
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
   Doe mee en Win een tegoedbon 

     van € 10,00 te besteden bij Pinna delicatessen.   

Winnaar vorige krant :Jeanet Mourik  

 
 
 

Waar is dit? 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. April 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 26 April 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

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 ( geen bijzonderheden) 
 

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. Je kan een mail sturen 

naar: wijkcommissielaares@gmail.com en wij zorgen dat je mail bij de juiste persoon komt.  

 

 

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

 

Eerste wulpennest 
gevonden  
in Rouveen 
 

Afgelopen vrijdag, 20 maart is in het boerenland van Rouveen het eerste wulpennest van Nederland 

gevonden. De vinder, boerenlandvogelliefhebber Henk Dunnink, zag het nest met drie eieren om 

10.00 uur. Toen hij voor de start van zijn landwerkzaamheden het boerenland controleerde op mo-

gelijk verscholen vogels en andere dieren, zag hij een wulp uit het land opvliegen. Bij controle van 

deze plek deed hij de vondst.  

 

Na de melding is het nest met de eieren door boerenlandvogelvrijwilliger Gerrit Barneveld ge-

checkt en in het online monitoringssysteem gemeld. Het nest wordt nu beschermd.  

 

Bescherming 

Voor weidevogels zoals de wulp heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Op grasland lo-

pen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn 

bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische on-

kruidbestrijding tijdens het voorjaar. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook 

hard nodig.  
 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet 

beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt 

het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort 

anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cul-

tuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse 

bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het 

waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl. 

. 

mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
http://www.landschapoverijssel.nl/


 

 

 

 

De  AED Cursus in de wijk De Laares 
op Zaterdagmiddag 04 April om 
13:00h 2020  
Ook deze activiteit is geannuleerd 
i.v.m. het CORONAVIRUS ( COVID 19)  

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 

 
 

Goudsbloemstraat 23      7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



 

Alle Activiteiten geannuleerd i.v.m. COVID 19 tot 1 juni 
2020 

 
 GYMZAAL Laares  

Tulpstraat 63/IKC La Res   

 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 

 Elke dinsdag 
 

Huiskamer de Laares  
Tulpstraat 63/IKC La Res 

 

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

voeding en ontwikkeling van uw kind. 

Elke donderdag  
Huiskamer de Laares  

  

 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. 

 dinsdag elke 2 weken  
 

Buurthuis Tulpstraat 
63/IKC La Res  

  
SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 
Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 
 

      Laatste do v/d maand 
          Leger des Heils 

 

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  

Open  
11.00 uur – 13.00 

uur 
Vanaf 16 mei 

Leliestraat (naast het Leger des Heils)   

MOESTUIN DE LELIE  
Biologische moestuin gerund door vrijwilligers. 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 , Angelie Braakman 

 

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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Planning 2020. Activiteiten en ETEN IN DE LAARES   

( op donderdag) 

 

Geachte wijkbewoners i.v.m. het CORONAVIRUS 

(COVID19)  

gaan alle wijkactiviteiten tot 1 Juni niet door. 

Kijk regelmatig op de Facebook pagina van de Laares 

voor eventuele aankondigingen v.w.b. activiteiten in de 

wijk met vriendelijke groet en tot ziens , 

 

Patricia Lems 

 

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

Kaatje weet het niet 
 

Mag een mens niet-weten? Mag Kaatje niet-weten? Op het moment van schrijven lijkt de wereld 

stil te staan. Ze weet niet hoe het zal zijn, als de nieuwe wijkkrant wordt verspreid. Kaatje 

weet het niet, ze kan niet vooruitkijken. 

 

Wat doet ze, als ze het niet weet? Welke nieuwe ge-

dachten ontstaan er? Welke nieuwe activiteiten ontstaan 

er? Hoe uit zich creativiteit? Kaatje schrijft, kijkt, 

denkt, legt nieuwe verbindingen in de kleine ruimte. Ze 

wil blijven bewegen, als de wereld stil lijkt te staan.  

 

Ze hoort de vogels om haar heen, in de verte zijn de boe-

ren bezig op het land en de narcissen staan in bloei. Dat 

wat een gewone dag lijkt, wordt een dag van niet-weten. 

Ze hoopt in stilte dat iemand het weet... 

 

Kaatje 

 
 
 



                              
 

 

JUIST NU... IS BUURTBEMIDDELING ER VOOR U! 

