Oldenzaalsestraat 124
7514 DS Enschede
Tel: 053- 4331193
www.gerthenk.nl

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

Adverteren in de wijkkrant?
Vraag naar de mogelijkheden
wijkkrantlaares@hotmail.com

Bron: www.allecijfers.nl
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& van de Wijkcommissie
Nieuwe samenstelling bestuur
Al een half jaar geleden moest de
secretaris van de wijkcommissie,
Marleen Kelder, verstek laten
gaan vanwege persoonlijke
omstandigheden. Haar taken
werden, op zeer bescheiden
niveau, waargenomen door
ondergetekende, oud secretaris
Angelie Braakman. Marleen Kelder
heeft zich voorlopig teruggetrokken
als actief secretaris en op dit
moment worden de secretariële
taken verricht door de nieuwe
penningmeester, Nur Aydin.
Het is gebruikelijk om
bestuurswijzigingen door te
voeren tijdens een (openbare)
algemene ledenvergadering van
de wijkcommissie. We leven echter
in vreemde tijden. Covid 19 houdt
ons allen aan huis gekluisterd
en bijeenkomen is daarom op dit
moment niet aan de orde.

bij klachten blijf thuis
en laat je testen

Op dit moment wordt het
dagelijks bestuur geleid door de
voorzitter Martijn Pauw, bereikbaar
op voorzitter@laares.nl en
penningmeester/secretaris Nur
Aydin penningmeester@laares.nl,
daarnaast blijft Brandon Verpoorte
aanspreekbaar voor zaken rondom
verkeer en veiligheid en de
huiskamer van de Laares.
Oud penningmeester Hans van
Zuilekom en oud secretaris Angelie
Braakman blijven komende tijd
beschikbaar waar nodig.
Bij dezen willen we graag Marleen
Kelder bedanken voor haar
inspanningen in de wijkcommissie.
Komende tijd zal ze druk zijn met
andere, zeer blijde bezigheden,
waarmee we haar van harte
feliciteren!

Nieuws uit de wijk

Wijkcommissie
Wijkkrant in nieuwe vorm
Zoals al eerder aangekondigd
zijn er de laatste periode nieuwe
vrijwilligers opgestaan in de Laares.
In december was dat zichtbaar in de
vorm van een nieuwe lay-out van
de wijkkrant. Aron Hijkoop heeft
naar ons idee op heel smaakvolle
wijze het mooie en goede van de
oude vorm behouden en er toch een
geheel nieuwe wijkkrant van weten
te maken. We hopen dat u er allen
evenveel plezier aan beleeft als wij
als wijkcommissie. Dank Aron

Even voorstellen!
Zoals genoemd, mijn
naam Aron Hijkoop
leeftijd 33 jaar en woon
sinds 2017 in deze
prachtwijk. Samen met
Simone hebben wij een
voormalig winkelpand
gekocht voorheen videotheek en
later opslag ruimte. Dit pand zijn we
aan het verbouwen tot woonhuis.
Machtig mooi om te doen, het kost
bloed, zweet en hier en daar een
traan. Maar het resultaat is alle
moeite waard! Zoals met alles, niets
is alles wordt.

Waarom het
wonen in deze wijk
zo aantrekkelijk
is? Omdat het er
fantastische uitziet
en op loopafstand van
het centrum is, maar
bovenal de samenhorigheid in de
wijk. Toen er een oproep verscheen
in de wijkkrant voor vrijwilligers
hoefde ik niet lang na te denken.
Ik zou graag mijn steentje bijdragen
aan deze wijk, samen maken wij de
wijk!

Samen maken
wij de wijk!
Bericht voor de wijk

Ook je steentje bijdragen?
Ben je een
enthousiaste
(hobby)fotograaf?
En zou je foto’s willen
schieten voor de wijkkrant?

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.

Lijkt het je leuk om
voor de wijk berichten
te delen, posten en liken?
Draag ook je steentje bij
aan de wijk!

Kids!

