
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
   Doe mee en Win een tegoedbon 

     van € 10,00 te besteden bij Pinna delicatessen.   

Winnaar vorige krant : Astrid Westerberg 

 
 
 

Waar is dit? 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. Maart (2) 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…. rectificatie 
Inleveren kopij 22 Maart 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

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 

 

http://www.arnoldschouwink.nl/


  Nieuws van de wijk 
    Door Wijkcommissie Laares 
 

Herhaling: 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 in april tijdens de openbare vergadering.  

- Sports2play is een bedrijf dat sporttoestellen in de wijk wil plaatsen. Ze bieden aan om het 

eerste jaar ook lessen bij deze apparaten 

te verzorgen. Dit zijn geen speeltoestellen 

voor kinderen, maar een soort fitnesstoe-

stellen voor buiten. Dit bedrijf wordt bin-

nenkort uitgenodigd om te komen vertellen 

wat het precieze plan is.  

- Het eerste overleg voor het zomerfesti-

val wordt gepland. Er hebben zich gelukkig 

een paar vrijwilligers gemeld. Extra vrijwil-

ligers zijn altijd nodig! Nieuwe vrijwilligers 

kunnen zich nog altijd aanmelden bij Patri-

cia Lems (Leger des Heils-contactpersoon) 

via e-mail: patricia.lems@legerdesheils.nl. 

 

 

Het schilders clubje uit de 

huiskamer van de Laares. 

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


 

 

 

 

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 

1 maart – za&zo- och-
tend 

Tijd afh. van aanmel- ding; 
GYMZAAL Laares  

Tulpstraat 63/IKC La Res  
Volgende keer: 14+15; 21+22 maart 

 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 

3 maart – elke dinsdag 
8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares  
Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 10, 17, 24, 31 maart 

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

voeding en ontwikkeling van uw kind. 

5 maart – elke donderdag  
14.15 – 16.00 uur Huiskamer de Laares  

Volgende keer: 12, 19,  
26 maart 

 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. 

10 maart – dinsdag elke 2 
weken  

14.30 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res Volgende 
keer: 24 maart  

  
SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 
Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 
 

26 maart - 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  

  



 
Persbericht 

 

 

Workshopdag Yoko Ono Haveman bij Kaliber Kunstenschool  

 

Topdanseres Yoko Ono Haveman, bekend van haar rol bij De Dansers, komt naar Kaliber Kun-

stenschool om een workshop te geven waar jij aan mee kunt doen!  

 

Wat is de kracht van muziek? Hoe bewust ben ik van het ritme? In de workshop laat Yoko Ono 

jou zien hoe cruciaal muziek is bij het dansen. Dit ga je leren door onder andere improvisatie, 

waar je de helft van de workshop mee bezig gaat. De andere helft maakt ze je attent op hoe je 

contact maakt met anderen, door middel van vertrouwen en het openstellen van je eigen zintui-

gen. Het is belangrijk dat je kennis hebt van hoe je lichaam in elkaar zit. Wat kun je, wat is je 

coördinatie? Je werkt naast improvisatie ook met compositie.  

 

Over de danseres 

Yoko Ono Haveman is voor het eerst begonnen met dansen aan de Muziekschool in Losser. Ver-

volgens is ze naar de vooropleiding gegaan in Enschede, waar ze klassiek geschoold werd en in de 

laatste paar jaar ook lessen jazz, modern en caractère gevolgd heeft. Daaropvolgend heeft ze 

succesvol de HBO opleiding Modern Theaterdans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kun-

sten afgerond. Tijdens deze opleiding werkte ze met diverse gastdocenten en heeft ze onder 

andere geleerd hoe ze zich zelfstandig kan plaatsen in de danswereld. Na haar stagejaar bij 

Conny Janssen Danst mocht ze aan de slag bij het dansgezelschap De Dansers in Utrecht. Bij 

deze groep kan ze zichzelf uiten als een geweldige performer en wordt ze uitgedaagd op crea-

tieve wijze. Yoko Ono is te zien tijdens de tour van Shake Shake Shake (16+) en Lepeltje Lepel-

tje (4+), gemaakt door De Dansers. 

