WIJKKRANT de LAARES
Jaargang 42. September 2018
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com

Doe mee en Win een Taart!
Ter herinnering:
Dit blaadje is voor u, maar ook door u.
Dus als u ideeën heeft houd ze vooral
niet voor uzelf maar ventileer deze ideeën
in dit blaadje. Misschien komen er
prachtige dingen uit.
Het beste idee
word beloond met een Taart

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo – en meer….
Inleveren kopij 23 September

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

ZOMERFESTIVAL 14 juli GROOT SUCCES!
Geleidelijk aan is iedereen teruggekeerd van vakantie. Toch is het goed
nog even stil te staan bij het zomerfestival wat plaatsvond net voor de
vakantie.
Het organisatie commite van het zomerfestival heeft een zeer
gedenkwaardige dag om op terug te kijken. Het was fantastisch weer en
er waren zeer veel bezoekers voor de zeer uitlopende kraampjes.
Daarnaast waren er de springkussens, het schminken, de ijsjes voor een
dubbeltje, maar ook een spectaculaire rit in een heuse koets met 2 paarden ervoor door de eigen wijk!
Ook het Leger des Heils was aanwezig met een zeer smakelijke soep ter promotie van het Samen Eten
in de wijk.
De lotingen elk uur (waarbij prachtige prijzen gewonnen konden worden) waren een succes, maar
natuurlijk ook de uitreiking van de fiets, de ringen waarvoor geraden moest worden hoe zwaar de
fiets was en hoeveel ringen er in de pot zaten. De zanger en muziek zorgen voor een geweldige sfeer.
Wij kijken tevreden terug en danken de sponsors voor hun bijdrage. En natuurlijk alle vrijwilligers en
kraamhouders geweldig bedankt!
Verderop in de wijkkrant worden alle sponsorts apart vermeld!
Tot slot kunnen we ook nog melden dat de kosten binnen de begrote 1250 euro zijn gebleven, namelijk
1072 euro. Wat ons betreft volgend jaar weer!

STRAATPRAAT IN DE LAARES
Maandag 10 september van 19.30 – 21.30 uur staat de volgende straatpraat op het programma. Wijkcommissie Laares hoort graag wat er speelt in de straten, maar vooral ook horen we de positieve ideeën en plannen over hoe het mooier zou kunnen worden in de Laares!
Dit keer zijn bewoners uitgenodigd van de Leliestraat, Violenstraat, Meidoornstraat en Tulpstraat. Ook de bewoners van de Anjelierstraat en de Klaproosstraat en van de Rozenstraat
tussen de Laaressingel en de Tulpstraat zijn van harte welkom.
Aanmelden is gewenst (via wijkcommissielaares@gmail.com), maar niet noodzakelijk. We hopen u graag
te ontmoeten, natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

ENQUÊTE BETAALD PARKEREN
Afgelopen dinsdag 10 juli heeft het College van B&W het Aanwijzingsbesluit Parkeren Juli 2018 vastgesteld. Dit betekent dat het betaald parkeren gebied nu kan worden uitgebreid in de Laares. Het
gaat om de Begoniastraat tussen de Minkmaatstraat en de Teunisbloemstraat, met alle daaraan verbonden zijstraten, inclusief de parkeerplaats tussen de Laaresstraat en de Begoniastraat. (kaartje
met percentages van de uitslagen op te vragen via wijkcommissielaares@gmail.com)
Normaliter zitten er ongeveer 4 weken tussen het officiële besluit, en de invoering in praktijk. Dit om
alle betrokken bewoners ruim de tijd te geven om (als ze dat willen) een parkeervergunning te kopen.
De gemeente heeft besloten om in verband met de vakantieperiode, de praktische invoering wat op te
schuiven naar maandag 3 september.
Zo is voorkomen dat bewoners een parkeerboete krijgen omdat ze op vakantie waren (en nog geen
vergunning hebben), terwijl in diezelfde periode het betaald parkeren ingevoerd is.

Tot slot: het team van vrijwilligers van afgelopen jaar!

Marjet,Angelie, Rohina, Natasja, Louis, Inge, Pim, Hans, Anja, Daniel, Ilonka, Jeanet, Peter, Carel,
Marja, Hettie, Annie, Geert, Walijne, Claudia, Brandon, Bea, Henk, Marco, Ria en Bas .

