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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  
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Nieuws uit de wijk
& van de Wijkcommissie

INFORMATIE
CONTACTGEGEVENS  

WIJKCOMMISSIE
DE LAARES

Voorzitter
Martijn Pauw 
voorzitter@laares.nl 

Secretariaat
Angelie Braakman
wijkcommissielaares@gmail.com

Penningmeester
Hans van Zuilekom 
h.v.zuilekom@home.nl 

Verkeer & Veiligheid
Brandon Verpoorte  
verkeerenveiligheiddelaares@
outlook.com

Webmaster
Marja Mulder  
info@laares.nl

Wijkbudget
Angelie Braakman
wijkbudgetlaares@hotmail.com

Redactie wijkkrant
Aron Hijkoop
wijkkrantlaares@hotmail.com

NIEUWE VRIJWILLIGERS!
De overdracht van penningmeester 
en redactie van de wijkkrant zijn 
in volle gang. Dit exemplaar van 
de wijkkrant is samengesteld 
door onze nieuwe redacteur 
Aron Hijkoop. Welkom in de 
wijkcommissie Aron! Ook de nieuwe 
penningmeester Nur Aydin is 
enthousiast.  Zij is zeer ervaren in 
deze functie en gaat er met frisse 
energie tegenaan.

AFSCHEID VAN 
BEA & LOUIS RINGELINK
Het spijt ons enorm dat we geen 
mogelijkheid hebben om afscheid 
te nemen van onze oude redactie. 
Louis en Bea Ringelink hebben 
jarenlang de wijkkrant maandelijks 
verzorgd. Ze waren betrokken bij 
het eerste begin. Louis ontwierp de 
voorkant van de wijkkrant en paste 
deze aan na de herstructurering. 
Naast het samenstellen, werd de 
wijkkrant ook gedrukt, gevouwen 
en verspreid.

Het zou gepast zijn om ze in 
het zonnetje te zetten. Door de 
pandemie zijn echter al onze 
activiteiten afgelast. Dit jaar 
dus geen kerstfeest en geen 
nieuwjaarsreceptie en dus ook 
(nog) geen feestje. Voorlopig dus:

Bea & Louis, Bedankt!
Namens alle bewoners van 
de Laares

Wat doe jij 
voor de wijk?
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Nieuws uit de wijk
Wijkcommissie

Wijkbudgetten

VERSLAG VERGADERING VAN DE 
WIJKCOMMISSIE 19 NOVEMBER
Vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen was het op 19 
november helaas niet mogelijk te 
vergaderen in onze normale setting. 
Er waren 6 aanmeldingen voor 
deze bijeenkomst en dus was het 
wel mogelijk op ruime afstand van 
elkaar bijeen te komen. 
Het voorstel voor het toekennen 
van wijkbudget aan de 
Begoniastraat voor het inrichten 
van de groenstrook is dan ook 
aangenomen. De gemeente heeft 
de stroken al aangelegd. Komend 
voorjaar zal de rest van het plan 
gerealiseerd gaan worden.
De betrokken bewoners houden ons 
op de hoogte via de wijkkrant. 
Er klinken al geïnteresseerde 
geluiden vanuit andere straten.

AANVRAAG OOSTERSTRAAT
VOGELHUISJES
Zoals in de vorige wijkkrant 
aangekondigd plaatst de gemeente 
met behulp van een hoogwerker 20 
vogelhuisjes en 5 vleermuiskasten, 
op verschillende locaties in de wijk. 
De huisjes en kastjes worden 
gemaakt door de Viermarken. 
Ook zijn er 50 vogelhuisjes 
beschikbaar voor bewoners. 
We hebben al een aantal 
aanmelding ontvangen, bent u ook 
geïnteresseerd meld je aan!

ZELF EEN GOED IDEE? 
Aan het besteden van het 
wijkbudget zijn wel een aantal 
voorwaarden 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 
Walijne Schoemaker, Jeanet 
Mourik, Hans van Zuilekom en 
Angelie Braakman.  Aanvragen 
boven de 1.000 euro worden door 
de wijkbewoners beoordeeld in 

een openbare vergadering van de 
Wijkcommissie.
Wij wachten op jullie ideeën, want 
geld dat we niet besteden mogen 
we niet meenemen naar volgend 
jaar. Weg is weg!

