
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
   Doe mee en Win een tegoedbon 

     van € 10,00 te besteden bij Pinna delicatessen.   
Winnaar vorige krant :Mevr Kruizinga 

Deze foto waar staan we hier? 
foto van John Subelack 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. Februari 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 16 Februari 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 
 

Vrijwilligers gezocht 
Ook in het jaar 2020 zijn we als wijkcommissie op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We zijn enorm 

blij met de betrokkenheid en de bevlogenheid waarmee onze vrijwilligers zich inzetten voor 

onze wijk. Ook zijn we altijd nog op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen, ondersteunen, 

meedenken en meepraten over activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Zou jij het leuk vinden om 

bijvoorbeeld te helpen bij het organiseren van een zomerfestival? Of heb je affiniteit met re-

dactiewerk of vormgeving en zou je willen helpen met het maken/ontwerpen van de wijkkrant? 

Heb je goede ideeën voor de vergroening van de wijk en wil je daar het voortouw in nemen? Laat 

het ons weten!  

Je kan een mail sturen naar: wijkcommissielaares@gmail.com en wij zorgen dat je mail bij de 

juiste persoon komt.  

 

 

Liggende en lopende projecten 
Momenteel zijn er een heel aantal projecten in ontwikkeling. Zo is er een bijeenkomst geweest 

op school over het Tiny Forest dat de school La-Res heeft gewonnen vorig jaar. Hierbij waren 

de gemeente, de school, de Huiskamer en het stadsdeelmanagement aanwezig. Hierover volgt 

meer informatie tijdens een thema-avond dit voorjaar.  

Ook zijn er plannen om een zomerfestival te organiseren en daarvoor heeft Patricia van het Le-

ger Des Heils zich opgeworpen om met een groep vrijwilligers plannen te maken. De vrijwilligers 

moeten zich nog aanmelden, dus neem contact op met ons of met Patricia via patricia.lems@le-

gerdesheils.nl. 

 

Bloembollen 
Er zijn nog bloembollen over van de burendag van 

2019 die nog een goede bestemming zoeken, we 

zoeken nog iemand die hier 

een goed idee voor heeft. 

Uiteraard is het uitvoeren 

van dat idee ook belangrijk 

en daar zoeken we ook 

mensen voor.  

 

 

 

 

mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 februari – elke dinsdag 
8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 
Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 11, 25 februari 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES  
Andere ouders ontmoeten én voorlichting over op-

voeding en ontwikkeling van uw kind.  

11 februari – dinsdag elke 2 weken  
14.30 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res Vol-
gende keer: 25 februari 

SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 
Onder begeleiding van Anja Kruise!  

1+2 februari – za&zo- 
ochtend 

Tijd afh. van aanmel- ding; 
GYMZAAL Laares  

Tulpstraat 63/IKC La Res  
Volgende keer: 8+9; 29+1mrt 

PEUTERSPORT  
Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen dansen, 
springen, klimmen, klauteren, ren- nen en spelen 

met de bal samen met een ouder/verzorger.  
Mail naar peutersportenschede@hot- mail.com  

6 februari – elke donder-
dag  

14.15 – 16.00 uur Huiska-
mer de Laares  

Volgende keer: 13, 27 feb 

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.  

13 februari – 2e do van de maand  
20.00 - 22.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res Vol-
gende keer: 9 april  

VERGADERING WIJKCOMMISSIE  
Weten wat er speelt in de wijk? Wijk- agent, ge-

meente, Leger des Heils en RIBW zitten ook aan 
tafel!  

27 februari - laatste do v/d maand 
18:00 - 19:00 uur 
Leger des Heils 

Volgende keer: 26 maart 

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 uur – 13.00 uur 
Leliestraat (naast het 

Leger des Heils)  
Volgend jaar zijn ze er weer  

MOESTUIN DE LELIE  
Biologische moestuin gerund door vrijwil- ligers. Op 
zaterdag worden groenten (en bloemen) verkocht 

aan de bewoners van de Laares  







De Wijkcommissie Laares  

Voorzitter:      Martijn Pauw        voorzitter@laares.nl                                  

Secretariaat:   Marleen Kelder     wijkcommisielaares@gmail.com  

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

Commissie Verkeer en Veiligheid: Brandon.D.Verpoorte 0682087452. 

