
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. Sept/Okt 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 –  Wijkinfo –  en meer….  
Inleveren kopij 20 Oktober 

Deze foto van Onbekende auteur is 
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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 

 

http://www.arnoldschouwink.nl/


 

NIEUWS UIT DE WIJK en VAN DE WIJKCOMMISSIE 
WE STARTEN WEER OP – OP 1.5 M AFSTAND! 

 

Zoals ondertussen voor iedereen wel is duidelijk geworden gaat “de corona” ons voorlopig nog 

niet verlaten. We zitten in, of zijn onderweg naar de tweede golf. Gelukkig kunnen we hier in 

Enschede (en in de Laares?) zeggen dat het wel meevalt met de ziektegevallen! 

Aangezien we zullen moeten leren leven met deze ziekte in ons midden (tot er een vaccin is ge-

vonden) moeten we onderzoeken wat er dan nog wel (veilig) mogelijk is! We gaan hier als wijk-

commissie zo goed als mogelijk invulling aan geven. Dit door onder andere weer een aantal 

activiteiten, soms in aangepaste vorm, op te starten. 

De Schilderclub is weer begonnen op de dinsdagmiddag. Omdat er met een zeer beperkt aantal 

mensen geschilderd wordt kan het op afstand. Er is nog wel plek voor 1-2 personen, dus aanmel-

den is mogelijk via wijkcommissielaares@gmail.com 

Peutergym op zaterdag is ook weer gestart, maar nog zonder huiskamer activiteit. Ook wordt er 

weer gezongen op woensdagavond door het koor.  De ontmoetingsgroep van Alifa kan nog niet in 

school terecht. Er wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing binnen het gebouw. 

Om activiteiten mogelijk te maken zijn we overigens nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de 

wijkcommissie willen ondersteunen, zowel met hand- en spandiensten, maar ook met (creatieve) 

denkkracht. Wanneer u zich hiervoor wil aanmelden kan dit door een mail te sturen naar de 

wijkcommissie of een van ons rechtstreeks te benaderen. 

Verder heeft ook de Wijkcommissie een aantal activiteiten gepland: 

 

 

 

ZO IS DE LAARES GEWORDEN, HET 2e BOEK OVER DE LAARES! 

Natuurlijk wacht iedereen met smart op de uitreiking van dit prachtige nieuwe boek van de 

Laares.  Daarom willen we op burendag op het buurtplein (voor wie het niet weet: dit is ook het 

schoolplein aan de Tulpstraat/Rozenstraat) een klein feestje organiseren. Natuurlijk alles op 

veilige afstand. 

Tussen 11 en 13.00 uur kunt u het boek komen ophalen. Ook wacht u daar een heerlijke trakta-

tie: laat u verrassen. Om 11 uur spreekt de voorzitter van de Wijkcommissie de samenstellers 

van het boek toe en zet ze in het zonnetje. 

Door middel van linten is een parcours afgezet en de gemeente heeft akkoord gegeven voor 

deze vorm van “samenkomen”. 

 

BURENDAG  26 SEPTEMBER 

11.00 tot 13.00 uur, buurt/schoolplein 
UITREIKING VAN HET  BOEK “ZO IS DE LAARES GEWORDEN”  

Aan alle bewoners van de Laares 

 
 

 

OPENBARE VERGADERING VAN DE WIJKCOMMISSIE 19 NOVEMBER 

 

mailto:wijkcommissielaares@gmail.com


19 november kunt u aanschuiven op de openbare vergadering van Wijkcommissie Laares om 

20.00 uur de huiskamer. 

Om afstand te waarborgen, verzoeken we u vooraf via de mail op te geven of u aanwezig wil zijn. 

Mochten er te veel aanmeldingen zijn om in de huiskamer bijeen te komen bestaat er de moge-

lijkheid om uit te wijken naar de Gymzaal.  

Er zal die avond een aanvraag voor het vergroenen van de Begoniastraat ter stemming worden 

gebracht, waarover u bericht krijgt in de wijkkrant van november.  

Noteer de datum vast in uw agenda. 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE WIJKBUDGETTEN 
 

AANVRAAG VANUIT DE OOSTERSTRAAT 

In de Oosterstraat kon dit jaar de eikenprocessierups niet behandeld worden, vanwege de aan-

wezigheid van een bijzondere vlinder. 

Er ligt een voorstel om wijkbudget te gebruiken om vogelkastjes en insectenhotels op te hangen 

om zo op natuurlijke wijze de rupsen te bestrijden.  

Op dit moment buigt stadsdeelbeheer zich over de aanvraag en wachten wij op hun advies hier-

over. 