Werkgroep Wijkbudget Laares

ZO IS DE LAARES GEWORDEN,
HET 2E BOEK OVER DE LAARES!
Wie het boek nog niet heeft 
opgehaald, kan zich melden via de 
mail van de wijkcommissie: 
wijkcommissielaares@
gmailcom.
In verband met corona is ophalen 
in de huiskamer voorlopig geen 
mogelijkheid meer. Wel kunt 
u in overleg met ons een doos 
boeken ophalen om uit te delen 
in uw eigen straat of uw eigen 
appartementencomplex!

FOTOBOEK
Zo is de Laares 

geworden.
OP=OP

Geïnteresseerd in een Vogelhuisje? 
Meld je dan nu aan!

Wijkbudgetlaares@hotmail.com
onder vermelding van naam en adres
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30 jaar Laares. 

 

In Februari 1977 kwamen we in de Laares wonen, een voor mij en 

mijn vrouw onbekende wijk met veel werkloze textielarbeiders. 

Maar op de Laaresschool waren de onderwijzers en directeur Ab 

Veld ervan overtuigd dat het weer een bloeiende wijk zou worden 

(visie). 

Er werd al spoedig gevraagd of ik ook lid wilde worden van de 

Wijkcommissie Laares en ja dat wilde ik wel. Na eerst de kat uit 

de boom gekeken te hebben en meerdere functies had doorlopen wilde ik een 

werkproject voor werkloze jongeren door samen met hen een wijkkrant te gaan 

drukken, samen met Gerrit Schutte (R.I.P.) een gepensioneerde brandweerman zetten 

we onze schouders er onder. Aanvankelijk hadden we wat jeugd uit de wijk weten te 

ronselen die wel een ander vak ambieerden dan werkloze textielarbeider. 

Al snel stonden we weer met z'n tweeën (Gerrit en Ik ) te drukken de jeugd had het al 

snel gezien dat drukken op een rotatiepers niet zonder vieze vingers ging. 

Maar wij vonden dat het drukken gewoon door moest gaan( je wil als commissie toch 

iets naar je achterban kunnen ventileren), en met de tijd kregen we meer vrijwilligers 

bereid mee te helpen met het in elkaar zetten van het wijkkrantje. 

In 1993 moest ik voor mijn werkgever naar het buitenland aanvankelijk Italië en daarna 

Curaçao, dus stond Gerrit er alleen voor en hield mij in Curaçao op de hoogte en schreef 

ik stukjes voor de krant over het leven in de Caribbean. Toen ik in 2000 weer 

terugkwam naar Nederland was dat niet hier in de buurt maar in Volkel.In 2007 ging ik 

met vervroegd pensioen en al snel werd mij gevraagd de wijkkrant weer te drukken en 

het redactiewerk voor mijn rekening te nemen,nu 2020 na ongeveer 30 jaar in de wijk 

bezig zijn geweest wil ik het graag aan anderen overlaten,mijn opvolger is Aron Hijkoop 

,ik wens hem dan ook veel succes ,want dat heb je nodig in deze veranderende tijd. 

met vriendelijke groet , 

Louis Ringelink 

30 jaar Laares
Met Louis



 
 

 
  

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

December…?. 2020 

  
 

 

 
Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 
Gespecialiseerd in Badkamers 
 

 
 
Goudsbloemstraat 23      7531 DD Enschede 
Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 
 

KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD



Kaatje schrijft 
Het was in 2020 dat…

Berichten 
uit de wijk

De straten worden verlicht, de kerstbomen zijn opgetuigd, eerder dan andere jaren lijkt men te verlangen naar licht, 
gezelligheid en samenzijn. Mondkapjes was iets voor Aziatische landen, handen desinfecteren voor ziekenhuizen en 
alleen oorlogsgebieden kleurden rood op de kaart van nederlandwereldwijd.nl. Het corona-virus kende geen grenzen 
en kon in razend tempo 10.000 km overbruggen. Vrijwel de hele aardbol raakte besmet en dwong ons tot minder 
beweging. Blauwe luchten zonder vliegtuigstrepen waren het bewijs daarvan.

