WIJKKRANT de LAARES
Jaargang 42. December 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!
Herkent u deze oude foto?

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo – serie de Laares toen en meer….
Inleveren kopij 16 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.

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: Melle en Feline

De Laatste uitslag was : Tulpstraat hoek Rozenstraat

NIEUWS VAN DE WIJK
door Wijkcommissie Laares

NIEUWS VAN DE WOM
De WOM (Wijkontwikkelingsmaatschapij) en Wijkcommissie Laares bespreken elke 6-8 weken
de stand van zaken rond de nieuwbouw in de wijk. Vanaf september doen we dat met een nieuwe
gesprekspartner, Tom Munter, opvolger van André la Riviere.
Op dit moment werkt de WOM aan de plannen voor de
Oosteres, het terrein naast de Oosterpoort. Het kan
zijn dat u activiteiten ziet zoals bodemonderzoek en
sonderingen.
Begin 2019 wordt er een informatie-avond georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden.
Het hondenspeelveld zal zo lang mogelijk blijven bestaan, hopelijk tot de zomervakantie. Er is wijkbudget
gereserveerd om het terrein te verplaatsen naar een
andere tijdelijke locatie, net buiten de wijk, aan de
Molenstraat.

HERHAALDE OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS
In de vorige wijkkrant kon u een aantal oproepen lezen om u te melden voor een bijdrage voor de
wijk, in de werkgroep wijkbudget, maar ook in de moestuin. Gelukkig is er een reactie gekomen
voor de moestuin.
Helaas zijn er na de zomervakantie een aantal vrijwilligers gestopt met hun activiteiten. Elk om
persoonlijke redenen, zoals gezondheid, maar ook vanwege werk of andere drukke bezigheden.
Op deze plek willen wij hen ook hartelijk danken voor hun inspanningen!
Vanaf 1 januari zullen er nog drie mensen terugtreden, of in elk geval hun activiteiten voor de
wijk erg moeten minderen, waaronder een deel van het dagelijks bestuur.
Er liggen een aantal projecten klaar, waaronder bijvoorbeeld het vergroenen van de wijk (een
veelgehoorde behoefte). Zonder u zal het echt niet lukken!
Denk dus niet langer dat het u niet aangaat. Het is uw wijk en het is uw wijkbudget! Het is niet
van de wijkcommissie, maar van u.
DUS MAIL: WIJKCOMMISSIELAARES@GMAIL.COM

WIJKAGENDA 2018
4 december – elke
dinsdag
8.30 – 11.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 11, 18 december

ONTMOETINGSGROEP LA-RES
Andere ouders ontmoeten én voorlichting over opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

4 december – dinsdag elke 2 weken
14.30 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res
Volgende keer: 18 december

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

6 december – elke donderdag
14.15 – 16.00 uur
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La
Res
Volgende keer: 13, 20 december

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

13 december – 2 do van de maand
20.00 - 22.00 uur
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res
Volgende keer: 14 februari

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

e

15 DECEMBER 14.00 – 17.00 uur, Aldenkampplantsoen
KERSTFEEST IN DE LAARES ook dit jaar weer met:
Erwtensoep,
Chocolademelk,
Kerstbakjes maken voor jong en oud
Muziek, oa prachtig harp concertje
Een foto plekje om leuke kerst foto’s te maken
En verschillende kraampjes

31 januari – laatste do v/d maand
18.00 uur – 19.00 uur
Leliestraat 2
Leger des Heils

SAMEN ETEN in de LAARES
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

Burendag 22 september hebben we in de Laaresstraat/Minkmaatstraat een
gezellig buurtfeest gehad.
We hadden een grote tent gehuurd en
deze mooi versiert en aangekleed.
De kinderen werden opgemaakt of geschminkt door Isabella en ze kwamen in
hun coolste en mooiste outfit, want we
hadden een leuke verrassing.
Maar eerst natuurlijk op de foto in de
fotohoek met glittergel en feestbrillen..
De harde wind en regen zorgden voor
wat gegier, want de mannen moesten
ondanks de shorbanden even aan de
tent hangen.
Gelukkig nam de wind af en kwam het
feestje op gang.
Iedereen had lekkere zelfgemaakte
hapjes en een drankje mee.
Om 18.00 uur kwam de verrassing,..

DJ Jerry!! 🎉🎧🕺🏼💃🏾
Hij maakte het feestje compleet en het was een superleuke middag voor de kids.
Tot 00.00 uur ging het door voor de volwassenen, er werd flink gedanst en gelachen want DJ
Jerry was nog in the house met z'n goede lichtshow en muziek!
Wat was het een topdag!!