AANVRAAG VANUIT DE BEGONIASTRAAT 

Deze zal behandeld worden op de openbare vergadering in november.  

 

Heb je zelf een goed idee? Aan het besteden van het wijkbudget zijn wel een aantal voorwaar-

den verbonden. Deze zijn te vinden op www.laares.nl onder wijkbudget. Je vindt daar ook een 

aanvraag formulier, dat je kunt downladen. Eén van de voorwaarden is dat bewoners zelf de 

schouders er onder zetten. Alleen een goed idee is niet genoeg, je moet er ook zelf tegenaan. In 

deze corona tijd voor sommigen misschien een goede tijdsinvestering?  

Ingezonden ideeën worden beoordeeld door de werkgroep Wijkbudget. Deze bestaat uit Wa-

lijne Schoemaker, Jeanet Mourik, Hans van Zuilekom en Angelie Braakman.  Aanvragen boven de 

1000 euro worden door de wijkbewoners beoordeeld in een openbare vergadering van de Wijk-

commissie. 

Wij wachten op jullie ideeën, want geld dat we niet besteden mogen we niet meenemen naar vol-

gend jaar. Weg is weg! 

Werkgroep Wijkbudget Laares. 

 

 
 

PENNINGMEESTER (EN IEMAND VOOR DE WIJKKRANT) GEZOCHT 

Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester voor bestuur van de Wijkcommissie. 

Hans en (Louis wijkkrant) gaan aan het einde van dit jaar de Wijkcommissie verlaten , het op 

tijd kunnen overdragen van hun werkzaamheden en kennis zou mooi zijn. Heb je tijd en zin laat 

dan snel van je horen. 
  

 

http://www.laares.nl/


 

  

Alle Activiteiten geannu-
leerd i.v.m. COVID 19 tot 

……… 2020 

  
 

 

 

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 

 
 

Goudsbloemstraat 23      7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



 

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@hot-

mail.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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Beste buurtbewoners ,herhaling bericht juni 
De laatste tijd hebben we flink de handen uit de mouwen gestoken in onze moes-

tuin. Dit hebben we met veel energie en plezier gedaan. 

Verschillende groentes zijn 

gezaaid of geplant zoals:  

sla, tuinbonen, courgettes, 

komkommers, tomaten en 

bieten. Bovendien hebben 

we  nieuwe bloemen en krui-

den geplant maar al met al 

moet er ook nog het nodige 

gebeuren. Soms sta je ver-

steld hoeveel werk het is 

om een moestuin goed te 

onderhouden. 

Steeds als je weer denkt ik 

ben nu het onkruid de baas 

dan is het er alweer. Je 

ziet het gewoon groeien. 

Maar dat hoort erbij. 

De tuin is als jullie dit 

stukje in de wijkkrant lezen 

al een poosje open voor de 

verkoop.  

Jullie zijn natuurlijk van 

harte uitgenodigd om een 

kijkje te komen nemen, 

onze kippen te bewonderen, even dagdromen op het groene bankje of gewoon even 

buurten. 

Iedere  zaterdag van 11.00-13.00 uur zijn we open. 
Ook op andere dagen als we aan het werk zijn is iedereen van harte welkom, dus 

kom gewoon binnen lopen. De tuin is tenslotte een beetje van ons allemaal. Tot 

gauw,  Vrijwilligers van Moestuin De Lelie 

 

 

 

 
 



 
 
 
Enschede, 10 september 2020 
  

Kinderboekenweek: de leukste 
voorstellingen vind je in de Bieb!   
Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘En toen?’ Dus 
we duiken de geschiedenis in met de allerleukste voorstellingen in de Bibliotheek. De eerste voorstel-
ling is al te zien op 23 september.  
 
Hip Hop History van eigenZinnig theater ZieZus 
In deze humoristische voorstelling zoekt Kim haar verdwenen juf. Ze vindt een geheimzinnig boek en ontdekt 
dat haar juf verliefd is geworden op een held uit de geschiedenis. In Hip Hop History ontmoet Kim beroemde 
historische figuren.  
Voor kinderen van 8-12 jaar.  
 
Wanneer en waar te zien  
Woensdag 23 september in de Bibliotheek Zuid  
Vrijdag 9 oktober in de Centrale Bibliotheek  
 
Reis om de wereld in 80 dagen van Goochelaar Jan 
Ga mee op reis met Passepartout in deze boekbewerking van de klassieker van Jules Verne. Met veel fanta-
sie gebruiken we alles wat we kunnen vinden als voertuig: de tafel in Jules Vernes woonkamer wordt omgeto-
verd tot een boot, een olifant en nog meer.  
Voor kinderen vanaf 7 jaar.  
 