Huisnummer bingo
Hoe werkt de Huisnummer Bingo?
De Huisnummer Bingo is supersimpel, je knipt voor iedereen die meedoet één Bingokaart uit. Hiermee ga je op
pad. Het allerleukste is: je kunt deze bingo echt overal doen. Gewoon in je eigen wijk, maar ook als je een keer een
weekendje weg bent of op familiebezoek bent. Wedden dat je jouw kind(eren) zo wel mee naar buiten krijgt?

Huisnummer Bingo

Huisnummer Bingo

Gebruik op Instagram #vetttbingo

B i

in jouw bingo avontuur en maak kans

n g o

15 3 57 26
38
91 43 66
8 14 75 63 24
19 45 20 87
61 59 44 19
www.vettt.nl

De Vettt Huisnummer Bingo is ontworpen

Gebruik op Instagram #vetttbingo

op jouw eigen bingospel!

door Suzo Graphic Design. www.suzod
esign.nl
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esign.nl
door Suzo Graphic Design. www.suzod

82 2 69
41 90 34
10 77
19 99 46
50 31
esign.nl
door Suzo Graphic Design. www.suzod

Huisnummer Bingo

op jouw eigen bingospel!

n g o

op jouw eigen bingospel!

n g o

De Vettt Huisnummer Bingo is ontworpen

www.vettt.nl

Huisnummer Bingo

Gebruik op Instagram #vetttbingo

in jouw bingo avontuur en maak kans

Gebruik op Instagram #vetttbingo
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in jouw bingo avontuur en maak kans

op jouw eigen bingospel!
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72 6 33 29
45 18
22 89
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55 93 11
21 40 16 10 65
99 74 25
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De Vettt Huisnummer Bingo is ontworpen

door Suzo Graphic Design. www.suzod
esign.nl

Kijk voor meer activiteiten op vettt.nl

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

Goudsbloemstraat 23
Tel: 053 – 435 91 56

7531 DD Enschede
GSM 06 - 23170400

Alle Activiteiten geannuleerd i.v.m. COVID 19 tot
December…?. 2020

KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD

Kaatje en

het algoritme van de liefde
Op de ochtend na de bestorming van het Capitool in Amerika denkt Kaatje
na. Ze denkt na over de golf van haat en geweld tijdens een democratisch
proces, ze denkt na over de invloed van de sociale bubbel die men zelf
kan samenstellen, ze denkt na over het geloof in die zelfgecreëerde
werkelijkheid. Wat als het algoritme van haat, van aanzet tot geweld, van
racisme, van discriminatie, van uitsluiting wordt omgeleid naar berichten
over solidariteit, over respect, over verdraagzaamheid, over tolerantie?
Kennelijk is de menselijke geest makkelijk te vangen voor de
schijnwerkelijkheid die kan ontstaan door de sociale bubbel. Is dat wat
Kaatje ziet en leest werkelijk? Ze vraagt het zichzelf voortdurend af en
denkt na over hoe zij zichzelf beweegt in de wereld. Kaatje blijft zoeken
naar duurzame verbindingen, verbindingen die standhouden door een
werkelijkheid van onvoorwaardelijke aandacht, van oprechtheid en
belangeloze hulpvaardigheid.
Kaatje gelooft in het algoritme van de liefde!

De Groene Loper
Van Enschede
De Groene Loper Enschede zet zich in voor nog veel meer ‘stoeptuintjes’: geveltuinen, boomspiegels,
balkontuintjes of borders. Met een paar buren tover je op een gezellige zaterdagmiddag wat groen in je straat.
Zo Groen
In het voorjaar 2021 gaat de
gemeentelijke Zo Groen-campagne
van start. Deze campagne biedt
bewoners ondersteuning bij de
realisatie van een geveltuin. Ook is
het mogelijk om een geveltuin te
winnen. Meer informatie hierover
volgt in februari.

Nieuwsgierig hoe jouw balkon, tuin, straat of woonplaats eruit ziet met
een extra dosis groen? Inspireer jezelf: upload een foto en creëer je eigen
groene paradijs!

