WIJKKRANT de LAARES
Jaargang 42. November 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 – Wijkinfo – serie de Laares toen en meer….
Inleveren kopij 18 November

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.

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

Chris Hans

De Laatste uitslag was :Voormalig Buurthuis aan de

Tulpstraat

NIEUWS VAN DE WIJK
door Wijkcommissie Laares

WIJKBUDGET VAN DE LAARES
Sinds 2011 beschikken de bewoners van de Laares over wijkbudget. Dit budget van 13.100 euro per jaar,
wordt beheerd voor de bewoners door de WERKGROEP WIJKBUDGET LAARES, onder
eindverantwoordelijkheid van de Wijkcommissie.
Grote en kleine projecten waren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inrichting van een tijdelijk hondenrenveld en kinderspeelplek aan de Oosterstraat
Aankleding van een groot aantal elektriciteitskasten en de brug aan het spoor
Organisatie van verschillende wijkactiviteiten, zoals de Lente in de Laares (de drumband
luidt de lente in), het zomerfestival (dit jaar met braderie) en het kerstfeest.
Huur en inrichting van Huiskamer de Laares, met steeds meer activiteiten (zie agenda), sinds
kort ook in gebruik op de zaterdagochtend bij de peutergym.
De aanschaf van een AED bij de Tiggelhof en jaarlijkse opfris cursus
Een extra boom op het schoolplein
De aanschaf van een kerstboom in het
Aldenkampplantsoen
Samen eten in de wijk
Straatfeesten, etc etc….

WERKGROEP WIJKBUDGET LAARES
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Maar……….. dit alles gaat niet vanzelf. De werkgroep is onderbezet. We zoeken dan ook met spoed
MENSEN MET TIJD EN ZIN om hier hun schouders onder te zetten.
Het gaat om taken als:

•
•
•

Beantwoorden van de mail met de aanvragen
Organiseren van bijeenkomsten van de werkgroep
Beoordelen van aanvragen van bewoners

•
•
•

Bijhouden van de financiën
Jaarlijkse begroting maken voor de gemeente
Schrijven van stukjes voor de wijkkrant

BEN JIJ DIE PERSOON MET TIJD EN ZIN: mail dan naar
wijkbudgetlaares@hotmail.com

WIJKBUDGET 2018 NOG NIET UITGEGEVEN
Het budget voor 2018 is nog absoluut niet uitgegeven. Vorig jaar is van het resterende budget een boom
voor op het schoolplein aangeschaft. Voor dit jaar is er nog geen vergelijkbare bestemming. Wijkbudget
dat voor 1 dec niet is gebruikt vloeit terug naar de gemeente! Wie nog een goed idee heeft is van harte
welkom.

WELKOM IN DE WIJK
Met de nodige vertraging worden op dit moment de nieuwe huizen aan de Laaressingel opgeleverd. Ook
wordt er nog hard gewerkt aan de laatste huizen in het blok van wat de wijkcommissie altijd het Papavercomplex noemt. Ondertussen is de straat langs het Aldenkampplantsoen ook al grotendeels ingericht.
Wandelend door de wijk kun je nu de nieuwe Vrouwenmantelstraat al bewonderen.
Bij deze willen wij als wijkcommissie graag alle nieuwe bewoners weer verwelkomen in de Laares.

KERSTFEEST IN DE LAARES
Wij hopen iedereen tijdens ons jaarlijkse Kerstfeest op 15 december van 13.00 tot
17.00 uur in het Aldenkampplantsoen te ontmoeten. Er is muziek, glühwein, chocolademelk en snert gemaakt door het Leger des Heils en er kunnen kerstbakjes gemaakt
worden.
En ook hiervoor kunnen we enthousiaste “Kerstmensen” gebruiken!
Mail met riawarntjes@gmail.com om je aan te melden.

KAATJE HELAAS VOORLOPIG AFWEZIG
Tot onze grote spijt moet Kaatje voorlopig even stoppen. Door persoonlijke (gezondheids-)redenen komt
ze niet aan haar maandelijkse column toe. Wij wensen je vanaf deze plek heel veel beterschap en hopelijk kun je gauw je pen weer oppakken!

WIJKAGENDA 2018
1 november – elke donderdag

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER

14.15 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 8, 15, 22, 29 november

Een team van vrijwilligers serveert onder leiding van de gastvrouwen Liset en Claudia koffie en thee en knutselen, terwijl de kinderen
sporten.

1 november – donderdag elke 2 weken

SENIOREN KOFFIE OCHTEND

10.00 - 12.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 15, 29 november

Kopje koffie drinken en bijpraten in de wijk

6 november – elke dinsdag

ONTMOETINGSGROEP LA-RES

8.30 – 11.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat
63/IKC La Res
Volgende keer: 13, 20, 27 november

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

6 november – dinsdag elke 2 weken

SCHILDEREN

14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 20 november

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

29 november – laatste do v/d maand

SAMEN ETEN in de LAARES

18.00 uur – 19.00 uur
Leliestraat 2
Leger des Heils
STAMPPOT BUFFET!!!!!!!!!!

