresch’ en buiten
de singel ‘Laaresch Noord’.
Na de oorlog werden vele namen aan de
nieuwe
spellingsregels
aangepast
en
Laaresch werd Laares.
Van Badhuis naar Buurthuis
Vroeger was alles ................. Nee, vroeger
was niet alles beter, maar vroeger was wel
‘alles’ anders. Kijk maar naar de medische
kennis, de mode, de techniek en de
huizenbouw.
Negentig jaar geleden werd er in de Laares
begonnen met sociale woningbouw, huizen
voor de mensen met lage inkomens, zoals de
arbeiders die in de verschillende fabrieken
werkten, de winkeliers en de ambachtslieden.
Er woonden vaak grote gezinnen in de kleine
woningen.
In die tijd bouwde men in dit soort huizen
geen badkamers. De kleine kinderen werden
in een teil gewassen. De één na de ander in
het zelfde badwater. Want zoals mijn oma al
zei:
“Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als
kastelen, maar wie zich niet verschoont krijgt
luizen als kamelen”.

Voor de volwassenen werd er in de wijk een
badhuis neergezet dat in 1928 zijn deuren
opende. Naast het badhuis stond een grote
schoorsteen, die was van het ketelhuis
waarin het water werd verwarmd. In Badhuis
Laares ging je niet in bad, maar je kon daar
heerlijke douchen, men noemde dat een
stortbad, voor 10 cent per keer, of voor 7½
cent als je een knipkaart van 10 wasbeurten
had gekocht.
Niet alleen de volwassenen uit de buurt
gingen één keer per week lekker douchen,
maar er kwamen ook hele schoolklassen
wekelijks langs voor een goede wasbeurt.

Na de oorlog werden ook in de sociale
woningbouw steeds meer huizen voorzien
van een eigen badkamer. Hierdoor nam
natuurlijk het gebruik van de badhuizen in
Enschede af. Ook Badhuis Laares kreeg
steeds minder klandizie.
In de jaren ’70 werd het badhuis gesloten en
de gemeente kwam met het plan om dit
gebouw maar te slopen.

Buurtbewoners onder aanvoering van
Hendrik Jan Aldenkamp kwamen hiertegen
in opstand en legden de gemeente een
alternatief voor. “Maak van het badhuis een
buurthuis.”
Het gemeentebestuur vond dit een goed
plan, maar stelde als eis dat de verbouwing
en exploitatie geheel voor rekening van de
buurtbewoners zou komen. De wijkcommissie
en buurtbewoners hebben deze voorwaarde
geaccepteerd en zijn aan de slag gegaan.
Het hele pand werd intern verbouwd, in
samenspraak met de Laaresschool, want die
zou enkele lokalen gaan gebruiken.
Stichting Buurthuis Laares werd opgericht
voor de organisatie en coördinatie van de
verbouwing en het gebruik van het nieuwe
buurthuis.
Op 1 september 1979 werd Buurthuis Laares
feestelijk geopend en vlak daarna gaf het
gemeentebestuur van Enschede het beheer
en de exploitatie van het pand in handen van
Stichting Buurthuis Laares. Vanaf dat
moment waren de bewoners van de Laares
verantwoordelijk voor Buurthuis Laares.
Van Schoolplein naar Buurtplein
Tekst samengesteld uit ‘Zo was de Laares’
en oude wijkkranten. Ineke Geerdink

In 1929 is de Openbare Lagere School nr.2
gebouwd. Al spoedig werd de school bekend
onder de naam Laaresschool, genoemd naar
de wijk waarin hij staat.
De architect van de school heeft zijn best
gedaan op het ontwerp. De mooie
klokkentoren is bedoeld als herkenningsteken
in de wijk. De twee verdiepingen met schuin
dak laten het gebouw ver boven de kleine
huizen uitsteken en het grote plein zorgt
ervoor dat het gebouw nog beter tot zijn
recht komt.
Het schoolplein is in de loop der jaren af en
toe wat aangepast aan de veranderende
eisen van de tijd, maar in de jaren ’90 kwam
men tot de conclusie dat het nu toch hoog
tijd werd voor een drastische vernieuwing.
Samen met de schoolkinderen werd er door
ontwerpers van de gemeente gekeken wat
wenselijk en mogelijk was en er werd een
mooi ontwerp gemaakt. Helaas kostten alle
plannen meer geld dan beschikbaar was.
Daarom heeft de school samen met ouders
en andere wijkbewoners allerlei activiteiten
opgezet om geld in te zamelen.
Daarnaast hebben buurtbewoners zelf de
handen uit de mouwen gestoken en de tegels
van het plein verwijderd, hierdoor kon
bespaard worden op loonkosten. Hierna kon
de asfalteermachine z’n werk doen.
Omdat de basisschool en de buurtbewoners
de renovatie van het plein gezamenlijk

hebben aangepakt is de afspraak gemaakt
dat het plein voortaan een ‘buurtplein’ zal
heten, waarbij school en buurthuis ook
gezamenlijk zorg dragen voor gebruik en
onderhoud van het plein.
Op 14 mei 1998 is het nieuwe buurtplein
feestelijk geopend en sindsdien wordt het
weer de hele dag, en soms ’s avonds, volop
gebruikt.