Het corona virus raakt ons allemaal. Een hele uitdaging voor de aan vrijheid gewende mens. Op-

eens zit jij thuis. Opeens zitten ook de buren thuis. En de kinderen van de buren schreeuwen 

rond in de tuin. En moet de radio nou echt zo hard staan? En kunnen ze de hond niet gewoon bin-

nen laten met dat geblaf? 

 

Juist nu…... hoor je alles van elkaar.  

Juist nu…... kunnen irritaties groter worden.  

Juist nu …...kan Buurtbemiddeling iets voor u betekenen. 

 

Wij bieden hulp bij overlast. Anders dan u gewend bij van ons. 

 

Hoe werken wij? 

1. U belt buurtbemiddeling en u krijgt ruim te tijd om uw verhaal te doen. 

2. Bemiddelaars nemen telefonisch contact met u op om te overleggen wat er NU mogelijk 

is.  

3. Bemiddelaars nemen telefonisch contact op met uw buren om hun kant van het verhaal te 

horen. 

4. Bemiddelaars overleggen met uw buren wat er NU mogelijk is.  

5. Afhankelijk van de wensen van u en uw buren, gaan bemiddelaars samen met jullie aan de 

slag om een oplossing te vinden.  

6. Bemiddelaars blijven in beeld zolang het nodig is.  

 

Wat kunnen wij bieden? 

luisterend oor         online bemiddelen         warme brief 

telefonische      coachingmail-pendelacties door buren zelf 

 

 
 

Bereikbaarheid buurtbemiddeling: 

maandag 09.00 - 17.00 uur 

dinsdag 09.00 - 17.00 uur 

woensdag 09.00 - 17.00 uur 

donderdag 09.00 - 17.00 uur 

Tel informatie? : 06 - 53 34 70 21 

Mail: buurtbemiddeling enschede@gmail.com  

Meer www.buurtbemiddelingenschede.nl 

 

 

 

mailto:buurtbemiddelingenschede@gmail.com


Kids Kleurplaat 
 

 

 



 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'          20. De woninginrichting 
 
Hoe de huizen er in de jaren 50 van binnen uitzagen, is niet te vergelijken met 

de woningen van tegenwoordig. En al helemaal niet met de stijlvolle twee-onder-

één-kappers en vrijstaande woningen, die recentelijk in De Laares zijn gebouwd. 

Nee, de woninginrichting in de wijk was vroeger vooral afhankelijk van de 

grootte van de woning. En daarmee dus automatisch ook van het inkomen van de 

betreffende bewoner. 

 

ACHTER DE VOORDEUR ZAG JE HET VERSCHIL   
Die inkomensverschillen in De Laares waren vroeger direct bij binnenkomst van elke woning al zichtbaar. 

Want bij sommige huizen, bijvoorbeeld in de toenmalige Violenstraat, stapte je in de jaren 50 via de 

voordeur meteen de woonkamer binnen. Terwijl bij veel andere huizen achter de voordeur eerst nog een 

gang(etje) was. Met daarin zijwaarts de deuren naar het toilet en de woonkamer(s) en recht vooruit de 

deur naar de keuken. 

De woonkamers van veel huizen hadden in die tijd houten vloeren. Al zag je volgens ingewijden in De 

Laares toen ook wel huizen met een cementen vloer. Zeker in de keuken en in de bijkeuken was zo'n ce-

menten vloer gemakkelijker schoon te houden, dus veel praktischer. 

 

ONMISBAAR: DE 'KLOPPAAL'    
Praktisch alle cementen vloeren in de huizen zagen er toen overigens hetzelfde uit: roodbruin van kleur. 

Dankzij het gebruik van een in die tijd zeer populaire roodbruine vloerlak. De roodbruine bijkeukenvloer 

had vlak achter de deur naar buiten meestal een stevige kokosmat, tegen de 'inloop'. Terwijl de keuken-

vloer veelal was voorzien van een lange, veel dunnere loper van kokos. 

En vaste vloerbedekking in de woonkamer? In de jaren 50 nog vrijwel onbekend. Dus lag er in de woonka-

mers meestal zeil, in het loop- en zitgedeelte van de kamer vaak bedekt met kokosmatten en/of een 

groot vloerkleed. 

Onmisbaar hulpmiddel in die tijd van veel losse (kokos)matten en vloerkleden: de 'kloppaal' achter het 

huis. Daarover werden regelmatig die vloerkleden, matten en ook de traploper van het huis gehangen. Zo-

dat het van buitenuit ingelopen zand en ook het stof er kon worden uitgeklopt. Inderdaad, met een mat-

tenklopper!        

