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Aron Hijkoop
wijkkrantlaares@hotmail.com

Gelukkig kunnen we vanaf het 
moment van dit schrijven langzaam 
weer van meer vrijheden genieten.
Ook als wijkcommissie en dagelijks 
bestuur betekent dit hopelijk dat we
na de zomervakantie de normale 
vergaderstructuur weer kunnen 
oppakken.De afgelopen periode 
kon er gelukkig al weer wat meer 
en hebben we zoals de vorige keer 
gemeld ook met een vertegenwoor-
diging van de gemeente om
tafel gezeten. Een van de eerste 
resultaten hiervan is dat er aan de
oosterstraat extra prullenbakken 
zijn geplaatst. Ook ten aanzien van
verkeer- en veiligheid valt er nieuws 
te melden. We gaan op korte
termijn met de gemeente om tafel 
om te spreken over de
verkeerscirculatie in de wijk. We 
willen dit breed bekijken echter
vanwege de vele klachten over 
overlast door snel- en kruipverkeer 
in de Begoniastraat is gekozen om 
hier als eerste mee aan de slag te 
gaan. Dit gaat concreet betekenen 
dat een deel van de Begoniastraat 
met een paaltje (gelijk aan die in de 
Rozenstraat) zal worden afgesloten 
(dit in overleg met betrokken be-
woners in de straat). Dit betreft de 
kruising met de Rozenstraat. Indien 
u hier zwaarwegende bezwaren 
tegen heeft laat het ons dan voor 
14 juli weten. Ook zijn we met de 
school in gesprek geweest over het 

badhuis en het schoolplein.
Ten aanzien van het badhuis zijn 
we aan het onderzoeken of we 
deze weer in gebruik kunnen gaan 
nemen als buurthuis. Dit lopen we 
samen op met de school en als we 
hier concreter nieuws over hebben 
dan laten we dit weten. Ook zijn 
we vanuit de wijkcommissie be-
trokken bij het aanpakken van het 
schoolplein. De ingebrachte ideeën 
vanuit uw en jullie kant hebben we 
meegenomen in het laatste overleg. 
In het laatste overleg hebben we 
vanuit de wijkcommissie aangege-
ven dit ook breder te willen
bekijken en eventueel ook het Al-
denkampplantsoen hierin te willen
betrekken. Dit door bijvoorbeeld de 
plek van de rioolbuizen anders in te
richten. Wanneer hier ideeën voor 
zijn horen wij dit graag. Ook wan-
neer dit geen goede idee is ho-
ren we dit natuurlijk graag. In de 
volgende wijkkrant hopen we al 
concretere ideeën over het buurt/
schoolplein te presenteren.

Ten slotte wil ik jullie namens de 
wijkcommissie een hele fijne en
‘normale’ zomervakantie wensen.
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Het einde van de coronacrisis 
Betekent niet het einde van eenzaamheid

“Dat veel voorzieningen zoals wijk-
centra en bibliotheken gesloten zijn, 
is natuurlijk vervelend. Maar het 
probleem achter eenzaamheid is 
vaak dat mensen die voorzieningen 
toch al niet opzoeken. Voor corona 
niet, en straks na corona ook niet. 
Zij moeten juist over een drempel 
geholpen worden om daar naartoe 
te gaan.” Dat vertelt Patricia, coör-
dinator bij Humanitas Twente. Het 
maatjesproject van Humanitas is er 
speciaal voor deze doelgroep, maar 
er dreigt een tekort aan vrijwilligers 
waardoor zij niet op korte termijn 
geholpen kunnen worden. 
Tekort aan vrijwilligers
Een maatje helpt om te activeren 
en motiveren, waardoor iemand uit-
eindelijk zelf weer verder kan. Maar 
in Almelo, Hengelo en Enschede is 
er een tekort aan Humanitas-vrij-
willigers. “We hebben nu zelfs een 
wachtlijst met mensen die op zoek 
zijn naar ondersteuning maar niet 
meteen geholpen kunnen worden, 
terwijl dat normaal gesproken wel 
kan.” zegt Patricia. “Onze onder-
steuning is erop gericht dat iemand 
na een jaar zelf weer verder kan. 
We zorgen ervoor dat iemand niet 
terugvalt zodra bijvoorbeeld het 
wijkcentrum sluit.”
Humanitas blijft eenzaamheid op 
de kaart zetten
 “We zijn bang dat het thema 
verwatert nu er steeds meer wordt 
versoepeld. Maar dit is juist een 
groeiend probleem waar we oog 
voor moeten blijven hebben, ook na 
corona.”  