Wanneer en waar te zien 
Donderdag 1 oktober in de Bibliotheek Twekkelerveld 
 
Knotsknetter van Tosca Menten (bekend van Dummie de Mummie) 
In de boeken van Tosca Menten wemelt het van de vreemde personages. Onder leiding van de muzikaalste 
papegaai van Nederland laat Tosca je met hen kennismaken. De voorstelling zit vol spannende verhalen, 
gekke grappen en vrolijke liedjes!  
Voor kinderen vanaf 7 jaar.  
 
Wanneer en waar te zien 
Vrijdag 2 oktober in de Bibliotheek Prismare 
Vrijdag 9 oktober in de Bibliotheek Glanerbrug  

 
De zeeroverskoningin van Katiuscia Principato en Lineke Visschedijk 
In een museum komt één bepaalde ruimte wel heel erg tot leven. Je hoort het geloei van de wind, ruikt de 
geur van de zee en voelt het kraken van Grace’ schip onder je voeten. 
Grace is geen meisje dat netjes doet wat van haar verwacht wordt, ze doet waar ze zo innig naar verlangt: va-
ren en heersen over de zee.  
Voor kinderen van 8-12 jaar.  
 
Wanneer en waar te zien 
Donderdag 8 oktober in de Bibliotheek Stadsveld 

Kosten en kaartverkoop 
Alle voorstellingen kosten € 2,50 p.p. voor leden van de Bibliotheek, niet-leden betalen € 5,00 p.p. Vanwege 
coronamaatregelen is de voorstelling alleen bij te wonen door kinderen. Kaarten zijn alleen online te koop via: 
www.bibliotheekenschede.nl 

 

 

 

http://www.bibliotheekenschede.nl/


 
AAN DE WANDEL MET 

BANNINK EN WILMINK 
Twee iconen die niet meer zijn weg te denken uit Enschede en uit het Enschedese straatbeeld. Daar moeten we natuur-
lijk iets mee. Componist Harry Bannink en tekstdichter Willem Wilmink schreven samen meer dan 500 liedjes voor o.a. 
De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis, De Film van Ome Willem en Sesamstraat. Enschede is trots op beide iconen, 
die in Enschede zijn geboren. Om Enschede te verbinden met deze twee mannen, is er een interactieve wandeling met 
muzikale fragmenten ontwikkeld, langs locaties die vertellen over het leven en het werk van deze Enschedese beroemd-
heden. 

WANDELROUTE 
Op de route door de binnenstad van Enschede is veel te zien en te beleven met muziek van Harry Bannink, teksten van 
Willem Wilmink, een Bannink Boom Bank, een kunstwerk van kunstenaar LUVANE dat zich uitstrekt over 15 meter en 
verder veel anekdotes en wetenswaardigheden over beide mannen. De wandeling eindigt in Wilminks stamcafé Het 
Bolwerk, waar een bescheiden monumentje voor de schrijver is opgericht en waar we hem aan een tafeltje kunnen zien 
zitten. De wandeling is vanaf 11 september af te halen bij Tourist Info Enschede. 

ROUTEBOEKJE 
Het routeboekje is vanaf 11 september gratis verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten in Enschede. De route is ook direct 
te bekijken op www.uitinenschede.nl/routes. Bij de meeste plekken op de route zijn geluids- of beeldfragmenten gekop-
peld. Tijdens het lopen van de wandeling van ongeveer 1,5 uur kun je deze beluisteren op je mobiel. 

SAMENWERKING 
Deze interactieve wandelroute door de binnenstad is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Enschede Pro-
motie en betrokken Enschedeërs Ton Ouwehand, Annina Romita en Rein Kroes. De route is mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van het Paul Pella Fonds, het Ondernemersfonds Enschede, Gemeente Enschede en de 
Wijkraad binnenstad. 

http://www.uitinenschede.nl/routes


 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'  

                          

21. De keuken. 
 

Tegenwoordig wordt de keuken in De Laares vooral gebruikt om de warme maaltijd te bereiden. En soms 

wordt-ie daar ook nog genuttigd. Dat gebeurde in de jaren ook 50 al. Maar daarnaast had de keuken toen 

ook nog enkele belangrijke andere functies. Niet alleen in De Laares trouwens. 
 

DE KEUKEN: VOOR KOKEN EN ETEN... 
De keuken zag er vroeger vrijwel overal hetzelfde uit in De Laares. Een stevig fornuis, om op te koken én 

om de keuken te verwarmen. Als brandstof dienden vooral briketten. Maar voordat die goed vlam vatten, 

moest er eerst het nodige voorwerk worden gedaan. Wat kranten en aanmaakhoutjes in het fornuis, 

daarover een flinke scheut petroleum, een brandende lucifer erbij... En pas als dit alles goed brandde, 

konden de briketten erop. Klaar was het fornuis dan voor het bereiden van de warme maaltijd. 