Doe mee en Win een Taart ! Ken uw wijk, en
raad de Foto !Herken de foto op de voorpagina en win een taart t.w.v.€
10,00. in de vergadering van de redactie (derde donderdag van de maand) wordt de winnaar bekend gemaakt. (d.m.v. loting) Stuur de oplossing in (straat op de foto , en Uw
naam, adres en telefoonnr.) naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het
krantje staande huisadressen van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )
De vorige Winnaar was in Juni
Helaas is er iets misgegaan met de foto ,maar niet met de taart.

De uitslag was : Robbedoes

.

Tulpstraat

Rachelle Haverkamp
Gefeliciteerd!

WIJKAGENDA 2018
4 september – elke dinsdag

ONTMOETINGSGROEP LA-RES

8.30 – 11.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 11, 18, 25 september

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over
opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

6 september – donderdag

SENIOREN KOFFIE OCHTEND

10.00 - 12.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 13 en 27 september
6 september - 1e do van de maand
19.30 – 20.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res
Volgende keer: 4 oktober

Kopje koffie drinken en bijpraten in de wijk
INLOOPSPREEKUUR
WIJKCOMMISSIE LAARES
Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? Kom
gerust langs.

19.30 - 21.30 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res

STRAATPRAAT
Bewoners van de Lelie-, Violen-, Meidoorn-,
Tulp-, Anjelier- en de Klaproos- en van de Rozenstraat tussen de Laaressingel en de Tulpstraat zijn uitgenodigd.

11 september – dinsdag elke 2 weken

SCHILDEREN

14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 25 sept

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

13 september – elke donderdag

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER

14.15 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 20, 27 september

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en
Claudia serveren koffie en thee en knutselen,
terwijl de kinderen sporten.

10 september – maandag

22 september -3e do van september
NADERE INFO VOLGT

`

BURENDAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Activiteit van Leger des Heils en Wijkcommissie Laares, nadere informatie volgt via Facebook de Laares

11 oktober – 2e do van de maand

VERGADERING WIJKCOMMISSIE

20.00 - 22.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 13 december

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

DE WIJKKRANT
IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES.
Voorzitter:
Pim van der Velde
pimvdvelde@live.nl
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Wijkinfo Laares
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 433 15 19

WOM Tulpstraat 22 Enschede
www.delaares.nl

436 87 78

GEMEENTELIJK CONTACT CENTRUM
GCC
GEMEENTE ENSCHEDE
STADSDEELBEHEER
WIJKBEHEER: Laurens Ottenschot
l.ottenschot@enschede.nl
Hengelosestraat 77
AFVALWIJZER: www.twentemilieu.nl voor alle ophaaldata van uw afval of
0900 WONINGBOUWVEREENIGING
Ons Huis
Domijn (€ 0,007/min.)
De Woonplaats (€0,10/min)

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

481
481
481
481
852

76
81
76
58
01

00
81
00
50
11

484 89 00
0900 - 335 03 35
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INSTANTIES
Leger des Heils. Leliestraat 2 (dienstdoende medewerker/ster bij klachten of vragen)
patricia.lems@legerdesheils.nl
Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Tessa Bekkenutte
tessa.bekkenutte@politie.nl
Politie Algemeen
werkgroepveiligheid@outlook.com
Peter Kopp en Brandon D Verpoorte
Meld Misdaad Anoniem
MILIEUPOLITIE
Controleur hondenoverlast Jos Hassink
Red een dier
AED IN DE LAARES: 1 TIGGELHOF Tulpstraat 40
2 LEGER DES HEILS Leliestraat 2
3 OOSTERPOORT Oosterstraat 2

