WIJKKRANT de LAARES
Jaargang 42. Oktober 2018

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares
Dit blad is voor u , maar ook door u, dus doen daar wat mee!
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com

Doe mee en Win een Taart!

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo – serie de Laares toen en meer….
Inleveren kopij 28 Oktober

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

AFSCHEID VAN HET INLOOPSPREEKUUR
Jarenlang was er maandelijks gelegenheid om langs te komen bij de wijkcommissie op het
inloopspreekuur. De laatste jaren kon dit in de huiskamer van de Laares. Omdat er van deze
mogelijkheid sporadisch gebruik wordt gemaakt heeft het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter
Pim van der Velde, penningmeester Hans van Zuilekom en secretaris Angelie Braakman besloten deze
gelegenheid op te heffen. We hopen dat Dhr Aldenkamp zich niet omdraait in zijn graf!
Hoe kunt u ons dan wel bereiken? Kom naar de openbare vergadering op 11 oktober of mail naar
wijkcommissielaares@gmail.com. Ook vindt u ons in de wijkkrant in WIJKINFO.
Wie niet (meer) in het bezit is van een wijkkrant kan ook kijken op www.laares.nl.

STRAATPRAAT IN DE LAARES
Begin september was de tweede straatpraat bijeenkomst in de wijk. Helaas was iedereen nog druk
met andere belangrijke bezigheden, dus was er een beperkte opkomst. Wel was het erg gezellig, ook
belangrijk!
Is het terecht om de conclusie te trekken dat iedereen in de Leliestraat en de Tulpstraat en de andere uitgenodigde straten helemaal tevreden is?
Wel aanwezig was een vertegenwoordiger van de bewoners van de Klaproosstraat. Zij maken zich zorgen over de inrichting van de straat die maakt dat kinderen heel makkelijk uit de tuinen op straat belanden. Helaas rijden auto’s nog altijd te hard (meer dan stapvoets), ondanks de geplaatste
verkeersmaatjes.
Dit speelt op meer plekken in de wijk.
We zoeken nog naar een oplossing om de wijk veiliger te maken. Suggesties zijn welkom.

KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN
Op het moment van schrijven is nog niet volledig duidelijk of er per 1 oktober nog een koffieochtend
zal zijn voor senioren in de wijk. Nieuwe activiteiten opstarten is soms pionieren.
Komt er iemand? Of is de drempel te hoog? Misschien wil er iemand kaarten maken?
Of bloemschikken? Een klussendienst opzetten of een uitje organiseren?
Hebt u interesse? Mail dan vooral naar: Riawarntjes@gmail.com

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
De Laatste uitslag was : Robbedoes

Tulpstraat

WIJKAGENDA 2018
2 oktober – elke dinsdag

ONTMOETINGSGROEP LA-RES

8.30 – 11.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 9, 16, 30 oktober

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

4 oktober – donderdag

SENIOREN KOFFIE OCHTEND

10.00 - 12.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
ONDER VOORBEHOUD (zie nieuws)

Kopje koffie drinken en bijpraten in de wijk

4 oktober – elke donderdag

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER

14.15 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 11 en 18 oktober

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

9 oktober – dinsdag elke 2 weken

SCHILDEREN

14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 23 oktober

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

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!

25 oktober – laatste do v/d maand

SAMEN ETEN in de LAARES

18.00 uur – 19.00 uur
Leliestraat 2
Leger des Heils
Volgende keer: 29 november

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen
naar 053 – 4807720 of mailen naar patricia.lems@legerdesheils.nl
- bijzondere dieetwensen graag na overleg

DE WIJKKRANT
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WijkOntwikkelingsMaatschapij
WOM
Gemeentelijk Contact Centrum
Gemeente Enschede
Stadsdeelbeheer
Wijkbeheer: Laurens Ottenschot
Afvalwijzer: www.twentemilieu.nl
Woningbouwvereenigingen
Ons Huis
Domijn (€ 0,007/min.)
De Woonplaats (€0,10/min)

 433 15 19

Tulpstraat 22 Enschede

436 87 78

GCC

481 76 00
481 81 81
481 76 00
l.ottenschot@enschede.nl
Hengelosestraat 77
481 58 50
voor alle ophaaldata van uw afval of
0900 - 852 01 11

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

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
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