DE WIJKKRANT
IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES.
Voorzitter:
Pim van der Velde
pimvdvelde@live.nl
 06-49637040
Secretariaat:
Angelie Braakman
Laaressingel 72A
wijkcommissielaares@gmail.com
Penningmeester:
Hans v. Zuilekom
Begoniastraat 180-6
 053- 430 67 73
h.v.zuilekom@home.nl
Leden: Bea Ringelink - Ria Warntjes - Marco Kollen - Natasja Verschoor en Brandon.D.Verpoorte .
Website wijkcommissie Laares:
www.laares.nl
Webmaster: Marja Mulder
info@laares.nl
Wijkbudget Laares:
wijkbudgetlaares@hotmail.com
Redactie wijkkrant:
Louis Ringelink
Leliestraat 62
Verschijnt maandelijks , m.u.v. Juli en augustus.
Kopij inleveren: zie voorpagina.
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com
Wijkinfo Laares info@delaares.nl . www.delaares.nl
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 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

Verslag Straatfeest Violen-, Rozenstraat op 15 september 2018
Dit jaar is voor de 12e keer het straatfeest georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerend evenement
geworden sinds de eerste bewoners in de Violenstraat kwamen wonen. Elk jaar is er een andere straatfeestcommissie, bestaande uit 4 a 5 straatbewoners. Dit jaar werd er gekozen voor het thema Oktoberfest. Aan de bewoners werd gevraagd om in gepaste kledij op het feest te verschijnen. Het was dan
ook geweldig om te zien dat (bijna) iedereen aan dit verzoek gehoor gaf. Voor de kinderen was er een
springkussen geregeld. Bovendien werden zij ook betrokken bij de pubkwis en bij de karaoke. Om in de
Oktoberfest-sfeer te blijven was er ook een foodtruck geregeld, die brat- en currywurst, kartoffelsalat
en pommes serveerde. Voor de nieuwe bewoners in de straat was dit feest een geweldige kennismaking.
Iedereen was het erover eens dat het feest erbij toedraagt dat de sociale banden in de staat worden
versterkt.

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)'
8. Straatventers
Heel wat vaste bezoekers bepaalden eind jaren 50 het dagelijkse straatbeeld in De Laares. Allereerst
natuurlijk de postbode van staatsbedrijf de PTT. Met – toen nog – een ochtend- én een middagbestelling.
Ook de melkboer van de Coöperatieve Melkinrichting 'Lonneker' was een bekende verschijning. Allebei
trouwens mét vast koffieadres in de wijk!

HEEL WAT 'BOEREN'
OP STRAAT
De meeste straatventers en
andere handelaren werden in
die tijd gemakshalve 'boer'
genoemd. Zo was er bijvoorbeeld de lompenboer, die huis
aan huis gebruikte kleding ophaalde. Ook kwam regelmatig
de petroleumboer voorbij,
met een platte wagen vol
blikken petroleum. Bijzonder
handig voor het aanmaken van
het toen nog met hout en briketten gestookte keukenfornuis.
Die briketten, en trouwens ook de kolen voor de kolenhaard in de woonkamer, waren daarvoor dan al – op
bestelling – afgeleverd door de dichtstbijzijnde kolenboer. Bijvoorbeeld door kolenboer Ter Weele uit
de Minkmaatstraat 80.
Hij bezorgde met zijn vrachtwagentje alle kolen aan huis. Ze lagen in jute zakken opgestapeld op de open
laadvloer, die altijd zwart zag van het kolengruis. Eenmaal bij het besteladres aangekomen, nam de kolenboer de zakken met kolen een voor een op zijn schouder. En bracht ze vervolgens naar het kolenhok
achter het huis, waar hij ze leegstortte.

MAAR TWEE ECHTE BOEREN
Ook de groenteboer was eind jaren 50 een bekende verschijning in De Laares. De bekendste was ongetwijfeld groenteventer Van Gemert uit de Leliestraat 62. Al kwam woensdag tussen de middag ook regelmatig groenteman Gerhard Schippers uit Glanerbrug langs. Overigens niet in de eerste plaats om
groenten en fruit te verkopen, maar vooral om even gezellig uit te blazen bij zijn zus Hennie Nijhuis –
Schippers aan de Rozenstraat 91.
Verder was de schillenboer kind aan huis in de wijk. Op zijn platte wagen leegde hij dankbaar de emmertjes met groenten- en fruitafval, die alle huisvrouwen in De Laares trouw voor hem bewaarden. Daar was
die schillenboer oprecht blij mee, want dat betekende voor hem: gratis voer voor de beesten op zijn
boerderij. Temidden van alle 'boeren' die regelmatig, – meestal met paard en wagen - door de wijk trokken, was de schillenboer dus een échte boer. En hetzelfde gold voor veruit de meeste melkboeren, die
thuis koeien hielden en daarnaast soms ook nog een beetje aan akkerbouw deden.

MELKBOER TIJD VER VOORUIT!
De melkboer van toen verkocht zijn
melkproducten in flessen. En nam alle
lege flessen ook weer mee. Geen
restafval dus in de vorm van lege
melkpakken. Bijzonder was bovendien
zijn verkoop van 'losse' rauwe melk
(rechtstreeks van de koe). Daartoe
was aan de achterzijde van zijn melkkar, in een grote melktank, een tappunt-met-hefboom gemaakt. Eén
hefboombeweging van links naar
rechts leverde daar een halve liter
onbewerkte melk op. Die moest vóór
consumptie altijd eerst worden gekookt. In de speciale melkkoker,
waarover praktisch elk gezin in de
wijk beschikte.
'Melkboer in De Laares' klinkt nu hopeloos ouderwets. Maar die melkboer van toen onderging een ontwikkeling, waar menig voorstander van 'groen' tegenwoordig blij van zou worden. De zo vertrouwde paard en
wagen van de melkboer maakte namelijk uiteindelijk plaats voor een – zelfs voor die tijd hypermoderne –
elektrokar!
© 2018 Ad den Held

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

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