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

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

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

Kaatje zegt haar grote vriend vaarwel
Misschien heeft u ‘m wel eens zien lopen? Samen met de schilder of met de schrijfster? Hij was
groot, sterk, stoer én wit. Parmantig liep hij zijn ronde, aanvankelijk bijna niet te houden zó sterk tot
uiteindelijk als een trouwe rustige viervoeter. Hij is niet meer…
Stil is het in huis, geen geluidjes, geen gesnuif, geen grote voorpoten op haar benen en… bijna geen
haren meer in huis. Kaatje mist de ronde die gepaard ging met enige bouwinspectie ☺ en een vorm
van regelmaat in contact met anderen op min of meer dezelfde ronde. Leuke gesprekken, onverwachte
ontmoetingen of juist het omlopen, omdat onze viervoeters elkaar niet zo konden waarderen.
Vaarwel grote vriend, schrijft Kaatje met een grote glimlach. Dank voor je knuffelsessies, voor de
gesprekjes die ze met je mocht voeren, je tomeloze energie, je lieve blik en onvoorwaardelijke trouw.
Kaatje

Inloop Ouderen Koffieochtend
Donderdag 21 juni heb ik een inloop koffie ochtend voor ouderen georganiseerd. Blij verrast was ik
met 6 reacties van mensen die het een leuk idee vonden maar niet konden komen en 4 mensen die zijn
geweest.
De bedoeling van deze ochtend is om te luisteren naar wat ouderen nodig vinden in de wijk. ( Denk aan
knutselen, samen zijn, samen eten, mediteren......)
Dus ik ga er na de vakantie mee door!
Op donderdag 6 , 13 en 27 september van 10-12 uur.
Ik verheug mij er op, Ria
Riawarntjes@gmail.com

Afsluiting “Samen eten in de Laares”
Het seizoen van “Samen eten in de Laares” werd dit jaar wederom afgesloten met een BBQ party.
Voorbereidingen werden getroffen. Een grote partytent werd in de tuin van het Leger des Heils aan
de leliestraat geplaatst. Op de statafels met een chic uitziende “zwarte rok” stonden vaasjes met
hortensia’s uit eigen tuin. Het geheel zag er feestelijk uit.
Natuurlijk was er genoeg te eten. Zelfgemaakte salades, kebabspiesjes en kruidenboter uit eigen keuken…. mmm heerlijk!
Collega Leslie had het bbq vlees geregeld, dat deed
hij goed, lekkerrrr!
Er was een goede opkomst, zowel vanuit de wijk als van “onze bewoners”. Met ca. 50 personen hebben
we zitten smullen van al dat lekkers. Het sfeertje was gezellig en ontspannen. Dat de weergoden ons
goed gezind waren maakte het plaatje compleet.
Dit gezellig samenzijn werd mogelijk gemaakt door de inzet van mijn collega’s
en een paar van “onze bewoners”. Het enthousiasme van de mensen uit de
Laares hielp daar zeker ook bij. Het zorgde voor een TOP afsluiting.
Bedankt allemaal!
Groetjes, Patricia Lems
Receptioniste/telefoniste Leger des Heils

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'
5. Zomervakantie
In de zomer op vakantie? Dat was eind jaren 50 lang niet voor alle bewoners van De Laares weggelegd.
Een buitenlandse vakantie was een zeldzaamheid. Maar ook een meerdaagse vakantie in eigen land
kwam nog niet zo heel vaak voor. Zodat veel oorspronkelijke bewoners van De Laares zich hun vroegere zomervakanties vooral zullen herinneren als – overigens altijd bijzonder gezellige – dagjes-uit
met het hele gezin.

SPELEN & SPATTEREN
Waar die dagjes-uit zoal naartoe gingen? Soms vlakbij, naar
speeltuin De Snippert aan de Hoge Boekelerweg (nu bekend als
Speelpark Hoge Boekel). Al waren ook de speeltuin van caferestaurant De Kettingbrug aan de Hengelosestraat en de – nog
steeds bestaande – enorme speeltuin van De Waarbeek in Hengelo in de zomervakantie populair. Evenals trouwens het toenmalige openluchtbad-met-ligweiden Het Diekman, de
Buurserbeek, Kristalbad De Zwaaikom in Hengelo en het golfslagbad van Bad Boekelo.