STRAATFEEST IN DE BEGONIASTRAAT
Zaterdag 15 september was het weer zover. Een deel van de Begoniastraat vierde haar jaarlijkse
straatfeest. Met 13 deelnemende gezinnen was het een gezellige bedoeling. De weergoden waren ons
gunstig gezind. Met een springkussen (dat doet het altijd goed), oud Hollandse spelen als reuze Mikado en een houten doolhof ( niet alleen voor kinderen leuk) en eigen spontaan meegebrachte speel en
knutselspullen, was het één groot speelplezier voor jong en oud. In ons midden ook een aantal ware
kunstenaars die met schmink de kinderen om toverden tot ware prinsessen en stoere tijgers.
Voor de knorrende magen was er een lekker Italiaans buffet.
De dag werd afgesloten met een speurtocht voor de kids. Iedereen was winnaar en de prijs; een eigen
Italiaans ijsje versieren en lekker opsmullen.
Ook na kinderbedtijd was het voor de volwassenen nog even nagenieten rondom een warm gezellig
vuurtje.
Kortom weer een super gezellig en succesvol straatfeest!

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'
6. De winkels
Winkels waren er eind jaren 50 in overvloed in De Laares. Voor de dagelijkse boodschappen kon je in
je eigen wijk dan ook altijd vlakbij terecht. Ga maar na: maar liefst twee slagers, drie bakkers, drie
groenteboeren en minstens vier kruidenierswinkels. Totdat... ondernemer Anton Hardick aan de Minkmaatstraat begon met een – zelfs voor Enschede – totaal nieuw winkelconcept.

WINKEL-KRUISPUNT
De kruising Leliestraat – Rozenstraat spande qua winkelaanbod absoluut de kroon. Dat kruispunt telde
vroeger namelijk maar liefst vier winkels, op elke hoek één. Met de klok mee: Rijwielhandel Reekers,
slagerij Voogtsgeerd, drogisterij-annex-postagentschap Bergsma en manufacturenhandel (Jopie) De
Jong. Van deze vier is anno 2018 alleen Rijwielhandel Reekers overgebleven, zij het op een andere
plek in de wijk. Onder de eigentijdser naam Reekers Tweewielers is deze van oudsher bekende
Laares-ondernemer nu alweer geruime tijd te vinden in een prachtig nieuw pand aan de Minkmaatstraat 122.

DRIE BAKKERS, DRIE GROENTEBOEREN
Zoals gezegd telde De Laares drie bakkers: Maison Kuipers (Minkmaatstraat 44), Banketbakker
Weeink (Leliestraat 74) en Brood- en Banketbakkerij Derkman aan de Rozenstraat 51, nu nog steeds
herkenbaar aan het houten gevelbord met de tekst 'De Brood & Banket Specialist'. En bovendien drie
groenteboeren: Van Gemert (Leliestraat 62), Voogd (Laaressingel 138) en Beverdam (Rozenstraat 59).
De laatste beschikte (supermodern!) over een reusachtige aardappelschilmachine. Met een motorgeluid dat niet onderdeed voor dat van een opstijgende Boeing 747...!

KOEKKRUIMELS BIJ DE KRUIDENIER
In De Laares kocht je vroeger je brood bij de bakker, je vlees bij de slager en je groenten en fruit
bij de groenteboer. Voor alle overige dagelijkse boodschappen kon je terecht bij minstens vier verschillende kruidenierswinkels. Bijvoorbeeld bij 'De Combinatie' van het echtpaar Veldkamp, op de
hoek Rozenstraat – Tulpstraat (tegenwoordig het begin van De Tiggelhof).
Bij binnenkomst in hun kruidenierswinkel stond het echtpaar al achter de toonbank klaar. Om vervolgens vanuit de hele winkel alle boodschappen voor je te verzamelen en op de toonbank neer te zetten.
Ook je koekjes. Die zaten – duidelijk zichtbaar – los verpakt in grote metalen koektrommels met een
glazen deksel erop. Natuurlijk sneuvelden er tijdens dat dagelijkse eruit pakken en afwegen regelmatig koekjes, maar voor de jongste wijkbewoners was dat alleen maar prettig. Want bij Veldkamp kon
je regelmatig een puntzak koekkruimels kopen. Afhankelijk van de hoeveelheid voor 10 of 25 cent per
zak.