Leden:   Marco Kollen   

 

Website wijkcommissie Laares:     www.laares.nl 

Webmaster: Marja Mulder             info@laares.nl   

Wijkbudget Laares: Angelie Braakman   wijkbudgetlaares@hotmail.com 
 

Redactie 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 

verkeerenveiligheiddelaares@outlook.com    Brandon D Verpoorte                               0682087452 

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 denkt na 
 

Kaatje krabt op haar hoofd en denkt na; hoe lang bestaat de mens, hoe lang bestaat de aarde? Alles wat 

er toen was, is er nog steeds en zal er altijd zijn. Niets aan stof verdwijnt, alles heeft een tijdelijke 

vorm. Op de geologische klok, die het ontstaan van de aarde weergeeft in 12 uur, is een uur in werkelijk-

heid 416 miljoen jaar. Een minuut is bijna 7 miljoen jaar en een seconde is 115555 jaar*. 

 

Nu zou Kaatje zich kunnen voorstellen; wat stelt haar leven dan voor? Maakt het uit wat zij doet? Het 

gaat haar verstand te boven, dat haar basisstof al zoveel jaren oud is en dat 2020 jaar in de geologische 

klok nog geen seconde is. Haar leven is als een flits, ze is er en ze zal weer gaan. 

 

Kaatje wordt ouder en gaat zich meer interesseren voor geschiedenis. 

Ze kan zich beter plaatsen als een flitsdeel van de geschiedenis. Zo 

kort is het dus maar geleden! Daarom vinden we nog overblijfselen van-

het Romeinse Rijk in Nederland. Zo kwamen de denkbeelden van Aris-

toteles weer in West-Europa. Zo heeft de mens zich ontwikkeld van 

jager-verzamelaar naar landbouwer en uiteindelijk werknemer van een 

bedrijf. En dat allemaal in minder dan een seconde! 

 

En dus, wat wil Kaatje in minder dan die seconde doen? Wie wil zij zijn 

voor jou? Voor haarzelf? Wat geeft zin en plezier? Kaatje heeft ple-

zier aan beweging, verbindingen leggen en vol aandacht te leven. Misschien maakt zij binnen die ene se-

conde dan toch het verschil? In ieder geval voor haarzelf, schrijft ze met een grote glimlach ☺. 

 

Kaatje 

 

*zie geologische klok naar Berendsen 1996 
 

 

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

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'         18. Opvallende personen 
 
De melkboer die dagelijks met zijn paard-

en-wagen langskwam, de postbode die 's 

morgens én 's middags de post bezorgde... 

het waren in de jaren 50 bekende verschij-

ningen in De Laares. Evenals trouwens de 

bezorger van brood- en banketbakkerij 

Derkman (Rozenstraat 51). Op zijn stoere 

transportfiets - met grote rieten mand 

voorop - bracht hij dagelijks alle bestellin-

gen rond. Toen al 100% klimaatneutraal! 

Maar er waren eind jaren 50 meer mensen, 

jong en al wat ouder, die op de een of ander 

manier opvielen in de wijk. 

 

 

 



 

 

VELDERS, EEN BIJZONDERE STRAATVENTER 
Ook de schillenboer, de ijscoman met zijn luide bel en af toe een wildvreemde scharenslijper... je kwam 

ze vroeger regelmatig tegen in het straatbeeld van De Laares. Mínstens zo opvallend was de slecht-

ziende straatventer Velders. 

 

 Op een wagentje dat hij eigenhandig voorttrok, voerde hij zijn koopwaar met zich mee. Vooral pro-

ducten voor huishoudelijk gebruik, zoals: borstels, boenwas, schoenpoets en ook garen. Wat later wist hij 

zijn werkzaamheden overigens aanzienlijk 'Arbo-vriendelijker' te maken: hij voorzag zijn verkoopwagen-

tje van een benzinemotortje, waardoor hij het niet langer meer zelf voort hoefde te trekken. Dat 

scheelde hem dagelijks heel wat energie! 

 

ALTIJD BLIJE GAUKE EN KINDEREN MET DE ENGELSE ZIEKTE 
Een even bekende verschijning in de wijk was de altijd goedgemutste Gauke. Deze jongvolwassene met 

een verstandelijke beperking liep meestal handenklappend en met een brede glimlach op z'n gezicht door 

de straten. Onderweg werd hij overal vriendelijk begroet. Want wie in De Laares kende Gauke nou niet? 

De kennis over (en dus ook de preventie tegen) infectieziekten was eind jaren 50 nog verre van optimaal-

Dus kregen vrijwel alle kinderen in de wijk bijvoorbeeld 'gewoon' de mazelen. De 

vaccinatie tegen mazelen maakt zelfs pas sinds 1976 officieel deel uit van het 

Rijksvaccinatieprogramma... Maar ook de voedingsgewoonten en hygiëne lieten vroe-

ger vaak te wensen over. Met als gevolg dat je op straat regelmatig kinderen zag 

met de Engelse ziekte, veroorzaakt door onder meer een tekort aan vitamine D. 

Met hun benen in bruinleren beugels bewogen deze kinderen zich moeizaam door de 

wijk. Maar gelukkig vormde hun lichamelijke beperking in die tijd nauwelijks een 

probleem in hun contacten met gezonde wijkbewonertjes; ze hoorden erbij in 

De Laares! 

 

'KIJK UIT VOOR LANGE JENS!' 
Het ontbrak sommige kinderen in De Laares beslist niet aan fan-

tasie. Zo ging onder jonge kinderen jaren lang het verhaal rond 

over een zekere Lange Jens. 

Hij zou in de wijk wonen en achter zijn huis niet alleen regelma-

tig hout hakken, maar Lange Jens hakte met hetzelfde gemak 

kleine kinderen in mootjes. 

 

Heel wat kinderen in De Laares wisten dan ook zeker: voor 

Lange Jens moest je uitkijken! 

Het moet een jonge wijkbewoner met veel fantasie (en mínstens 

zoveel overredingskracht!) zijn geweest, die dit angstaanja-

gende verhaal ooit had verzonnen. Een verhaal, dat uiteindelijk 

een geheel eigen leven ging leiden. Zo wisten de stoerste jonge-

tjes op een gegeven moment zelfs precies te vertellen, waar 

Lange Jens woonde. Terwijl de man die daar woonde uiteraard 

gewoon een vredelievende wijkbewoner was, die zich – terecht – 

van geen kwaad was bewust. Gelukkig maar, dat er eind jaren 50 

nog geen social media bestonden... 
© 2020 Ad den Held 
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          In samenwerking met de Wijkcommissie De Laares, 
  Organiseren we weer een cursus voor het bedienen van de AED. 
19-01-2020 

     AED Cursus wijk De Laares op Zaterdagmiddag 04 April om 13:00h 2020  
 

Eenmaal per jaar is er een cursus voor het bedienen van een AED die bij de Tiggelhof die bij de hoofdingang 
hangt, heeft u er belang bij om mee te doen aan deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij L Vermeer (Bertus) 
bvit@kpnplanet.nl  of met de strook door deze in te vullen en in de brievenbus doen. 

Koffie en frisdrank wordt voor gezorgd. (Gratis) 
 
Ook als u in het bezit bent van een EHBO-diploma of anders, en dus ook een AED kunt bedienen geef u op dan 
kunt u zich ook aanmelden bij Hartslag.nu dan krijgt u daar een pasje voor. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor de cursus Reanimatie en AED-bediener of dat u al in het bezit bent van een EHBO-diploma  
 
Naam       Straat         
 
Telefoon nr      E-Mail         
 
In het bezit van?    Geb datum        
 
Aanmeldingen voor de Reanimatie en AED-bediener een keer per jaar in de recreatieruimte van de Tiggelhof. 
 
Als u zich wild aanmelden graag onderstaande aanmelding in de brievenbus doen bij 
L Vermeer, Tulpstraat 40-33, 7514ZL Enschede dat is binnen de Tiggelhof             

mailto:bvit@kpnplanet.nl


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 