Vrijwilligers nodig in Almelo, 
Hengelo en Enschede
Humanitas Twente zoekt mensen 
met enige levenservaring die het 
fijn vinden om een ander te kun-
nen helpen. Een jaar lang hebben 
deelnemer en vrijwilliger wekelijks 
contact om zelfvertrouwen op 
te bouwen en te werken aan een 
sociaal netwerk. Elke deelnemer is 
anders, dus elk traject ziet er ook 
anders uit. Samen met de deelne-
mer gaat een vrijwilliger op zoek 
naar wat nodig is. Meer informatie 
over vrijwilligerswerk bij Humanitas 
Twente is te vinden op www.huma-
nitastwente.nl. 
Over Humanitas Twente
Humanitas Twente is één van de 
grootste afdelingen van Huma-
nitas Nederland en zet zich in om 
mensen in een kwetsbare positie 
op weg te helpen met tijdelijke 

ondersteuning van vrijwilligers. Dat 
kan op het gebied van opvoeden, 
thuisadministratie, eenzaamheid 
en opgroeien. Humanitas Twente 
is er voor alle Twentenaren die een 
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Ondersteuning van een vrij-
williger duurt doorgaans een jaar, 
waarna iemand zelf weer verder 
kan. 

Fotograaf Marieke Dijkhof

Meer informatie 
over Humanitas Twente 

is te vinden op 
www.humanitastwente.nl

Een maatje helpt om te 
activeren en motiveren, 

waardoor iemand 
uiteindelijk zelf weer 

verder kan. 

Het einde van de lockdown betekent voor veel mensen een einde aan een periode van eenzaamheid. 
Maar Humanitas ziet een grote groep mensen voor wie er het afgelopen jaar weinig is veranderd. 
Zij voelden zich al eenzaam, en het heropenen van de samenleving is voor hen geen oplossing.

http://www.humanitastwente.nl


Kaatje haalt alle tijd uit de zomer

Berichten uit de wijk
Mooie groenstrook gerealiseerd aan de Begoniastraat

*Henri Bergson, Tijd en vrije wil, 9789024415823

Vandaag om 18.00 uur wordt in 
de ArenA de bal afgetrapt voor de 
wedstrijd Noord-Macedonië – Ne-
derland. Het Nederlands elftal is al 
door naar de achtste finales op zon-
dag 28 juni. Kaatje schrijft dit terwijl 
Nederland nog volop meedoet met 
het Europees kampioenschap. Zal 
het een succes blijven of een teleur-
stelling worden?

Wimbledon, Tour de France en de 
Olympische Spelen in Tokio, evene-
menten om weer naar uit te zien. 
Vakantie in Nederland of wellicht in 
het buitenland, er zijn meer moge-
lijkheden nu het aantal Covid-19 
besmettingen snel afneemt. 

Sinds enkele maanden is 
De Laares weer wat groener! 
Op initiatief van de bewoners zelf 
is er een groenstrook gerealiseerd 
langs een deel van de 
Begoniastraat. Na het verwijderen 
van een deel van de brede stoep en 
het storten van zwart zand aan het 
einde van het vorige jaar, is in april 
dit jaar de beplanting geplaatst. 
De beplanting is een mix van sier-
grassen, kleurige zomerbloeiers 
en heesters en geïnspireerd op de 

Het valt Kaatje op dat de dagen 
sinds de versoepelingen zoveel 
langer lijken te duren dan die tijdens 
de lockdown? De Franse filosoof 
Henri Bergson* legde 100 jaar 
geleden uit, dat er een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de tijd 
die men op de klok ziet en de tijd die 
je ervaart. 

De kloktijd is elke dag gelijk, de 
tijd die je ervaart varieert per dag. 
Hoe meer verschillende dingen je 
doet op een dag, hoe langer de dag 
duurt. 

Kaatje haalt alle tijd uit de zomer. Ze 
maakt plannen, ontmoet vrienden, 
onderneemt activiteiten en verlangt 
dat de zomer langer zal duren dan 
de lockdown!
 Fijne zomer!

Kaatje

bloembakken op het Koningsplein. 
Het initiatief kon rekenen op 
enthousiasme van zowel de 
wijkcommissie als de gemeente 
Enschede en met behulp van een 
bijdrage uit het wijkbudget konden 
de plannen worden gerealiseerd. 
Met de gemeente is afgesproken 
dat de bewoners zelf verantwoor-
delijk zijn voor het onderhoud van 
de groenstrook en dat de gemeente 
zorgt voor bewatering in de droge 
maanden.

Nu de groenstrook er daadwerkelijk 
is, is de Begoniastraat een nog 
fijnere plek om te wonen en zorgt 
het voor een gezellige uitstraling 
van de wijk. Wij danken de wijkcom-
missie en gemeente voor de posi-
tieve samenwerking en hopen dat 
het initiatief misschien wel zorgt 
voor nog meer groene initiatieven in 
andere straten in de wijk!
-Bewoners Begoniastraat

Een groene straat. 
Wie wordt er niet 

gelukkig van?

Doe mee aan Zo Groen 
fleur je woning én de straat op!

Voor meer informatie
groenblauwenschede.nl

http://www.groenblauwenschede.nl


Mink maatstraat  122  •   7514 EG Enschede  •   053- 4357778
w w w. r e e ke r s t we ew i e l e r s. n l  

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

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

Maureen Eggert

Kapsalon Maureen 
Laaressingel 195

Enschede
KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD

http://www.kollenhof.nl
http://www.reekerstweewielers.nl
https://www.facebook.com/Laaressingel/


NK Tegelwippen
Verruil zoveel mogelijk tegels voor groen!
Wat is het NK Tegelwippen? In het NK Tegelwippen gaat het erom zoveel mogelijk verharding te verruilen voor 
groen. Groen gaat wateroverlast tegen, koelt de omgeving als het warm is, houdt water vast wanneer het droog 
is en biedt dieren een schuilplaats en voedsel. Naast Enschede doen er zo’n 70 gemeenten in Nederland mee. 
Op dit moment staat Enschede met 9551 gewipte tegels op de 18e plaats. Dat moet beter kunnen!

