
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
   Doe mee en Win een tegoedbon 

     van € 10,00 te besteden bij Pinna delicatessen.   
Winnaar digitale krant :geen inzenders  

Tot ziens op de  
Nieuwjaars receptie 

Zaterdag 11 Januari 2020In de Tiggelhof 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. Januari 2020 

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 –  en meer….  
Inleveren kopij 19 Januari 
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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 openbare vergadering 
Tijdens de openbare vergadering is er gestemd over het boek “Zo is de Laares geworden”. Er is 

unaniem gestemd voor de druk van dit boek. Elk adres in de Laares kan in 2020 een boekje in de 

bus verwachten. Er worden nog 1000 extra boekjes gedrukt die verkocht worden aan geïnteres-

seerden door de wijkcommissie. 

Zoals in een eerder krantje vermeld heeft Alex Veldboom Laaresstraat 13-15 gekocht en tij-

dens de vergadering is bekend geworden dat hij ook 9-11 heeft gekocht. De precieze plannen 

worden later aan ons bekend gemaakt. 

 

 

 

Kerstfeest - nieuwjaarsborrel 
Het kerstfeest was erg geslaagd. De snert was als vanouds heer-

lijk! Omdat er stom werd verwacht is er buiten helaas geen tent 

opgezet, waardoor de opkomst mogelijk wat moeizaam op gang 

kwam. Het was uiteindelijk erg gezellig.  

We hopen jullie allemaal (en nog meer mensen) te zien 

op de nieuwjaarsborrel bij de Tiggelhof, zaterdag 11 

januari van 15-17. 

 

 

 

Plannen 2020 
In het begin van 2020 worden de geveltuintjes weer opgepakt door de gemeente. Er komt nog 

een oproep in de wijkkrant voor het aanmelden voor de geveltuintjes.  

Ook wordt in 2020 de wijk afgebouwd. Het Assinkterrein is nu leeggemaakt en er zal binnenkort 

worden begonnen met de bouw.  

 

Ook zijn er wijzigingen bij de wijkkrant. Louis heeft aangegeven de krant niet meer alleen te 

willen drukken en we hebben geen reactie gehad vanuit de wijk om Louis te helpen. Daarom is er-

toe besloten om de wijkkrant extern te laten drukken. We gaan in 2020 kijken hoe dat bevalt. 

Feedback hierop is uiteraard welkom.  

 

Ook zijn er in de Huiskamer allemaal goede plannen. Er staat een aanleg van een Tiny Forest op 

de planning voor 2020. Hierover volgt begin 2020 een themabijeenkomst.  
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Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



Wijkagenda 2020 
 
 
 
 

7 januari - elke dinsdag 
8:30 - 11:00 uur 
Huiskamer de Laares 
Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 14, 21, 28 januari 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 
Andere ouders ontmoeten én voorlichting over op-
voeden en ontwikkeling van uw kind.  

9 januari - elke donderdag 
14:15 - 16:00 uur 
Huiskamer de Laares 
Tulpstraat 63/ICK La Res 
Volgende keer: 16, 23, 30 januari 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 
Een team van vrijwilligers serveert onder leiding 
van Liset en haar team koffie en thee, terwijl de kin-
deren knutselen of sporten. 

11 januari - za- en zo-ochtend 
Tijd afh. van aanmelding;  
GYMZAAL Laares  
Tulpstraat 63/ICK La Res 
Volgende keer: 18 januari 

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 

14 januari - di elke 2 weken 
14:30 - 16:00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 28 januari 

SCHILDEREN 
Schilderen met acrylverf 
Voor jong en oud 
Onder begeleiding van Anja Kruise! 

23 januari - 4e do v/d maand 
18:00 - 19:00 uur 
Leger des Heils 
Volgende keer: 27 februari 

SAMEN ETEN in de LAARES 
Meldt u zich tot één week van tevoren: bellen naar 
088-0652020 of mailen naar patricia.lems@leger-
desheils.nl -  
bijzondere dieetwensen graag na overleg. 

Gesloten  
11:00 - 13:00 uur 
Leliestraat (naast  
het Leger des Heils) 
Dit voorjaar zijn ze er weer!  