 

 

Dansworkshop praktische informatie 

Zaterdag 29 februari (10+) 

13:30 – 15:00 uur 

Willem Wilminkplein 1, Enschede 

Kosten: 12,50 euro 

 

 

Wil je deze workshop zelf erva-

ren? Er zijn een aantal plekken te 

vergeven, dus geef je snel op via 

info@kaliberkunstenschool.nl.  

mailto:info@kaliberkunstenschool.nl




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                                                www.onshuis.com                                                053 - 484 89 00 

Domijn (tel € 0,007/min.)                             www.domijn.nl                                                 0900 - 335 03 35 

De Woonplaats (tel €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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mailto:wijkcommisielaares@gmail.com
mailto:h.v.zuilekom@home.nl
http://www.laares.nl/
mailto:info@laares.nl
mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkkrantlaares@hotmail.com
mailto:info@delaares.nl
http://www.delaares.nl/
http://www.twentemilieu.nl/
http://www.domijn.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:tessa.bekkenutte@politie.nl
mailto:verkeerenveiligheiddelaares@outlook.com


 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'               19. HET ETEN 
 
De hardwerkende inwoners van De Laares – in de jaren 50 voor het merendeel (textiel)fa-

brieksarbeiders – hielden van stevige kost. Elke dag in ieder geval ruim voldoende aardap-

pelen. En natuurlijk geen stukje vlees zónder jus. Als ontbijt: een stapel boterhammen of 

een bord pap. Havermout, rijstepap, gortepap... de melkboer had het elke dag in flessen 

bij zich. Of Brinta natuurlijk. In handige, metalen strooibus verkrijgbaar. In een diep 

bord strooien, warme melk erop, eventueel nog een flinke schep suiker erover, wat laten afkoelen... veel 

kinderen begonnen zo hun schooldag.    

 

TUSSEN DE MIDDAG 'WARM' 
Wie verder dan op fietsafstand van z'n werk woonde, ging 's morgens de deur uit met een trommeltje 

vol boterhammen. Plus een zelfgemaakte thermosfles met koffie. Dat wil zeggen: de thuis gezette koffie 

ging meteen (dus warm) in een lege beugelfles van Grolsch. Daaromheen stevig krantenpapier gewikkeld 

en... klaar was de nog redelijk warme koffie voor gebruik tussen de middag!Maar de 

meeste huishoudens in De Laares aten tussen de middag 'warm'. 

Een schelle fluittoon van de omliggende (textiel)fabrieken kondigde dagelijks de 

middagpauze aan. Waarop alle werkenden zich, op de fiets of lopend, naar hun 

warme maaltijd thuis spoedden. 

 

GROENTEN VAN HET SEIZOEN    
Een koelkast had niemand nog. Pas eind jaren 60 veroverde de koelkast echt de Nederlandse keuken. Dus 

ook in De Laares was men voor de dagelijkse groenten vroeger vooral aangewezen op de groenten van het 

seizoen. Vlakbij vers verkrijgbaar bij een van de drie groenteboeren in de wijk: Van Gemert (Leliestraat 

62), Voogd (Laaressingel 138) of Beverdam (Rozenstraat 59). Al hielden sommige wijkbewoners er in die 

tijd ook wel een klein, eigen moestuintje op na. 

 

WECKFLESSEN IN DE KELDER 
Hoe de Laaressers zich eind jaren 50 wisten te redden zonder koelkast? Heel sim-

pel: hun kelder was hun koelkast. In die kelder bewaarden ze ook hun wintervoor-

raad aardappels, door een aardappelboer elk najaar persoonlijk aan huis afgeleverd. 

In heel wat kelders stonden ook tal van glazen weckflessen met groenten of fruit. Keurig uitgestald op 

planken langs de kelderwand. Onder meer: sperziebonen, snijbonen, rabarber, zelfgemaakte appelmoes, 

aardbeien, peren  en kersen. Zelf 'ingemaakt' door de vrouw des huizes. Dat wecken was een slimme ma-

nier om ook buiten het seizoen gezonde groenten op tafel te kunnen zetten. En bovendien voordelig, want 

die groenten en fruit kocht je en weckte je op het moment dat ze volop verkrijgbaar waren. Dus altijd 

prettig geprijsd. 