Vergroeningstool
De provincie Overijssel heeft een
vergroeningstool ontwikkeld.
Hiermee sleep je makkelijk bloemen
en planten in een foto van je straat.
Zo krijg je al een idee hoe groen
je straat er uit kan komen te zien.
Leuk om met zo’n plaatje je buren
ook enthousiast te maken!

Heel handig als je wilt weten hoe jouw ideeën er in het echt uit zien.
Of wanneer je je buren wilt overtuigen om mee te doen met jouw plan.
Of als je een subsidie wil aanvragen bij de gemeente.

vergroenjebuur t .nl

De tool werkt heel makkelijk!
Maak een foto van de plek die jij groener wilt maken.
1. Ga naar de website vergroenjebuurt.nl.
2. Upload je foto.
3. Kies planten of bomen die je mooi vindt en sleep deze de foto in.

Serie ‘De Laares Toen’

(eind jaren 50)

23. Winterkou (1.)

Alles was anders in de jaren 50. Zelfs het winterweer. Want waar onze Nederlandse winter eind vorig jaar
meer weghad van een wat late herfst, waren de winters eind jaren 50 vaak behoorlijk streng. Ook in De Laares
natuurlijk. En dat merkten de wijkbewoners toen maar al te goed. Zelfs bínnenshuis!
VERWARMING?
DE KOLENKACHEL IN DE KAMER
Centrale verwarming was in de
jaren 50 nog een onbekend fenomeen. Alhoewel... centraal was de
verwarming binnenshuis al wel:
één kolenkachel in de woonkamer,
die daar dienst deed als centrale
warmtebron. Een gezellig ogende
warmtebron, die een weldadige
warmte afgaf. Overigens niet in de
héle woonkamer. Aan de raamkant
bleef een strenge vorst nog altijd
duidelijk voelbaar. Want isolatie in
de vorm van dubbelglas? Nog onbekend. De woonkamerdeur naar de
(steenkoude) gang bleef ‘s winters
dan ook nooit langer openstaan dan
strikt noodzakelijk. Meest gehoorde
huiskamerkreet in de wintermaanden: ‘DEUR DICHT!’
PLÚS EEN GASKACHEL IN DE
KEUKEN!
Met een beetje geluk hadden sommige bewoners van De Laares in
de wintermaanden trouwens nog
een tweede warmtebron in huis: de
keukenkachel. Aanvankelijk warm
gestookt met briketten. Maar het
stadsgas van de Gemeentelijke
Gasfabriek, waarop al tientallen
jaren werd gekookt, was als keukenverwarming natuurlijk een stuk
‘schoner’ in gebruik dan die stoffige
briketten. Steeds meer keukens
in De Laares kregen dan ook een
smalle, witte (ETNA-)gaskachel met
een zwart geribbelde afdekplaat,
ook te gebruiken als warmhoudplaat.
‘KEUKENWARMTE’ TOT IN HET
TOILET
De keukenkachel had in de koudste
wintermaanden trouwens nóg een
belangrijke functie: het vorstvrij
houden van het toilet. Dat toilet
was toen in de meeste woningen te

vinden in de achter de keuken gelegen bijkeuken. Belangrijkste verschil
tussen de keuken en de bijkeuken:
de keuken had een tweesteens
muur, de muur van de bijkeuken
was slechts enkelsteens. Daardoor
was het ‘s winters in de bijkeuken
aanzienlijk kouder dan in de keuken.
De ‘truc’ om bij strenge vorst het
toilet niet te laten bevriezen: de
deur van de keuken naar de bijkeuken overdag openzetten. En de deur
van het toilet natuurlijk ook.
Maar ‘s nachts werd – om geld te
besparen – de keukenkachel altijd
op de allerlaagste stand gezet. Met
als risico: de volgende ochtend een
bevroren (of zelfs geknapte) watertoevoer naar het toilet. Echter niet
bij de vindingrijke bewoners van
De Laares. Want zij zetten tijdens
strenge vorst gewoon hun groene
petroleumstelletje, dat standaard
op de keukentafel stond, in hun
toilet. De warmte die het vlammetje
in dat petroleumstelletje afgaf, was
net voldoende om ‘s nachts bevriezing van de waterleiding naar hun
toilet te voorkomen.