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

13 december – 2e do van de maand

VERGADERING WIJKCOMMISSIE

20.00 - 22.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 14 februari

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

15 DECEMBER 14.00 – 17.00 uur, Aldenkampplantsoen
KERSTFEEST IN DE LAARES
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0900- 88 44
0900-70 00
481 58 58
481 59 07
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Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'
7. Sinterklaas
Eind jaren 50 vierden natuurlijk ook de bewoners van De Laares uitbundig het sinterklaasfeest. Thuis
rond de kolenhaard, op school én in het houten gebouw van Speeltuin De Laares. En geen enkele discussie
toen: Zwarte Piet was zwart. En Sinterklaas? Die was... groen! Daarover straks meer.

CHOCOLADESIGARETTEN
Al weken voordat de goedheiligman in Enschede aankwam, kon je in De Laares de sinterklaassfeer al
proeven. De bakkers in de wijk vulden hun etalages met de lekkerste zoetigheden: banketletters en -staven, verpakte en zelfgemaakte chocoladeletters, net-echte pakjes met chocoladesigaretten (!) en de
meest uiteenlopende marsepeinen figuren. Vooral de winkel die mevrouw Weeink aan de Leliestraat 74
bestierde, stond bekend om de bijzondere creaties van marsepein. Met bijbehorend prijskaartje. Maar
dat was dan ook een echte banketbakkerij.

GROENE INTOCHT
Wat het milieu betreft was Sinterklaas in Enschede eind jaren 50 zijn tijd al ver vooruit. Geen aankomst
per vervuilende stoomboot, maar toen al zo groen mogelijk: per trein! En op het station van Enschede
wachtte – naast een massa ouders met kinderen – een statig open rijtuig. Daarin werd de Sint allereerst
naar de toenmalige ambtswoning van burgemeester Thomassen gebracht: villa 'Sonnevanck' aan het Ariensplein 2. Daar schuin tegenover, voor het gebouw van – toen nog – de Hogere Textielschool, was het
voor de wachtende ouders en kinderen puur genieten. De Zwarte Pieten gaven daar namelijk niet alleen
veel strooigoed weg, maar haalden op het dak van de burgemeesterswoning bovendien de gekste capriolen
uit.

SPEELTUINPIETEN EN ECHTE SINT
Na zijn officiële ontvangst liet Sinterklaas zich regelmatig in Enschede zien. Onder meer in de lunchroom van 'de oude' V&D aan de Korte Hengelosestraat, waar de goedheiligman zich indrukwekkend langzaam van tafeltje naar tafeltje bewoog. Maar zeker ook in De Laares. Het jaarlijkse sinterklaasfeest in
Speeltuin De Laares bijvoorbeeld was een wijkspektakel van jewelste. Opmerkelijk daarbij: de aanwezige
Zwarte Pieten leken verdacht veel op de vrijwilligers die zich altijd enthousiast inzetten voor de vele
wijkactiviteiten in de speeltuin...! Vanzelfsprekend deed de goede Sint ook kleuterschool Lenteleven (nu
Kinderdagverblijf Robbedoes) en De Laaresschool aan. Hoogstpersoonlijk. En trouwens ook 's nachts, zo
zagen de gelovigen uit klas 1 en klas 2 met eigen ogen. Het bewijs: 's morgens lagen er kersverse paardenkeutels in de gang naast hun klaslokalen!

HET GEHEIM VAN SINTERKLAAS...
Juist die kleinste gelovigen maken het sinterklaasfeest overal zo gezellig. Ik schrok dan ook, toen mijn
kleindochtertje van vijf mij toefluisterde: 'Opa, ik weet het geheim van Sinterklaas!' Wat jammer,
dacht ik meteen, zo jong al... Toch kon ik moeilijk geloven dat deze vijfjarige Het Geheim al wist. Noem
het gerust opa-intuïtie. Dus vraag ik haar slinks: 'Toe, mag opa het geheim van Sinterklaas ook weten?'
Maar zij lijkt vastbesloten. 'Nee, mijn vriendinnetje Fleur heeft het mij verteld en ik mocht het aan niemand doorvertellen.' 'Maar opa zal het echt aan NIEMAND doorvertellen, dat beloof ik je!' Nu twijfelt
ze zichtbaar. 'Goed opa, maar echt niet doorvertellen, hoor?' Ik schud zo overtuigend mogelijk 'nee'
met mijn hoofd. Dan fluistert ze haar Grote Geheim in mijn oor: 'Weet je, die mooie, grote stoel waar
Sinterklaas altijd in zit? Die heeft Fleurs vader gemaakt!'
© 2018 Ad den Held

