WIJKKRANT de LAARES
Jaargang 43. November 2019

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

Doe mee en Win een
Tegoedbon van € 10,00 te
besteden bij Pinna delicatessen.
Herkent u deze foto?
Vorige Winnaar digitale krant :Milan Mooi

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo – serie de Laares toen en meer….
Inleveren kopij 10 December

Reekers
Tweewielers

Kapsalon Maureen
Laaressingel 195

Enschede

VOOR U IN DE LAARES
VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

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.

NIEUWS VAN DE WIJK
door Wijkcommissie Laares

VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING VAN 10 OKTOBER
Tijdens een goed bezochte openbare vergadering gaf Axel Veldboom uitleg over zijn plannen
met het pand aan de Laaresstraat. Het wordt gerenoveerd en er komen appartementen voor
jonge werkende mensen. Wie vragen heeft kan terecht op boy@veldboomvastgoed.nl.
BLAUWE DRUIFJES
De bollen voor blauwe druifjes, die zijn uitgedeeld tijdens burendag
en tijdens de openbare vergadering, zijn ook bezorgd bij de huizen in
het laatst gebouwde deel van de wijk als welkomst geschenkje.
Voor de bolletjes die nog over zijn zoeken we een goede bestemming
in de Laares!
WIJKAGENT
Tessa Bekkenutte was aanwezig bij de openbare vergadering. Zij adviseert om overlast in de wijk te melden bij handhaving 053-4817600, het gemeentelijk contact centrum. Dit werkt effectiever dan meldingen bij de wijkagent of bij de politie.
VERGROENING IN DE WIJK
Stadsdeelbeheer was aanwezig om te vertellen over de stand van zaken rond vergroening. De
gemeente is bezig met een schetsontwerp voor de wijk, waarbij ook gewerkt wordt aan meer bomen. Aanmelden kan via stadsdeelbeheer.
Er is nog plaats voor een aantal mensen die mee willen doen met de geveltuinen.
Over het Tiny Forest dat ingericht gaat worden op het buurtplein volgt nog een informatie
avond. Wij houden u op de hoogte.
WIJKBUDGET
Totaal is deze maand 979,62 uitgekeerd aan wijkbudget.
• Burendag Leger des Heils €244,83 aan LdH en €350,- aan St.Kick Off
• Moestuin de Lelie € 184,79
• Straatfeest Leliestraat €200,- Totaal overgemaakt vandaag €979,62.
In de wijkcommissie vergadering van 12 december wordt een aanvraag van 2500 euro in stemming gebracht. U kunt hierover meer lezen verderop in de wijkkrant.(zo was de Laares)
We zoeken nog iemand die het drukwerk wil overnemen i.v.m. andere werkzaamheden van Louis
Ringelink de huidige redactie en drukker.

V.W.B. het raden van de wijkfoto hebben 4 inzenders gereageerd , waarvan er twee een
adres en telefoonnummer meegestuurd hebben bedenk dat als je een tegoedbon van PINNA
wilt verdienen doe je adres of telefoon nummer bij het bericht.

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

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

Hallo medebewoners van de Laares,
Op 8 maart jl. heb ik Abraham gezien en ook ons 10 jarig jubileum gevierd van Arnold Schouwink Timmerwerken. Ik heb al vele woningen mogen verfraaien in de Laares. Velux dakramen, zolders, carport, overkappingen, vloeren, gevels enz. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan en de laatste jaren doe ik het ook niet
meer alleen. Samen met mijn vrouw Monique achter de schermen en onze toegewijde collega Joram hopen
wij nog vele mooie projecten te mogen maken.Kijk ook eens op onze vernieuwde website. www.arnoldschouwink.nl Mede namens U hoop ik nog vele jaren dit mooie vak te mogen blijven doen. Tot ziens!
Arnold Schouwink

WIJKAGENDA 2019
2 november – zaterdagochtend
Tijd afh. van aanmelding
GYMZAAL Laares
Tulpstraat 63/IKC La
Res
Volgende keer: 9, 23, 30 nov
5 november – elke
dinsdag
8.30 – 11.00 uur
Huiskamer de Laares
Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 12, 19, 26 november

PEUTERSPORT
Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen
dansen, springen, klimmen, klauteren, rennen en spelen met de bal samen met een
ouder/verzorger.
Mail naar peutersportenschede@hotmail.com

5 november – dinsdag elke 2 weken
14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 19 november

SCHILDEREN
Schilderen met acrylverf
Voor jong en oud
Onder begeleiding van Anja Kruise!

7 nov – elke donderdag
14.15 – 16.00 uur
Huiskamer de Laares
Volgende keer: 14, 21,
28 november

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER
Een team van vrijwilligers serveert onder
leiding van Liset en haar team koffie en
thee, terwijl de kinderen knutselen of
sporten.

28 november – vierde do v/d maand
18.00 uur – 19.00 uur
Leger des Heils
Volgende keer: 30 januari

SAMEN ETEN in de LAARES
Meldt u zich tot één week van te voren:
bellen naar 088 – 0652020 of mailen naar
patricia.lems@legerdesheils.nl
- bijzondere dieetwensen graag na overleg

12 december – 2 do van de maand
20.00 - 22.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 12 december

VERGADERING WIJKCOMMISSIE
Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, gemeente, Leger des Heils en
RIBW zitten ook aan tafel!

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 vrijwilligers. Op zaterdag worden groenten (en
bloemen) verkocht aan de bewoners van
de Laares

e

ONTMOETINGSGROEP LA-RES
Andere ouders ontmoeten én voorlichting
over opvoeding en ontwikkeling van uw
kind.

“ZO WAS DE LAARES”

wordt vervolgd

Vijftien jaar geleden verscheen het boek "Zo was de Laares”, samengesteld door
Astrid Westenberg, Jeanet Mourik en Ineke Geerdink. Deze dames vormden jarenlang het bestuur van Wijkcommissie Laares en begeleidden de bewoners tijdens de herstructurering. Dit boek is nog steeds te koop bij de Wijkcommissie.
Afgelopen jaar is er gewerkt aan een tweede
boek, “Zo is de Laares geworden”. Hierin worden alle fysieke veranderingen (gebouwen,
straten, groen, enz.) beschreven en zoveel
mogelijk getoond met (lucht)foto's.
Elk huisnummer in de Laares krijgt in het
voorjaar van 2020 één gratis exemplaar. De
WOM krijgt een aantal exemplaren voor de
eerste bewoners van de huizen die nog niet
(helemaal) gebouwd zijn. Voor het drukken van
deze boeken is in 2018 al € 2500,- gereserveerd uit het wijkbudget.
Ter aanvulling wordt er nu een aanvraag gedaan van € 2500,- uit het wijkbudget van
2019. Het totaal van € 5000,- wordt gebruikt voor het drukken van 2000 boeken.
Hiervan worden er dus ruim 1000 gratis verspreid onder de bewoners van de
Laares. De rest zal te koop zijn bij de wijkcommissie.
Voor deze aanvraag (dit geldt voor alle aanvragen boven de € 1000,-) wordt in de
openbare vergadering van 12 december ter stemming gebracht.
Wij nodigen u van harte uit bij deze stemming aanwezig te zijn.
Ineke en Jeanet,
Mede namens Wijkcommissie Laares

DE WIJKKRANT

IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES.

Voorzitter:
Martijn Pauw
voorzitter@laares.nl
Secretariaat: Marleen Kelder/Angelie Braakman
wijkcommisielaares@gmail.com
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Leliestraat 62

Wijk Ontwikkelings Maatschappij
WOM
Tulpstraat 22 Enschede
Wijkinfo WOM Laares info@delaares.nl . www.delaares.nl

436 87 78

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
Domijn (€ 0,007/min.)
De Woonplaats (€0,10/min)

www.domijn.nl
www.de-woonplaats.nl

053 - 484 89 00
0900 - 335 03 35
0900-9678

Instanties
Leger des Heils. Leliestraat 2 (dienstdoende medewerker/ster bij klachten of vragen)
patricia.lems@legerdesheils.nl Ma, Di, Do, en Vrijdag van 0900 tot 1500 aanwezig
Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Tessa Bekkenutte
tessa.bekkenutte@politie.nl
Politie Algemeen
werkgroepveiligheid@outlook.com Brandon D Verpoorte
Meld Misdaad Anoniem
Milieupolitie
Controleur Hondenoverlast
Jos Hassink
Red een dier

088 065 20 20
112
0900 – 88 44
0900- 88 44
0900-70 00
481 58 58
481 59 07
144

1 TIGGELHOF Tulpstraat 40
2 LEGER DES HEILS Leliestraat 2
3 OOSTERPOORT Oosterstraat 2

Kaatje zoekt de stilte van December
Over een paar weken is het Kerst, het lichtjesfeest. In de wijk branden de eerste lichtjes buiten in de
bomen en in huis staan de eerste kerstbomen. Zo wordt de donkere periode mooi verlicht.
Kaatje heeft in de zomer de midzomernacht meegemaakt. Ze zag dat de zon niet onderging. De dag leek
tijdloos door de zon die bleef schijnen, een dag vol oneindige mogelijkheden, vol geluksmomenten.
In deze tijd van het jaar, komt de zon in het hoge Noorden niet op. Op 21 november jl. begon daar de
poolnacht, 24 uur lang is het donker. Op 22 januari 2020 zal daar de zon voor het eerst 50 minuten boven de horizon komen. Twee maanden totale duisternis
De kortste dag in Enschede zal op 18 december zijn. De zon is slechts 7 uur en 41 minuten op. De overige
uren zijn donker en duister. Hoe viert Kaatje de maand December? Hoe kan zij een dag blijven ervaren
vol mogelijkheden, vol geluksmomenten zoals ze in de Midzomernacht deed? In de stilte van de duisternis in December
denkt Kaatje na over
wat zij belangrijk
vindt. Soms geeft de
stilte antwoorden op
een vraag, soms een
nieuw begin of een
nieuwe verbinding. Zo
ervaart Kaatje in de
duisternis, toch een
dag vol licht!
Kaatje wenst u fijne feestdagen.

A INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT(EN): STADSDEEL
CENTRUM - Cobercoterrein, kavel E (V-2019-6323): het bouwen van een vrijstaand woonhuis met garage (ingediend
d.d. 30 oktober 2019) –
*** Laaresstraat 9 (V-2019-6290): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 29 oktober 2019) –
Oude Markt 19 (V-2019-6322): het verbouwen van een café/restaurant (wijziging op reeds verleende vergunning) (ingediend d.d. 30 oktober 2019) S

Terugblik Straatfeest Papaverstraat in Juni
2019

Zaterdag 6 juni is er een straatfeest gehouden
aan de Papaverstraat (nieuwbouw) tegenover
het Aldenkampplantsoen. Het straatfeest was
erg geslaagd! Het weer kon niet beter met 25
graden en volop zon. De kinderen hebben zich
goed vermaakt op het springkussen en met allerlei waterspelletjes. Voor de inwendige mens
werd ook gezorgd; met een bbq en een ijscokar.
Nadat alle kinderen in bed lagen, hebben we
met de volwassen de dag afgesloten onder het
genot van een drankje. We hebben elkaar weer
beter leren kennen deze dag. Het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar!

Je maakt het samen, een gezellige buurt ook in de Laares

En gaat het weer hetzelfde mooie winterweer worden in Januari 2020?

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'
16. Roken
Roken was eind jaren 50 de normaalste zaak van de wereld. Zeker in De Laares. De meeste mannen staken er dagelijks een sigaret op, meestal veel meer dan één trouwens... Mannen-op-leeftijd kozen vaker
voor de sigaar. Maar ook bij de dames in de wijk raakte de sigaret steeds meer in trek. Wél met filter
natuurlijk!

TEKEN VAN GASTVRIJHEID
In De Laares werd vroeger dus stevig gerookt. Je was dan ook geen goede gastheer of -vrouw als er op
verjaardagen geen sigaretten, sigaren en asbakken op tafel stonden. Het liefst inclusief een eigentijdse
tafelaansteker. Dat 'verjaardagsassortiment' moest dan bovendien zo goed
mogelijk zijn afgestemd op wie er zou komen. Sigaretten zonder filter voor
de meeste mannen, Egyptische sigaretten voor meneer Van Dorssen, twee
dikke sigaren voor de al wat oudere oom Albert en ook voldoende filtersigaretten voor de dames. Bijvoorbeeld Alaska filtersigaretten met menthol.
'Goed tegen verkoudheid', zei men.

SIGARENWINKELS GENOEG
Prettige bijkomstigheid voor al die rokers: er was altijd een sigarenwinkel
vlakbij. Een willekeurige greep: aan de Laaresstraat 19 dreef de familie
Beune een handel in tabak, sigaren en sigaretten (nu: plantsoen en parkeerplaatsen), in de Leliestraat zat op nr. 64 sigarenmagazijn G.J.A. Dake (nu:
woonhuis) en op nr. 99 sigarenwinkel J.E. Heupers. Oldenzaalsestraat nr. 118 bood plaats aan sigarenmagazijn en rijwielhandel D. Zinger (nu: Anro Juweliers), aan de Oosterstraat nr. 12 was de winkel in sigaren en wijnen gevestigd van F. Joh. Dille (nu: twee woonhuizen), aan de Ribbeltsweg 14 zat M. Achterbos
(nu: kamerverhuur) en aan de Rozenstraat 81/hoek Tulpstraat woonde winkelier in sigaren en suikerwerken Joh.M. de Koster (nu: doorgang De Tiggelhof). De Minkmaatstraat spande echter absoluut de kroon
met maar liefst vier 'sigarenboeren': op nr. 38 Joh. Stuard, op nr. 51 F. Frölich, op nr. 55 A. Verhoef en
op nr. 138 zat, volgens ingewijden, vroeger de sigarenzaak van de heer Martinus (nu: dames en heren kapsalon én schoonheidssalon Salon 138).

EN... VOOR IEDEREEN VERKRIJGBAAR!
Sigaretten waren in De Laares vroeger niet alleen altijd vlakbij verkrijgbaar, maar ook kinderen konden
die sigaretten probleemloos voor hun ouders kopen. De wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar bestond
nog lang niet. En de ID-kaart al helemaal niet. Wanneer je als puber de sensatie van een eigen pakje sigaretten wilde ervaren, kon dat zelfs volkomen anoniem. Twee guldens in de sigarettenautomaat aan de buitenmuur van sigarenmagazijn Dake aan de Leliestraat en... de wereld van Peter Stuyvesant (en andere
merken) ging voor je open! Op dat pakje sigaretten uit de automaat zaten – met plakband – ook altijd
een of meer kwartjes vastgeplakt. Het wisselgeld! Want omgerekend kostte een pakje sigaretten eind
jaren 50 slechts zo'n 75 eurocent. Een pakje Silky zelfs maar 35 eurocent!

BLAUWE SPREEKKAMERS...
De anti-rooklobby was eind jaren 50 nog heel ver weg. Het sigarettenmerk Camel adverteerde in de
Verenigde Staten zelfs met de slogan: 'More doctors smoke Camels than any other cigarette.' Over dokters gesproken: ook de meeste huisartsen rondom De Laares rookten in die tijd. Gewoon in hun spreekkamer. Al legde huisarts dokter Klatte aan de Oldenzaalsestraat voor elk lichamelijk onderzoek wél altijd
eerst netjes zijn sigaret in de asbak op z'n bureau...!
© 2019 Ad den Held

Burendag in de Laares
Zaterdag 28 september j.l. was het weer burendag. Ook wij deden hier aan
mee, onze wijk de Laares van 11:00 uur tot 14:00 uur.
Ja! Het was druk en vooral gezellig. En niet onbelangrijk… Het bleef droog.
Buurtbewoners ontmoetten elkaar op een ontspannende manier onder het
genot van een kopje koffie en een plakje cake. Even bijkletsen over de vakantie en het leven in
de wijk.
De kinderen vermaakten zich op een groot springkussen, daar hadden de ouders geen omkijken
meer aan. Ook konden de kinderen knutselen in de moestuin, mooie stukjes werden er gemaakt.
Het Leger des Heils verzorgde een heerlijke groentesoep en broodjes knakworst. Er werd flink
gehapt. De vrijwilligers van Het Leger des Heils waren natuurlijk heel druk met het uitdelen van
suikerspinnen en ijsjes.
Van het budget dat aangevraagd werd bij het Oranjefonds werd een mooie tafel en twee pop-up
kweekkasjes gekocht voor in de moestuin.
Al met al was het een succesvolle bijeenkomst.
Bedankt, Liset (van de huiskamer), Hetty (van de moestuin) en Patricia (Leger des Heils) voor al
het voorbereidende werk.
Een vriendelijke groet, buurman D.S.

delicatessen

Nieuw Adres Pinna delicatessen
Chrisantstraat 80 7531KD Enschede