Aan het einde van dit jaar snakken we naar beweging, vrijheid, gezelligheid, een knuffel of een omhelzing. 
We missen het fysieke contact, de mimiek die we door een mondkapje minder goed zien, we missen samen eten of 
sporten, verjaardag vieren of afscheid nemen. Kaatje betrapt zich erop, dat ze begint te verlangen dat in 2021 alles 
weer normaal wordt en ze weer kan fantaseren over de zomervakantie of over een dagje uit met familie of vrienden. 
Haar verlangen naar ‘normaal’ kan een valkuil zijn, omdat ze misschien toch nog langer geduld moet opbrengen 
dan ze verwachtte, maar haar verlangen ook een vorm van lenigheid zijn of veerkracht om hoe dan ook in 2021 een 
manier te vinden om elkaar te blijven ontmoeten.

Het was in 2020 dat…, zal er over een aantal jaar geschreven worden, ieder met zijn eigen verhaal. 
Welk verhaal wil Kaatje schrijven in 2021? Ze hoopt op een verhaal vol ontmoetingen zonder al te veel voorwaarden 
en wenst iedereen alle goeds voor 2021!

Kaatje

Louis Bedankt!
Voor het beschikbaar stellen 

van het zorgvuldig opgebouwde 
archief van de wijkkrant. 

Een schat aan 
informatie & beeldmateriaal.

Redactie wijkkrant de Laares

Wij wensen alle 
bewoners 

van de Laares 
Fijne Feestdagen & een 

zeer gezond 2020! 
Wijkcommissie de Laares

Iemand een hart 
onder de riem steken, 
een verjaardagswens 

of zomaar een bericht?
Mail naar:

wijkkrantlaares@hotmail.com
Misschien staat  jouw bericht 

in de volgende editie.
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Kids! 
Puzzelen



Serie ‘De Laares Toen’ (eind jaren 50)                             

22. Nieuw: oliestook! 

EERST DE SCHOORSTEENVEGER 
EN DE ‘KOLENBOER’
Het begon allemaal al na de 
zomervakantie. Dan werd de 
wintervoorraad kolen besteld bij 
de ‘kolenboer’. Bijvoorbeeld bij 
Brandstoffenhandel Ter Weele aan 
de Minkmaatstraat 80. 
En vaak moest ook nog even de 
schoorsteen worden geveegd. Die 
schoorsteenveger zorgde er dan 
meteen voor dat de kolenkachel 
weer veilig op de schoorsteen 
werd aangesloten. Want elk 
voorjaar werd de kolenkachel in 
de woonkamer losgekoppeld van 
de schoorsteen. Dat hoorde – ook 
in De Laares – bij de jaarlijkse 
voorjaarsschoonmaak. Kolenkachel 
naar voren, prop krantenpapier 
in het schoorsteengat en... de 
grote voorjaarsschoonmaak kon 
beginnen!

KOLEN SCHEPPEN IN DE 
BIJKEUKEN OF HET SCHUURTJE
Eind oktober, begin november 
werden in De Laares alle kolen 
voor de wintermaanden bezorgd. 
Overal in de wijk verscheen 
dan het vrachtwagentje van de 
kolenboer. Vol jute kolenzakken die 
de kolenboer, één voor één op z’n 
schouder dragend, buitenom naar 
de bijkeuken of naar het schuurtje 
achter het huis bracht. Daar werden 
de kolen gestort. En daar moesten 
in de koude wintermaanden 
dagelijks ook die kolen worden 

geschept, om de kolenkachel in de 
woonkamer brandend te houden.

EN TOEN KWAM ER... OLIESTOOK!
Dat dagelijkse kolenscheppen was 
een stoffige bezigheid. En trouwens 
ook koud in de onverwarmde 
bijkeuken of in het schuurtje. 
Maar een oplossing kwam in 
zicht: oliestook! Een olietank, 
op twee staanders buiten. Met 
een koperen leiding verbonden 
met een oliekachel in de kamer. 
Makkelijker en schoner kon het niet, 
dacht menige wijkbewoner. Dus 
werden hier en daar de bestaande 
kolenkachels omgebouwd tot 
oliekachel. Vuurkorf eruit, branders 
erin. Onder meer Smederij en 
Constructiewerkplaats Aalders aan 
de Minkmaatstraat 37 verzorgde 
die kachel-ombouw destijds 
perfect.