DE GEISER: ALTIJD WARM WATER!
Naast de gaskachel werden veel
keukens in De Laares in de jaren 50
voorzien van nóg een luxe extra: de
(gas)geiser. Dat betekende: altijd
meteen warm water. En eigenlijk
toen ook al uiterst milieuvriendelijk.
Want geen boiler die veel water
constant op temperatuur moet
houden, maar alleen het water dat
je direct gebruikte werd door de
gasgeiser verwarmd. Toen daarna
de douche haar intrede deed, hadden de wijkbewoners extra plezier
van hun gasgeiser in de keuken.
Want via een simpele aftakking,
voorzag diezelfde geiser ook hun
douche van comfortabel warm
water!
© 2021 Ad den Held

#Winterkou L
aares

Kids!

DE ULTIEME ENSCHEDE

Puzzelen

QUARANTAINE BUCKETLIST

MISSCHIEN KEN JE ONZE ENSCHEDE BUCKETLIST WEL: EEN LIJST MET 52 ACTIVITEITEN DIE JE GEDURENDE HET JAAR KUNT DOEN IN
ENSCHEDE. DOOR HET CORONAVIRUS ZIJN DIE ACTIVITEITEN TIJDELIJK NIET MOGELIJK, DAAROM HEBBEN WE EEN NIEUWE BUCKETLIST
GEMAAKT: DE ENSCHEDE QUARANTAINE BUCKETLIST. DEZE TIEN ACTIVITEITEN KUN JE VANUIT JE EIGEN HUIS OF TUIN AFSTREPEN EN JE
KUNT ER ZELFS EEN MOOIE PRIJS MEE WINNEN! DOWNLOAD DE PDF, VINK AF EN VERZAMEL BEWIJS DOOR MIDDEL VAN FOTO’S. ALLES
GEDAAN? DEEL JE AFGEVINKTE BUCKETLIST OP SOCIAL MEDIA EN TAG @ENSCHEDE! WIE WEET WIN JIJ EEN LEUK QUARANTAINE PAKKET.

BESTEL ETEN BIJ JE FAVORIETE RESTAURANT

STUUR IEMAND EEN KAARTJE

Ga thuis uit eten en bestel eten bij je favoriete
restaurant. Daar doe je niet alleen jezelf een
plezier mee, maar ook de lokale ondernemer.

Stuur iemand die je liefhebt een ouderwets
kaartje. Succes verzekerd.
RUIM JE KAST OP EN BRENG JE KLEDING NA DE CRISIS

DOE MEE AAN EEN ONLINE PUBQUIZ, BINGO OF FEESTJE

Als je niet naar een feestje kunt, moet je het
feestje maar naar jou toe halen. Er zijn verschil
lende leuke online pubquizzen, bingo’s en
feestjes waar je je opwachting kunt maken.

NAAR EEN TWEEDEHANDS WINKEL OF EEN GOED DOEL

Tijd voor een grote schoonmaak. Duik in
je kast en breng overbodige kleding
(of andere items) na de crisis naar een
tweedehands winkel of een goed doel.
Opgeruimd staat netjes.

BEZOEK EEN ONLINE EXPOSITIE OF VOORSTELLING

Doe eens cultureel en bezoek een online
expositie of voorstelling. Leuk en verrassend.

STEUN EEN LOKALE ONDERNEMER EN KOOP EEN

GA GEZELLIG PICKNICKEN

Lokale ondernemers hebben het zwaar. Wil je
helpen? Koop zoveel mogelijk lokaal!

Geniet van ons mooie Twentse landschap onder
het genot van een lekker hapje en drankje
tijdens een gezellige picknick.
DOE EEN THUIS WORK-OUT

De sportscholen zijn dicht, maar dat is geen
excuus om niet te bewegen. Doe een leuke
thuis work-out via Youtube of Facebook!