OP DE FIETS
Al deze zomerse dagbestemmingen waren eind jaren 50 prima per fiets bereikbaar. Ook een fietstocht naar het aanzienlijk verder gelegen Lutterzand was voor veel wijkbewoners geen probleem.
Over fietstochten gesproken: extra veel geluk in de zomervakantie had je wanneer een familielid of
buurman werkte bij textielfabriek Van Heek & Co.Want alle
werknemers van Van Heek (plus hun familieleden en buren!) konden elk jaar, tegen een geringe vergoeding, deelnemen aan een schitterende fietspuzzeltocht door de wijde omgeving van Enschede. Inclusief diverse versnaperingen onderweg. De vele foto's in het programmaboekje dienden als aanwijzing
voor de te fietsen route. Bijzonder extra: die jaarlijkse fietstocht van Van Heek leidde vaak over
particuliere landgoederen die normaal gesproken voor publiek gesloten waren.

VLIEGEREN
En op alle overige dagen van de lange zomervakanties in De Laares? Sommige kinderen vermaakten
zich dagen lang buiten de wijk op de Jeugd Viva. Met volop creatieve activiteiten en speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden. Maar
ook in de wijk zelf waren er nog voldoende
speelmogelijkheden: speeltuin De Laares,
het grote schoolplein van de Laaresschool
of gewoon op de – toen nog vrijwel autoloze
– straten in de wijk. Ook in de zomervakantie werd er natuurlijk naar hartelust gevoetbald en populair was bovendien het
vliegeren. Met kant-en-klare vliegers van
kleurig glanspapier, gekocht bij onder meer
de Vivo in de Rozenstraat of in de Leliestraat. Of met zelfgemaakte vliegers van
krantenpapier (papier van toen nog De
Twentsche Courant óf Dagblad Tubantia).

DE 'M' VAN MILKO...
De naoorlogse geboortegolf maakte De Laares niet alleen kinderrijk, maar ook kinderwagenrijk. En de
onderstellen van veel afgedankte kinderwagens vormden 's zomers
de welkome basis voor allerlei uit sloophout opgebouwde 'karretjes'.
Al dan niet voorzien van een echt autostuur. En maakte het spelen je
warm en dorstig? Dan was er ranja, de oranje aanmaaklimonade, en
de priklimonade van Grolsch: Groli. Of...het ijsje-op-een-stokje van
Milko! Dat stokje maakte het Milko-ijsje extra populair. Want wie na
het opsmikkelen een uitgesneden M (van Milko) op het stokje ontdekte, kreeg tegen inlevering van dat 'geluksstokje' gratis nóg een
Milko-ijsje. Of dat de fabrikant van die Milko-ijsjes ooit is opgevallen, is niet bekend. Maar feit is wel, dat er in de creatieve wijk De
Laares toen wel opvallend véél stokjes van Milko-ijsjes zo'n uitgesneden M hadden...!
© 2018 Ad den Held

Persbericht
Zaterdag 20 oktober a.s. houdt de Stichting 55+, een organisatie voor en door 55 plussers, van
10.00 tot 16.00 uur de Beurs “Zelfstandigheid en vitaliteit”.
Ca. 25 bedrijven en instellingen presenteren hun producten en diensten op het gebied van zorg,
sport, ontspanning, cultuur, veiligheid e.d.
Tijdens de beurs wordt er 3 keer een modeshow gehouden.
Locatie: gebouw ‘t Pluspunt, Schuttersveld.17 (Meubelplein).
De entree is gratis.
Voor meer info: www.55plus-enschede.nl.

Bewoners van Enschede worden steeds ouder en blijven gelukkig ook langer vitaal.
Daardoor kan deze steeds groter wordende
groep inwoners ook langer zelfstandig blijven wonen, wat voor veel mensen de voorkeur heeft. De
gemeente probeert de inwoners hierbij te ondersteunen via het project Vitaal Veilig Wonen, uitgevoerd door de stichting VVVS (Vitaliteit +
Veiligheid Voor Senioren). U krijgt nu ook de mogelijkheid om hier aan deel te nemen!
Veiligheidsadviseurs bezoeken senioren om samen te kijken naar onveilige situaties in en om
huis om valongevallen te verminderen. Ook krijgen zij een valpreventiecursus en sport- en beweegactiviteiten aangeboden die wijkgericht zijn opgezet.
Wilt u bezoek ontvangen van één van onze adviseurs of meer weten over valpreventie? Op dit
moment zijn er cursussen bij wijkcentrum de Roef.
Kijk op www.stichtingvvvs.nl of bel naar 085-4010232 voor meer informatie.