De vergaderingen zijn openbaar. In juli en
augustus is er géén vergadering en dus ook geen
wijkkrant.
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand van
20:00 tot 22:00 uur in het Buurthuis Laares
Tulpstraat 65
 433 37 68

Voorzitter:
J.Mourik
Leliestraat 68
435 56 50
Secretariaat:
A.Westenberg
Laaressingel 114
 435 80 84
Penningmeester:
I.Geerdink.
Laaressingel 58A
 433 36 72
Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril,
T. Leushuis, B.Ringelink en M.van der Meer
Redactie:
Louis Ringelink
Leliestraat 62
 433 15 19
Kopij inleveren zie voorpagina
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com
Druk: Wijkkrant Laares

Wist U dat…….


Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag
9 Juni en 7 Juli.
het oud papier tussen 17.30 en 18.00 uur
aan straat gezet moet worden
op de plaats waar ook de OTTO geleegd wordt.



Deze wijkkrant ook te lezen is op www.delaares.eu
de website van de
Wijkcommissie Laares contact:
webmaster@delaares.eu



Hier ook de foto’s van activiteiten in de wijk te zien
zijn.



U met uw klachten en ideeen over de wijk elke 2de
donderdag van de maanden April en Juni 2011
om 20:00 uur kunt meepraten in de openbare
wijkcommissie vergadering in het
buurthuis de Laares



Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

Goudsbloemstraat 23 7531 DD Enschede
Tel: 053 – 435 91 56 GSM 06 - 23170400

Het nog steeds wenselijk is dat er meer
“vertegenwoordigers” uit onze
wijk Laares in de wijkkommissie Laares
plaatsnemen!

Gezondheidscentrum Oosterpoort
Oosterstraat 2 – 19 7514 DZ Enschede
Tel: 053 4321609
www.oosterpoortlogopedie.nl
info.oosterpoortlogopedie.nl

WIJKINFO

LAARES

WijkOntwikkelingsMaatschappij
WOM
www.delaares.nl
info@delaares.nl
Tulpstraat 22
Enschede tel.
436 87 78
Gemeentelijk Contact Centrum
(GCC)
Stadsdeelbeheer Centrum
tel.
481 76
00
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot
481 58 50
dr.Benthemstraat 54
Woningbouwcorporaties
Ons Huis
tel.
484 89 00
Domijn (€ 0,07/min.)
tel. 0900-3350335
www.domijn.nl
De Woonplaats (€ 0,10/min.) tel.
0900-9678
www.de-woonplaats.nl
St.Stedelijk Wonen
tel.
434 35
65
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat
Boekenbus woensdag 18.00-20.00 uur
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel

Websites met info over Laares:
www.delaares.eu
(Frank Goldstein )
www.enschede.nl (Gemeente Enschede)
www.basisschool-la-res.nl
www.tctubantia.nl (krant)
www.gcoe.nl (gezondheidscentrum)

Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Terpstra
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Milieupolitie
Controleur hondenoverlast:
Jos Hassink

112
Ivonne
tel. 0900-8844
tel: 0900-7000
tel: 481 58 58
tel:

481 59 07

Wijkcommissie in het Buurthuis
Alléén tijdens spreekuuur. Woensdag
van 10:00 tot 12:00uur
tel. 433 37 68
e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com
Projectmedew. Stadsdeel Centrum
Marieke Wichern
tel. 481 72 75
Huismeester van de Woonplaats
Herman Notkamp
tel. 432 75 22
Alifa Buurthuis Laares
Tulpstraat 65
Gem.Enschede
Project manager Laares
Bert ter Horst

tel. 433 37 68
tel. 481 81 81
tel: 481 53 49

Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES
VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

Gezond
kun je leren……
HEEFT U:
Een houdingsafwijking?
Nek- en schouderklachten?
Spierspanningshoofdpijn?
Lage rugpijn?
Hyperventilatie?
Een chronische aandoening?
WELLICHT KUNNEN WIJ U HELPEN!
Praktijk voor oefentherapie
Cesar en Mensendieck
Marloes Hammink en Ingrid Taken
Gezondheidscentrum Oosterpoort
Oosterstraat 2-13, 7514 DZ Enschede
Tel. 053-4352278
www.oefentherapieoosterpoort.com
Nu ook zonder verwijzing!

Maatschap Fysio- en Manuele therapie

“Het Stokhorst e.o.”
Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit!

Alle vormen van FYSIOTHERAPIE
Voor persoonlijke en individuele benadering
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk!
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst)
Pioenstraat 26 – 27
7531 KC Enschede
Tel: 053 – 4334176
www.fysiostokhorst.nl
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl
of info@fysiostokhorst.nl

KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten
Jacques Bakker - Ronald Lassche
Karolien Levink