MOESTUIN DE LELIE 
Biologische moestuin gerund door  
vrijwilligers. Op zaterdag worden  
groenten (en bloemen) verkocht aan de  
bewoners van de Laares.  
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DE WIJKKRANT      IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 

 

Voorzitter:      Martijn Pauw      voorzitter@laares.nl                                  

Secretariaat:   Marleen Kelder/Angelie Braakman            wijkcommisielaares@gmail.com  

Penningmeester: Hans v. Zuilekom  Begoniastraat 180-6   053- 430 67 73 h.v.zuilekom@home.nl 

Leden:   Marco Kollen  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 .wijkkrant Laares  

Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
 

Wijk Ontwikkelings Maatschappij        WOM               Tulpstraat 22 Enschede             436 87 78 

Wijkinfo WOM Laares  info@delaares.nl .  www.delaares.nl 

 

Gemeentelijk Contact Centrum   GCC  voor klachten v.w.b lantarenpalen losse tegels          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                                                                                                                                  053 - 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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Kaatje in 2020 
 

Zozo, het is 2020. Kaatje zou kunnen denken, zozo, we zien wel wat het wordt in 2020. Maar 

zozo zit niet in Kaatjes aard. Ze denkt na over wat ze zou willen doen, wie ze zou willen zijn, hoe 

ze dingen wil doen in 2020? 

 

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Zo lang is er al geen oorlog meer in ons deel van Europa. In 

1920 was net de eerste Wereldoorlog voorbij en wist de mens niet welke verschrikkingen hem 

nog te wachten stonden. We beloofden elkaar na de tweede Wereldoorlog; dit nooit meer! 

 

Het nieuwe jaar is aangebroken. Kaatje wil bijdra-

gen aan meer licht en warmte in haar omgeving. Ze 

geeft wat ze heeft en doet wat ze kan!  
 

het is dadelijk dag, 

weer dag, 

doe wat je kunt 
 

Czeslaw Milosz 

 

Kaatje wenst je een goed 2020! 

 
 

 

************************************************************************************    
 

 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'herhaling van juni 2019                          

 

16. Roken 
Roken was eind jaren 50 de normaalste zaak van de wereld. Zeker in De Laares. De meeste man-

nen staken er dagelijks een sigaret op, meestal veel meer dan één  trouwens... Mannen-op-leef-

tijd kozen vaker voor de sigaar. Maar ook bij de dames in de wijk raakte de sigaret steeds meer 

in trek. Wél met filter natuurlijk! 
 

TEKEN VAN GASTVRIJHEID 
In De Laares werd vroeger dus stevig gerookt. Je was dan ook geen goede gastheer of -vrouw 

als er op verjaardagen geen sigaretten, sigaren en asbakken op tafel stonden. Het liefst inclu-

sief een eigentijdse tafelaansteker. Dat 'verjaardagsassortiment' moest dan bovendien zo goed 

mogelijk zijn afgestemd op wie er zou komen. Sigaretten zonder filter voor de meeste mannen, 

Egyptische sigaretten voor meneer Van Dorssen, twee dikke sigaren voor de al wat oudere oom 

Albert en ook voldoende filtersigaretten voor de dames. Bijvoorbeeld Alaska filtersigaretten 

met menthol. 'Goed tegen verkoudheid', zei men. 
 

 



 

 

 

SIGARENWINKELS GENOEG  
Prettige bijkomstigheid voor al die rokers: er was     

altijd een sigarenwinkel vlakbij. Een willekeurige 

greep: aan de Laaresstraat 19 dreef de familie 

Beune een handel in tabak, sigaren en sigaretten 

(nu: plantsoen en parkeerplaatsen), in de Lelie-

straat zat op nr. 64 sigarenmagazijn G.J.A. Dake 

(nu: woonhuis) en op nr. 99 sigarenwinkel J.E. Heu-

pers. Oldenzaalsestraat nr. 118 bood plaats aan si-

garenmagazijn en rijwielhandel D. Zinger (nu: Anro 

Juweliers), aan de Oosterstraat nr. 12 was de win-

kel in sigaren en wijnen gevestigd van F. Joh. Dille (nu: twee woonhuizen), aan de Ribbeltsweg 14 

zat M. Achterbos (nu: kamerverhuur) en aan de Rozenstraat 81/hoek Tulpstraat woonde winke-

lier in sigaren en suikerwerken Joh.M. de Koster (nu: doorgang De Tiggelhof). De Minkmaat-

straat spande echter absoluut de kroon met maar liefst vier 'sigarenboeren': op nr. 38 Joh. 