BEN JIJ MISSCHIEN DIE NIEUWE
VRIJWILLIGER DIE WIJ ZOEKEN?
Beste Laares bewoner,
Fietst of wandelt u wel eens door de Leliestraat? dan hebt u vast en zeker het afgelopen jaar de prachtige biologische wijktuin
wel eens gezien. Van de grond gekomen door
een aantal vrijwilligers, die destijds hun
schouders hebben gezet onder dit initiatief.
Er zijn nog steeds verschillende vrijwilligers
van het eerste uur actief, maar zoals overal in
de maatschappij verhuizen mensen soms, worden ziek of zijn er andere redenen om even of
permanent af te zeggen. Natuurlijk heel erg
jammer voor de tuin
Maar zoals één van onze vrijwilligers in onze wijkmoestuin zei: Geen oogst zonder vrijwilligers
en geen verkoop van onze fijne groenten en prachtige bloemen, zonder belangstellend publiek! Zij heeft gelijk. Iemand anders van ons zei: We komen vaak die stoel niet meer uit
voor vrijwilligerswerk, terwijl het juist zo leuk is. Zeker als je iets samen doet, dan geeft
dat vaak veel voldoening.
Toch durf ik jullie uit te nodigen om eens langs te
komen in onze gezellige wijktuin. Iedere zaterdag
tussen 11.00 en 13.00 uur, of neem contact op met iemand van de wijkcommissie. Houd je niet van groente,
geen probleem. We hebben ook erg veel bloemen die
aandacht verdienen. Misschien zit er wel een bloemenkweker in jou. Voor degenen die er wel eens over gedacht hebben, maar nog geen actie ondernamen tot nu
toe, zou ik willen zeggen : Nu de knoop doorhakken en
langskomen of contact met ons zoeken.
Wij roepen ook onze nieuwe wijkbewoners op.
Buiten aan het werk zijn, is niet alleen gezond, maar ook leuk. Denk niet: laat anderen dat
maar doen. Kun je niet elke week of heb je maar weinig tijd en wil je toch je steentje
bijdragen en meewerken, in overleg kunnen we samen veel bereiken. Wij zien jullie graag.
Wij zoeken vrijwilligers voor veel verschillende taken. Om er maar een paar te noemen: In de
voorbereiding : vrijwilligers die zaaibedden maken, compost willen aanbrengen op de grond,
zaaien van verschillende zaden, jong zaaigoed uitpoten, enz., enz. In de oogstperiode.: wijkbewoners die via Facebook en Instagram u op de hoogte houden van alles wat onze tuin aan producten te bieden heeft, wieden van onkruid, planten water geven, enz., enz. U ziet, er is erg
veel te doen om een tuin draaiende te houden.

Wij hebben goede hoop dat er tussen ál die wijkbewoners, zowel
nieuw als al jaren in de Laares wonend, vast en zeker wijkbewoners zullen zijn die graag met ons meewerken om van onze biologische wijktuin een ‘bloeiende’ tuin te maken waar iedereen graag
komt en waar we als wijk trots op kunnen zijn. Wie van jullie zijn
hiervoor te porren? Heb je belangstelling, kom dan vrijblijvend
eens langs in de tuin. Wij hopen deze maand nog iets van je te
horen. Wil je nog meepraten over de nieuwe plannen voor volgend jaar kom dan naar onze najaarsbijeenkomst. Meld je hiervoor aan bij de wijkcommissie: wijkcommissielaares@gmail.com.
Ook als je geen vrijwilligerstaak op je kunt of wilt nemen, dan ben
je van harte welkom om eens een praatje te komen maken of om in
onze tuin rond te kijken wat de tuin te bieden heeft.

LET OP! De winter komt er al aan, daarom is met ingang van de tweede zaterdag van november de tuin
gesloten.
Graag tot ziens!

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

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

Burendag
Afgelopen zaterdag 22 september, was het weer Burendag.
Dit hebben we met een flink aantal mensen hier aan de Leliestraat bij Het Leger des Heils “gevierd”.
Onder het genot van een lekker bakkie koffie en een heerlijk stukje zelfgemaakte taart, kwam
de gezelligheid los.
Verhalen over het wel en wee van de wijk “de Laares” kwamen ter sprake evenals de verhalen uit
de oude doos. Met flair en bravoure wist een wijkbewoner te vertellen hoe het er vroeger in de
wijk aan toe ging en welke kapper toch wel erg duur was.
Ook mochten we een “nieuwkomer” in onze huiskamer ontvangen. Hoe leuk is het dat mensen ons
weten te vinden?! Wij hopen dan ook dat meneer dit als een warme welkom heeft mogen ervaren.
Tegen het eind van deze gezellige koffieochtend kwamen er ook nog leuke ideeën en plannetjes
over de tafel voor de wijk. Wie weet? Misschien krijgt u daar in de toekomst nog informatie
over.
Tot slot wil ik iedereen hartelijk danken die geholpen
heeft dit samenzijn tot een succes te brengen.
Groetjes, Patricia Lems

2001
Sinterklaas feest
in het Buurthuis.