MAAR OLIESTOOK BLEEK OOK 
NIET ALLES...
Toch werd oliestook in De Laares 
geen succes. Het meerdere keren 
per dag kolenscheppen behoorde 
weliswaar tot het verleden. En de 
kolenboer had plaatsgemaakt voor 
een tankwagentje, waarmee via 
een lange slang de olietank buiten 
werd bijgevuld (met petroleum). 
Maar wat veel wijkbewoners die 
waren overgestapt op oliestook 
tegenviel, was de warmte die 
hun oliekachel afgaf. Zij misten in 
hun woonkamer de gezellige en 

weldadige ‘gloeiwarmte’ van hun 
oude, vertrouwde kolenkachel.

WARM AANBEVOLEN: DE 
ZELFVULLER!
De oplossing kwam voor alle 
teleurgestelde oliestokers in 
de wijk onverwacht snel: de 
zelfvuller. Een moderne, vierkante 
kolenkachel, die je zelfs in de 
koudste wintermaanden maar één 
keer per dag hoefde bij te vullen. 
Dat scheelde dagelijks heel wat 
keren kolenscheppen! Daarnaast 
had deze zelfvuller nóg een 
belangrijk voordeel: hij bleef de hele 
nacht zachtjes doorgloeien. Dus 
‘s morgens bij het opstaan nooit 
meer een ijskoude kolenkachel 
(en kamer). Maar gewoon even 
het rooster lekker opschudden, de 
aslade legen en het was zo weer 
heerlijk warm in de woonkamer. 
Zo won de kolenkachel het in De 
Laares toen overduidelijk van de 
korte ‘hype’ die oliestook heette!  

© 2020 Ad den Held

Even de thermostaat wat hoger zetten en de temperatuur in huis wordt vanzelf aangenamer. Maar in de jaren 50 
ging dat een stuk minder makkelijk. Ook in De Laares. Want in de woonkamer was het toen de kolenkachel, 
die voor de warmte zorgde. En die kolenkachel vergde – zeker in de koudste maanden van het jaar – behoorlijk 
wat aandacht.

*Deze serie is nogmaals gepubliceerd i.v.m. niet correcte weergave in de voorgaande editie



Gemeente Enschede
T 053 481 81 81 

Meldingen openbare ruimte
T 053 481 76 00

Wijkbeheer 
Laurens Ottenschot 
l.ottenschot@enschede.nl 
T 053 481 58 50

Ons Huis
T 053 484 89 00

Domijn
T 053 209 22 09

De Woonplaats
T 0900 96 78  (€0,10/min)

Instanties Leger des Heils
T 088 065 20 20
patricia.lems@legerdesheils.nl

Wijkagent 
Tessa Bekkenutte
tessabekkenutte@politie.nl 
T 0900  88 44

Meld Misdaad Anoniem 
T 0900 70 00

Milieupolitie       
T 481 58 58

Hondenoverlast 
Jos Hassink 
T 481 59 07 

Red een dier 
T 144

Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

INFORMATIE
 BELANGRIJKE CONTACT 
GEGEVENS  DE LAARES

Tiny Forest geopend
Basisschool OBS La Res

Afgelopen maart werden de eerste 
500 bomen van het minibos al 
aangeplant. Vanochtend mochten 
leerlingen van groep 5 en 6 samen 
met wethouder Jurgen van Houdt 
de laatste 100 bomen aanplanten. 
Ook werd de naam van het bos 
onthuld; De Wildernis.

Het Tiny Forest is een 
dichtbegroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Het 
bos is niet alleen een prettige 
plek voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Kinderen leren in het 
buitenlokaal over de Nederlandse 

natuur en worden opgeleid tot Tiny 
Forest Ranger. Buurtbewoners 
ontmoeten elkaar op een prettige 
en gezonde plek in de wijk. Het bos 
zorgt bovendien voor verkoeling op 
warme dagen, meer biodiversiteit 
en waterberging bij zware regenval.

Dit project van IVN Natuureducatie 
is mede mogelijk gemaakt dankzij 
medewerking van de gemeente 
Enschede en een bijdrage van 
provincie Overijssel.

Bron:  nieuwsbrief gemeente 
Enschede

De eerste bomen beginnen al lekker te groeien, maar een officiële opening 
van het Tiny Forest bij basisschool La Res was er door de corona-maatre-
gelen nog niet van gekomen.

• AED Tiggelhog
   Tulpstraat 40

• AED Leger des heils
   Leliestraat 2

• AED Oosterpoort
   Oosterstraat 2
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Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 