 

MOOISTE KAMER VOOR HET WEEKEND 
Veel huizen hadden in de jaren 50 een voor- en een achterkamer. Meestal van elkaar gescheiden door 

schuifdeuren. De voorkamer was in die tijd bijna overal de mooiste kamer van het huis. Daarin stonden 

onder meer het bankstel. En vaak ook nog een fraai dressoir. Of een kast, waarvan de ruitjes in de deu-

ren uitzicht boden op kristallen glazen en een mooi servies. Kortom, een bijzondere inrichting, waar de 

bewoners extra zuinig op waren. Dus daar ging je niet zomaar zitten, als je thuis kwam van je werk. Nee, 

dan plofte je neer op een stoel aan de keukentafel of eentje in de achterkamer. De voorkamer was in de 
meeste huishoudens uitsluitend bedoeld voor gebruik in het weekend. Dat wil zeggen: vanaf zaterdagmid-

dag tot en met zondagavond. Want zaterdagochtend werd er in die jaren natuurlijk nog heel gewoon ge-

werkt. 
Vandaar, dat die voorkamer op doordeweekse dagen zorgvuldig werd afgesloten. Schuifdeuren dicht tot 

zaterdagmiddag. Hetgeen in de wintermaanden ook financieel goed uitkwam, want de kolenhaard in de 

voorkamer hoefde daardoor alleen maar in het weekend te branden. 

© 2020 Ad den Held     

 

 



  

De online Bibliotheek is wél gewoon open!  

Meer dan 28.000 e-books vind je in de online Bibliotheek. Literatuur, non-

fictie, kinderboeken... alle genres zijn er. Lezen op je e-reader, tablet of 

smartphone. 

 

In de LuisterBieb beluister je meer dan 3.600 luisterboeken, voor alle leef-

tijden. We hebben tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd. Voor iedereen, dus ook 

als je geen lid bent van de Bibliotheek.  

Kijk voor meer tips op onze website.  

lees meer >  

 

 
 

 

Make-it@Home kits  

Voorlopig wordt het veel binnen zitten.... 

maar stilzitten wordt het zeker niet! Tetem 

lanceert Make-it@Home kits. Een serie thuis-

maakworkshops voor alle kinderen tussen de 

6 en 12 jaar. Bestel één of meer kits en ga 

aan de slag.  

lees meer > 
    

Het Corona-virus in begrijpelijke 

taal  

Er komt veel informatie over Corona op ons 

af. Het is de vraag of deze informatie voor ie-

dereen voldoende te begrijpen is. Pharos legt 

de informatie en adviezen van de overheid op 

een begrijpelijke manier uit.  

 

 
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijnbrink.hostedwise.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl%3F%26event%3Ddl%26sid%3D999%26prt%3DP_WEB_I007%26dli%3Dcebcb0a28ef63e420214500c1786c16c%26li%3D4e9991a03234a09e413eb715733c9ed8&data=02%7C01%7C%7C4847806ea5c94e45121208d7d18e580e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208281598601156&sdata=gciFSjpp3pX383aGCpkgAuwH2XX2KaAzVjJcHX47Hq8%3D&reserved=0
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijnbrink.hostedwise.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl%3F%26event%3Ddl%26sid%3D999%26prt%3DP_WEB_I007%26dli%3Dcebcb0a28ef63e420214500c1786c16c%26li%3D4e9991a03234a09e413eb715733c9ed8&data=02%7C01%7C%7C4847806ea5c94e45121208d7d18e580e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208281598591160&sdata=OyxjmxXM0TsPhEYkwSCGPDUsUHI357bnSY1ZHuauRd0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijnbrink.hostedwise.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl%3F%26event%3Ddl%26sid%3D999%26prt%3DP_WEB_I007%26dli%3Dcebcb0a28ef63e420214500c1786c16c%26li%3De59ac40febda97576eb6dd8dc40fe55f&data=02%7C01%7C%7C4847806ea5c94e45121208d7d18e580e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208281598771071&sdata=gVtuUUYW1GyVAKRDtfKXsaLM%2Ft0uoZPsTeKQTc4a1ac%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frijnbrink.hostedwise.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl%3F%26event%3Ddl%26sid%3D999%26prt%3DP_WEB_I007%26dli%3Dcebcb0a28ef63e420214500c1786c16c%26li%3D5432d3d4c2bac3535290ea743266c377&data=02%7C01%7C%7C4847806ea5c94e45121208d7d18e580e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208281598741087&sdata=%2BxBx7DV48igXTLR5XS8Nn2H5D5t8hb4CZewWfvP9hN8%3D&reserved=0


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 