CADEAUBON OF ITEM

MAAK EEN TOP 3 VAN DINGEN IN ENSCHEDE WAAR JIJ
NAAR UITKIJKT ALS JE WEER NAAR BUITEN MAG.

Droom je ook al van de dag dat we weer naar
buiten mogen? Maak een top 3 van de dingen
waar jij echt naar uitkijkt en deel ze met ons.

STEUN ENSCHEDE SAMEN STERK

Plak de poster op je raam, gebruik het FB kader
of de hashtag #enschedesamensterk
Samen staan we sterk. Doe je mee?

Kijk voor inspiratie op www.enschedesamensterk.nl

#ENSCHEDESAMENSTERK
ENSCHEDESAMENSTERK.NL

Telefonisch spreekuur

voor vragen over het OV

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik
van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw
vragen over het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is
niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Provincies Gelderland, Flevoland en
Overijssel vinden het belangrijk dat
iedereen met het openbaar vervoer
veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs,
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd,
uitleg over reizen met trein en bus.

De maandelijkse inloopspreekuren
voor 55-plussers, die meer willen
weten over reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas tot nader
orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw
vragen over het gebruik van het
OV kunt u wel terecht tijdens het
telefonisch spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt
u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie
over verlenging van abonnement,
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk
van OV maar u weet nog niet hoe
het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur
tijdens het telefonisch spreekuur.
Wanneer: dagelijks van dinsdag tot
en met vrijdag

De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!

Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Telefoonnummer: 038-303 70 10
Meer informatie:
www.ervaarhetov.nl

INFORMATIE
BELANGRIJKE CONTACT
GEGEVENS DE LAARES

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

• AED Tiggelhof
Tulpstraat 40
• AED Leger des heils
Leliestraat 2
• AED Oosterpoort
Oosterstraat 2

Red een dier
T 144
Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

Bericht uit de wijk
BerichtDe
van
Wijktuin
Moestuin
Lelie

B

este bewoners uit de Laares,

Wij, de vrijwilligers uit de biologische moestuin ‘De Lelie’, hebben jullie het
afgelopen zomerseizoen regelmatig in onze tuin mogen verwelkomen.

Daar zijn we heel erg blij mee. Het gaat tenslotte om uw
belangstelling als wijkbewoners. Bedankt dat jullie geweest
zijn. Wij hopen volgend seizoen ook regelmatig nieuwe gezichten te

mogen begroeten. U bent altijd welkom, ook als u alleen maar even rond
wilt kijken.
Door de lange droge zomer was de opbrengst van sommige gewassen
niet altijd wat wij ervan hadden verwacht. Maar ook hier leren we van voor
de komende jaren. We zullen immers nog meer van deze droge zomers
krijgen. De tuin heeft ons dit seizoen o.a. heerlijke frambozen, bramen,
bessen, vijgen, appels, peren, sla, boontjes, bietjes, peulen, courgettes,
komkommers, spinazie, paprika’s, pepers, uien, knoflook en pompoenen
opgeleverd. In de laatste weken van dit seizoen hadden we nog heerlijke
boerenkool, palmkool en snijbiet.

Onze prachtige dahlia’s waren deze herfst, evenals vorig jaar,
weer zeer geliefd. We hebben vele mooie boeketten verkocht.

Let op! Het seizoen is nu weer ten einde.

Dat betekent dat de tuin gesloten zal zijn. Wel zult u ons nog regelmatig
aantreffen om de tuin winterklaar te maken. Hiervoor kunnen we altijd
wel enkele vrijwilligers gebruiken.Vind jij de wijktuin ook een leuk

initiatief, kom ons dan helpen en meld je direct aan.

Mocht je in de veronderstelling verkeren dat vrijwillegerswerk heel veel
tijd kost, en jij niet over veel vrije tijd beschikt, ook voor een beperkt aantal
uurtjes ben je van harte welkom. We hopen je te zien. Of loop even
langs bij Hetty Reijmer aan de Leliestraat. Zij woont op nr. 74.
Wij rekenen op je komst!
Tot ziens, de vrijwilligers.

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede

