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uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares
Dit blad is voor u , maar ook door u, dus doe daar wat mee!
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Doe mee en Win een tegoedbon
van € 10,00 te besteden bij Pinna delicatessen.
Winnaar digitale krant :geen inzenders

Fijne Feestdagen en tot
ziens op de nieuwjaars
receptie

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo – en meer….
Inleveren kopij 27 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
December. Een maand van bezinning, terugkijken en vooruitkijken. 2019 is een veelbewogen jaar geweest waarin er grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de wijkcommissie, door het aantreden van een nieuwe voorzitter en secretaris en waarin we een
hoop mooie ontwikkelingen hebben zien plaatsvinden in bijvoorbeeld de Huiskamer. Ook
heeft de Laares weer een heel aantal nieuwe bewoners mogen verwelkomen.
Als we vooruitkijken naar 2020 staan ons nog een heleboel mooie dingen te gebeuren, zoals de uitvoering van het idee van wijkvergroening en aanpassing van het buurtplein door
de komst van het Tiny Forest. Maar om even op de korte termijn vooruit te blikken wil ik
jullie aandacht vestigen op het volgende.

Openbare vergadering 12 december
In de wijkcommissievergadering 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)

Kerstfeest in de wijk
Op zaterdag 14 december, tussen 13:00 uur en 16:00 uur wordt er
een kerstfeest in de wijk georganiseerd. Dit jaar zal dit plaatshebben op het school-/buurtplein en in de Huiskamer, Tulpstraat 63.
Wel kunt u weer rekenen op de overheerlijke snert van het Leger
des Heils.
We hopen jullie in groten getale te zien.

Herhaalde oproep: Wijkkrant redactie zoekt versterking!
We zoeken nog iemand die het drukwerk wil overnemen i.v.m. andere werkzaamheden van
Louis Ringelink de huidige redactie en drukker.
1 x per maand kost dit 2 dagdelen (2-3 uur) om de wijkkrant te drukken.
Het vouwen van het blaadje kost ongeveer 3 uur met 4 personen.

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

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

WIJKAGENDA 2019
3 december – elke dinsdag
8.30 – 11.00 uur
Huiskamer de Laares
Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 10, 17 december
3 december – dinsdag elke 2 weken
14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res Volgende keer: 17 december

ONTMOETINGSGROEP LA-RES
Andere ouders ontmoeten én voorlichting over
opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
SCHILDEREN
Schilderen met acrylverf
Voor jong en oud
Onder begeleiding van Anja Kruise!

7 december – zaterdagochtend
Tijd afh. van aanmelding; GYMZAAL Laares
Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 14 december

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

5 december – elke donderdag
14.15 – 16.00 uur Huiskamer de Laares
Volgende keer: 12 dec.

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

12 december – 2 do van de maand
VERGADERING WIJKCOMMISSIE
20.00 - 22.00 uur
Weten wat er speelt in de wijk? Wijk- agent, geBuurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res Vol- meente, Leger des Heils en RIBW zitten ook aan
gende keer: 13 februari
tafel!
e

Zaterdag 14 december
13:00-16:00 uur
Huiskamer + plein, Tulpstraat 63

KERSTFEEST in de LAARES
Onder het genot van een drankje gezellig samen
zijn.

Gaat niet door ivm drukke decembermaand.

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

gesloten
MOESTUIN DE LELIE
11.00 uur – 13.00 uur
Biologische moestuin gerund door vrijwil- ligers.
Leliestraat (naast
Op zaterdag worden groenten (en bloemen) verhet Leger des Heils) Volgend jaar zijn ze
kocht aan de bewoners van de Laares
er weer

“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 1500 of
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.
Deze aanvraag wordt in de openbare
vergadering van 12 december ter
stemming gebracht, omdat over alle aanvragen boven € 1000,- door de bewoners gestemd
moet kunnen worden. Wij nodigen u van harte uit bij deze stemming aanwezig te zijn.
De openbare vergadering vindt plaats in de huiskamer van de wijk, in OBS La Res en begint om 20.00 uur.
Wijkcommissie de Laares

DE WIJKKRANT
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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.

Vijf jaar Buurtbemiddeling Enschede
Als pilot gestart in 2014, nu niet meer weg te denken in Enschede. Buurtbemiddeling Enschede
bestaat 5 jaar. Vijf jaar geleden gestart in stadsdeel Oost met 8 bemiddelaars. Vijf jaar later
29 bemiddelaars en bijna in heel Enschede actief. Tijd voor een meeting tussen verwijzers en
bemiddelaars.
Op 21 november 2019 was het zover: DE bijeenkomst voor verwijzers en bemiddelaars.
Na een relaxte ontvangst door dokter en zuster Peace & Love, waarin genodigden een recept
ontvingen van dokter Love, kwamen de genodigden zwevend en relaxt binnen.
Wie is nou die verwijzer? Wie is nou die bemiddelaar? Deze nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat
wijkcoaches, woonconsulenten, wijkmeesters, wijkraden, vrijwilligersorganisaties, wijkwijzers,
netwerkcoaches, buurtbemiddelaars etc. elkaar leerde kennen.

Het programma was in handen van Lotte Hoogers van JADOE! Zij verzorgde een interactieve
avond waar ruimte was voor de verwijzer en de bemiddelaar. Praktijkverhalen, uitwisselen ervaringen, samenwerkingsopdrachten en als eindopdracht …...beeld buurtbemiddeling uit met klei.
Dit leverde hilarische en grappige creaties op.
Eindconclusie: we hebben elkaar nodig om van Enschede een nog mooiere, vrede lievende stad te
maken. Kortom een zeer geslaagde avond waarin we elkaar nog beter weten te vinden.

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

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'

17. Telefoon

Tegenwoordig is vrijwel iedereen in De Laares telefonisch bereikbaar. Vaak ook buitenshuis.
Eind jaren 50 was dat echter wel anders. Goed, alle winkeliers, kappers en andere zelfstandige
ondernemers hadden toen al wel telefoon. En hetzelfde gold voor enkele wijkbewoners die voor
hun werkgever bereikbaar moesten zijn. Maar de meeste wijkbewoners hadden in die tijd thuis
nog geen telefoonaansluiting.
BIJ DE BUREN OF NAAR EEN TELEFOONCEL
Wijkbewoners zonder telefoon waren voor een telefoontje meestal
aangewezen op een buurtgenoot of familielid met telefoon. Voor die
telefoonabonnees was het dan ook de gewoonste zaak van de wereld,
dat buren of buurtgenoten aanbelden of ze even mochten bellen. Als
bijdrage in de kosten lieten ze dan vaak een of twee kwartjes achter.
Anderen zochten voor een telefoontje liever een openbare telefooncel op. Zeker bij wat persoonlijker telefoongesprekken. Zo'n zilvergrijze, openbare telefooncel van de PTT was vrij snel gevonden. Want er gold (tot 2008!) een
wettelijke verplichting van minstens 1 telefooncel per 5000 inwoners . Zo stond er bijvoorbeeld
eentje in de 'middenberm' van de Laaressingel, vlakbij de kruising met de Leliestraat en de Faberstraat.
TELEFOONCEL MET MUNTINWORP
Zilvergrijs was de vierkante openbare telefooncel van de toenmalige PTT. Bovenin de vier glazen ruiten rondom was een blauwe band aangebracht, met daarin in zilvergrijze letters het

woord 'telefoon'. Bijzonder: elke openbare telefooncel was voorzien met een stalen rek, met
daarin alle telefoonboeken van Nederland.
Het zilvergrijze, metalen telefoontoestel dat in elke cel hing (met zwarte telefoonhoorn) was
voorzien van een muntinworp. En de ingeworpen kwartjes zag je tijdens het bellen door een glazen ruitje langzaam in het toestel verdwijnen. Zo was precies te zien hoeveel gesprekstijd je
nog over had.
TELEFOONNUMMERS MET 4 CIJFERS...
Niet alleen in De Laares was in de jaren 50 het aantal telefoonaansluitingen beperkt. Ook elders
in Enschede had toen nog lang niet iedereen telefoon. Dat was duidelijk te zien aan de telefoonnummers. Die bestonden namelijk nog uit slechts 4 cijfers. Zo was bloemenmagazijn Heinink aan
de Minkmaatstraat 60 telefonisch bereikbaar onder nummer 3880. En had de naaimachinehandel van Oebele Dokter aan de Leliestraat 6 het 4-cijferige telefoonnummer 6110. Dit telefoonnummer is ook nu nog voor iedereen zichtbaar. Het prijkt namelijk op het oude, emaille
bedrijfsbord, dat bij zijn zoon Freddy aan de overkant voor het raam staat. Al vrij snel kwam er
voor al deze telefoonnummers nog een 1 of een 2 te staan. En zo werden ook in De Laares de telefoonnummers steeds langer.
KINDERTELEFOON: 2 BLIKJES EN EEN STRAKGESPANNEN TOUW
Mobieltjes waren er eind jaren 50 nog niet. Voor de kinderen in de wijk geen enkel probleem. Zij
maakten gewoon hun eigen 'telefoon'; heel simpel van twee lege
conservenblikjes. Gaatje in de
bodem van beide blikjes, een stevig dun touw (dat de bodems van
beide blikjes met elkaar verbond)
en... klaar! Via die lege conservenblikjes konden de kinderen toen
prima met elkaar praten. Zolang
het touw maar strakgespannen
bleef. Zelfs tegenover elkaar wonende vriendjes of vriendinnetjes
konden zo, vanuit hun slaapkamerramen, heel simpel 'telefonisch' contact met elkaar
onderhouden. Wat later verbeterde die communicatie-op-afstand tussen kinderen in De
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delicatessen

Nieuw Adres Pinna delicatessen
Chrisantstraat 80 7531KD Enschede