 

NIEUW IN DE LAARES: EEN... CAFETARIA! 
Eind jaren 50 maakten de inwoners van De Laares kennis met een – in hun wijk – volkomen nieuw feno-

meen. Het was winkelier Nijhof, die zijn tassenwinkel aan de Leliestraat nr.60 liet ombouwen tot een 

heuse frituurinrichting. Daarna al snel beter bekend als 'cafetaria'. Cafetaria Nijhof van Gerrit Nijhof 

groeide uit tot een begrip in De Laares. Daar was versgebakken patat en nog veel meer lekkers verkrijg-

baar. Met aanvankelijk alleen mosterd of piccalilly en wat later ook mayonaise. Ter plekke op te eten aan 

een formicatafeltje, bij een grammofoonplaatje naar keuze uit de jukebox. Of om mee te nemen naar 

huis natuurlijk. Daarmee was ook in De Laares de afhaalmaaltijd voor het eerst voor iedereen bereik-

baar. 
© 2020 Ad den Held     
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Kaatje’s wereld draait door 

 

 

Het was op een woensdag, dat het schermpje van haar telefoon het bericht liet zien; de wereld draait 

door stopt. Kaatje weet heus wel wat men daarmee bedoelt, maar stel je voor, dat de wereld stopt met 

doordraaien? Dat de aarde zou blijven steken op dezelfde plek op het moment van het bericht? Geen sei-

zoenen meer, geen jaren meer, geen dag en nacht meer; het zou altijd een februari-dag blijven met een 

vaste plek ten opzichte van de zon… 

 

Het werd de volgende dag, de wereld draaide gewoon door, hoewel? Kaatje hoort berichten van de an-

dere kant van de wereld. Een deel van een groot land, 8500 vliegkilometers van hier, waar geen beweging 

meer is ten gevolge van een niet-levend, microscopisch klein deeltje, dat binnen gedrongen is in de cellen 

van een levend organisme en zich kopieert om meer cellen te infecteren.  

 

Het virus legt de wereld van mensen in het grote land stil en soms vertraagt het die van Kaatje. Ze 

denkt na wat de impact kan zijn, als het virus zich verder verspreidt onder mensen. Ze niest in haar el-

lenboog, wast regelmatig haar handen, staat er vaker stil bij hoe kwetsbaar de wereldgezondheid kan 

zijn. Ondanks dat hij stopte, hun wereld stilligt, blijft de wereld doordraaien, ook die van Kaatje, met 

vertrouwen. 

 

Kaatje 

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

Parkeren in de Laares. 
Beste redactie, 

Van verschillende kanten  gehoord dat in de Laares alleen nog in de parkeervakken 

geparkeerd mag worden. Bij alle ingangen zou een bord zijn geplaatst . 

Nu valt dat niet erg op. Kunnen jullie hier iets over schrijven in de Wijkkrant? 

En zijn er zoveel parkeerplaatsen dat alle bewoners hun auto kwijt kunnen of moeten ze uitwijken  

tot buiten de singel? 

Bij voorbaat dank 

 

Mvg Hetty Eckers Leliestraat 

 

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

Planning 2020.      ETEN IN DE LAARES   ( op donderdag) 
27 februari            (Let op de laatste donderdag in maart is verschoven naar 

02 april ……    bij de Tiggelhof) 

30 april ……..  Tapas avond zelfgemaakte hapjes meebrengen 

Wilt u de Tapas avond meemaken? Dan mag u zelf iets maken en meebrengen .Wel graag eerst 

contact opnemen met Patricia Lems over wat en hoeveel TEL 06 32 00 06 12. 

28 mei  …..   en op 26 september is het weer de nationale burendag . U bent dan tussen 14:00 en 

16:00  van harte welkom voor een kopje koffie en een lekker gebakje bij het leger des Heils aan 

de Leliestraat 2 

29 oktober 

26 november…. Bij de Tiggelhof   

met vriendelijke groet en tot ziens , 

Patricia Lems 
 

tel:06


 

                                  

 
 

          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 Vermeer, Tulpstraat 40-
33, 7514ZL Enschede dat is binnen de Tiggelhof             

mailto:bvit@kpnplanet.nl


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 