DE EERSTE ZELFBEDIENING!
Ondernemer Anton Hardick zorgde in de jaren 50 voor een ware revolutie op winkelgebied. Want uitgerekend in De Laares presenteerde hij een – voor die tijd – volkomen nieuw winkelconcept: zelfbediening! Daarmee maakte hij alle vertrouwde kruidenierswinkels in de wijk op slag ouderwets.
Nieuwsgierig togen de wijkbewoners massaal naar zijn Anjo (zo genoemd naar Anton en Jo Hardick)
aan de Minkmaatstraat. Want met een mandje langs de schappen lopen en daar zélf al je boodschappen pakken, dat wilde iederéén wel een keer beleven!
Volgens ingewijden was de Anjo aan de Minkmaatstraat de allereerste zelfbedieningszaak van Enschede. Ja, 'zelfbedieningszaak', want het woord 'supermarkt' kende niemand nog. Dat veranderde
toen deze Anjo een winkel werd van Simon de Wit.

In ditzelfde spraakmakende pand aan de Minkmaatstraat 134 is nu alweer geruime tijd WEKA-druk
gevestigd.
© 2018 Ad den Held

Kaatje hervindt oude liefdes

Ruim dertig jaar geleden werd Kaatje verliefd. Nee, niet op haar man, die toen nog als
onbekende jongeman over de aarde zwierf.
Kaatje werd verliefd op een zanger, op een
ideaal, op een idee, op een specifieke kleur, op een sport. Onderweg heeft zij haar oude liefdes dikwijls vergeten of verwaarloosd. Ineens sprak het niet meer aan, werden andere zaken belangrijker of
ontstond er behoefte voor nieuwe ervaringen.
Kaatje heeft wel eens gehoord van echte oude liefdes, die nooit overgingen. Een stel dat elkaar na jaren weer ontmoette, elkaar misten en uiteindelijk samen verder gingen. Soms moesten er letterlijk
andere wegen worden bewandeld om die oude liefde terug te vinden. Kaatje ervaart dat fundamentele
kenmerken van wie zij is, de oude liefdes, ontstonden in de eerste 2 decennia van haar leven. Op
kruispunten van het leven, lijken de oude liefdes op te bloeien. Het helpt Kaatje herinneren aan de
waarde van die oude liefdes en de mens die zij met zich meedraagt.
Het is herfst, het wordt sneller donker, het weer verandert, tijd om te overdenken. Kaatje zet haar
koptelefoon op en luistert naar haar oude liefde, die niet zwart en niet wit denkt...
Kaatje

BERICHT VAN DE MOESTUIN DE LELIE
Beste Laaresbewoners,
Hebt u al eens een bezoekje gebracht aan uw wijktuin in de
Leliestraat?
Nog niet? Dat is jammer, want het is echt de moeite waard om eens
even door
de straat te fietsen en in de tuin binnen te lopen. Vooral nu. De regen van de afgelopen weken heeft
er voor gezorgd dat uw tuin opnieuw een bloemenzee is geworden. Het is een prachtig gezicht. Maar
wij hebben niet alleen bloemen voor u, heel… veel… bloemen, maar ook verschillende groenten. Hoewel
zo aan het einde van het seizoen natuurlijk de opbrengst geringer wordt, hebben we in beperkte mate
nog een aantal soorten beschikbaar.
Wij als vrijwilligers zouden het leuk vinden dat er ook jonge vaders en moeders hun bosje bloemen en
onbespoten groenten in uw wijktuin zouden kopen. Via Instagram en facebook leest u immers dagelijks
hoe gezond het is om veel groente en fruit te eten. Dat hebben wij hier de hele zomer door en nog
onbespoten ook. Loop u eens vrijblijvend bij ons de tuin in en maakt u eens een praatje met een van
onze vrijwilligers. Kijk om u heen wat we zoal telen en verbouwen.
Wij reken erop dat u ons met een bezoekje vereert. Uw tuin is open op zaterdag tussen 11.00 en
13.00 uur. Mocht u op een ander tijdstip komen en een van onze vrijwilligers aan het werk zien in de
tuin, loopt u dan gerust naar binnen. ( Onze kippen in het kippenhok moeten ook immers dagelijks gevoerd worden, het onkruid gewied, enz..)
Tot spoedig ziens!!