Verder stond er in de keuken vaak nog een keukentafel(tje) met twee stoelen. De meeste wijkbewoners 

áten in die tijd namelijk ook in hun keuken. Heel praktisch; al het eten meteen vanuit de pan op hun bord. 

Bovendien stond in die tijd op menig keukentafeltje een – meestal lichtgroen – 'petroliestel' (petroleum-

stel). Perfect om bijvoorbeeld langere tijd bouillon op te laten trekken of draadjesvlees te laten sudde-

ren. Meestal in een grijsgewolkte emaille kookpan. 

 

MAAR OOK... VOOR DE WEKELIJKSE WAS 
De briketten verdwenen begin jaren 50 uit steeds meer keukens. Oorzaak: de snelle opmars van het 

stadsgas: gas afkomstig uit kolen, geproduceerd in de Gemeentelijke Gasfabriek. Vanaf dat moment kre-

gen alle keukens geleidelijk aan een gasstel en ook een keukenkachel 

op gas. Dat kwam goed uit. Want de meeste keukens hadden in de ja-

ren 50 nóg enkele belangrijke functies. Ook in De Laares. Zo werd in 

de keuken (en in de bijkeuken) elke maandagmorgen de wekelijkse 

was gedaan. Maandag, wasdag! 

Er ging een grote ketel met was op het gaststel en de warmte deed 

de rest. Al moesten sommige kledingstukken nog extra worden 

schoongeboend, op een wasbord. Vervolgens ging die natte was door 

de mangel (handwringer), om het meeste vocht eruit te persen. 

Waarna de was buiten aan de waslijn te drogen werd gehangen. Of in 

de wintermaanden: op een houten rek rond de kachel in de keuken of 

rond de kolenhaard in de woonkamer. En het overgebleven waswater? 

Dat werd slim gebruikt om het betegelde plaatsje achter het huis – 

in De Laares simpelweg 'het-achter-het-huis' genoemd – elke maandag lekker schoon te schrobben. 

 

EN NIET TE VERGETEN: BADKAMER VOOR ALLE KINDEREN!      
Daarnaast had vrijwel elke keuken in de jaren 50 nóg een belangrijke functie. In diezelfde keuken werd 

elke vrijdagavond namelijk een grote zinken teil gevuld met warm water. Zo gingen alle kinderen in De 

Laares wekelijks heerlijk thuis in bad. Toen al heel milieubewust trouwens: alle kinderen uit het gezin in 

hetzelfde badwater! 

En de volwassenen? Die liepen elke week – handdoekje en stukje zeep mee – naar het Gemeentelijk Bad-

huis aan de Tulpstraat. Totdat... ook in De Laares de bewoners, naast een eigen wasmachine en een cen-

trifuge, kennismaakten met alwéér een – toen nog – ongekend nieuw fenomeen: een privé-badhuis, in de 

vorm van een eigen douche! 

© 2020 Ad den Held 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interieur_voorhuis,_oude_keuken_-_Winterswijk_-_20346500_-_RCE.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Kaatje is ergens #voor 
 

Het is tropisch warm als Kaatje schrijft. Op sociale media is naast de warmte ook de hashtag 

tegen iets hot; #tegenstoplichten #tegenzinloosgeweld #tegenracisme #tegencorona. Kaatje 

denkt dat je #tegen heel veel dingen kunt zijn en vraagt zich of men ook #voor kan zijn. 

 

Voor en tegen is als positief en negatief. Kaatje denkt na en is vooral ergens vóór; #voorgelijk-

waardigheid #voorvrijheid #voorrespect #voorbegrip #vooraandacht #vooreenbetermilieu 

#voorgoedegezondheidszorg #voorgoedeouderenzorg #voorgoedonderwijs #voorleefbarewoon-

omgeving… 

 

Het ergens voor zijn, geeft Kaatje een actieve houding, die haar uitdaagt om iets te blijven 

doen voor datgene waar zij voor is. Als zij voor gelijkwaardigheid is, wil zij de andere als gelijk-

waardige behandelen, als zij voor een beter milieu is, denkt zij na over manieren waarop zij 

daaraan kan bijdragen, als zij voor een leefbare woonomgeving is, dan wil zij daar wat mee doen. 

Kaatje is ergens vóór en laat zich niet #tegenhouden! 

 

Waar ben jij #voor? 

 

Kaatje 

 

 
                #Daar ben ik voor Louis 

 

 



 

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 