Stuard, op nr. 51 F. Frölich, op nr. 55 A. Verhoef en op nr. 138 zat, volgens ingewijden, vroeger 

de sigarenzaak van de heer Martinus (nu: dames en heren kapsalon én schoonheidssalon Salon 

138). 
 

EN... VOOR IEDEREEN VERKRIJGBAAR! 
Sigaretten waren in De Laares vroeger niet alleen altijd vlakbij verkrijgbaar, maar ook kinderen 

konden die sigaretten probleemloos voor hun ouders kopen.  De wettelijke leeftijdsgrens van 18 

jaar bestond nog lang niet. En de ID-kaart al helemaal niet. Wanneer je als puber de sensatie 

van een eigen pakje sigaretten wilde ervaren, kon dat zelfs volkomen anoniem. Twee guldens in 

de sigarettenautomaat aan de buitenmuur van sigarenmagazijn Dake aan de Leliestraat en... de 

wereld van Peter Stuyvesant (en andere merken) ging voor je open!  Op dat pakje sigaretten uit 

de automaat zaten – met plakband – ook altijd een of meer kwartjes vastgeplakt. Het wisselgeld! 

Want omgerekend kostte een pakje sigaretten eind jaren 50 slechts zo'n 75 eurocent. Een 

pakje Silky zelfs maar 35 eurocent! 

 

BLAUWE SPREEKKAMERS... 
De anti-rooklobby was eind jaren 50 nog heel ver weg. Het sigaret-

tenmerk Camel adverteerde in de Verenigde Staten zelfs met de 

slogan: 'More doctors smoke Camels than any other cigarette.' 

Over dokters gesproken: ook de meeste huisartsen rondom De 

Laares rookten in die tijd. Gewoon in hun spreekkamer. Al legde 

huisarts dokter Klatte aan de Oldenzaalsestraat voor elk lichame-

lijk onderzoek wél altijd eerst netjes zijn sigaret in de asbak op 

z'n bureau...! 

© 2019 Ad den Held 

 

 

 



 

----------- Persbericht ----------- 

 

 

ArtEZ, Kaliber en Metropool slaan de handen ineen 

 

Het is officieel AAN tussen ArtEZ, Kaliber en Metropool! Op 17 december hebben Rob Kramer 

(directeur ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten), Angelina Schoonewille (bestuurder Kaliber Kun-

stenschool) en Johan de Jong (directeur Poppodium Metropool) een partnerschapsconvenant on-

dertekend. Voortaan zetten de partners zich samen in om amateurs en beginnende professionals 

te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere in de vorm van een vooropleiding voor het ArtEZ 

Conservatorium, die eind september bij Kaliber Kunstenschool is gestart. 

De theorie- en praktijklessen van de vooropleiding worden aangeboden door docenten uit de be-

roepspraktijk, die de leerlingen al coachend klaarstomen voor de toelating. De cursussen sluiten 

naadloos aan op de toelatingseisen voor de studierichtingen Popacademie, MediaMusic, Docent 

Muziek en Muziektherapie bij ArtEZ.  

De drie partners uit het Muziekkwartier maken op veel gebieden gebruik van elkaars kennis, 

kunde en infrastructuur. Zo stelt Metropool zijn studio’s ter beschikking, krijgen leerlingen van 

de vooropleiding de mogelijkheid soundchecks bij te wonen en kunnen ze een dagje meelopen 

met een professionele productie. ArtEZ verzorgt onder andere masterclasses, workshops en au-

ditietraining. Zo krijgen de leerlingen van de vooropleiding bij Kaliber Kunstenschool de per-

fecte gelegenheid om zich voor te bereiden op een conservatoriumopleiding. 

 

ArtEZ, Kaliber en Metropool: a perfect match! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Meer weten over het partnerschap of de vooropleiding? Neem dan contact op met con-

nected@kaliberkunstenschool.nl of kijk op www.kaliberkunstenschool.nl/vooropleiding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaliberkunstenschool.nl/vooropleiding


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 

     delicatessen 