Gratis ophaalservice voor gewipte tegels. 
Wie rondom het huis tegels vervangt door gras, bloemen, planten en bomen kan zijn gewipte tegels gratis laten 
ophalen. De tegelservice is speciaal opgezet voor het NK Tegelwippen en loopt tot 30 september 2021. 
De ophaaldienst kan aangevraagd worden via www.enschede.nl/tegelwippen. 
Onderhoud Enschede, onderdeel van de gemeente, maakt twee keer per week een ronde door de gemeente om 
tegels op te halen. Deze worden gesorteerd en grotendeels opgeslagen. Gemeente Enschede gebruikt de opgehaal-
de tegels zoveel mogelijk opnieuw in stoepen. Wat niet gebruikt kan worden, gaat naar Twee R Recycling Groep in 
Hengelo. Zij maken er betonpuin van dat opnieuw gebruikt kan worden. Zo maken we onze gemeente mooi groen én 
verlagen we de uitstoot van CO2. 
Hoe werkt de tegelservice?
• Wip tegels uit je tuin en zet hier groen voor in de plaats. Heb je geen tuin? 
   Kijk dan op www.groenblauwenschede.nl/zogroen of je een geveltuin op je stoep kunt aanleggen.
• Maak een foto van de tegels of van de voor/na-situatie.
• Tel het aantal gewipte tegels.
• Ga naar www.enschede.nl/tegelwippen en vul het aanvraagformulier voor de tegelservice in.
• Ga naar www.nk-tegelwippen.nl/meedoen en geef het aantal tegels op en upload je foto’s.

Nieuw in Enschede: Gratis tegelservice!*

Bezoek deze
websites voor 
meer informatie  
https://nk-tegelwippen.nl/
Voor tips voor het 
tegelwippen. 
groenblauwenschede.nl
Voor voorbeelden voor het 
vergroenen van de omgeving

Samen voor een groene wijk!

https://nk-tegelwippen.nl/ 
http://www.groenblauwenschede.nl


Serie ‘De Laares Toen’ (eind jaren 50)                        

26. De dagelijkse maaltijden (1.)
Ook eind jaren 50 werd er in De Laares driemaal per dag gegeten.  
Belangrijkste verschil met nu: de warme maaltijd kwam bijna overal tussen de middag op tafel. 
Maar ook wát er in die tijd op tafel kwam verschilde duidelijk met het ruime voedingsaanbod van tegenwoordig. 
Om te beginnen: het ontbijt in De Laares van toen.

ALS ONTBIJT BROOD OF PAP 
Vroeger bestond het ontbijt in De 
Laares meestal uit brood of een 
stevig bord pap. Supermarkten 
bestonden er nog niet en de krui-
denierswinkels verkochten geen 
brood. Dus werd het brood altijd 
gekocht bij een van de drie warme 
bakkers in de wijk. Om precies te 
zijn: bij Brood- en Banketbakke-
rij Derkman (Rozenstraat 51), bij 
Maison Kuipers (Minkmaatstraat 
44) of bij Banketbakker Weeink 
(Leliestraat 62). Mevrouw Weeink, 
altijd in smetteloos-witte schort, 
verkocht naast gebakjes, luxe koek-
jes en chocolade het lichtbruine, 
verpakte Tarvo brood.

BROOD MET JAM, SUIKER, KAAS 
OF... 'MET BLOTE BENEN'
Wat er precies op brood kwam bij 
het ontbijt, was sterk afhankelijk 
van twee zaken: het besteedbaar 
inkomen en de gezinsgrootte. Ap-
pelstroop, Calvé pindakaas (al sinds 
1948!), jam en suiker waren in De 
Laares veruit favoriet als broodbe-
leg. Soms ook nog een plakje kaas 
of vleeswaren. Per ons verkrijgbaar 
bij menige kruidenier in de wijk. In 
de winkel werd het daar machinaal 
voor elke klant apart afgesneden. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat 
elke boterham toen al standaard 
van beleg werd voorzien. Want ze-
ker in de kinderrijke en wat minder 
draagkrachtige gezinnen kwam 's 
morgens ook een onbelegde boter-
ham (met alleen boter) regelmatig 
voor. Op de vraag: “Moeder, mag ik 
nóg een boterham?” Antwoordde 
die moeder dan: “Neem nu maar 
een boterham met blote benen.”

PAP VAN DE MELKBOER OF UIT DE 
WINKEL
De melkboer, vaak een echte boer 
met wat vee of landbouwgrond, 
reed vroeger elke dag zijn vaste 
route door De Laares. Eerst met 
paard-en-wagen, daarna (toen al 
milieuvriendelijk!) met een elektro-
kar. Volgepakt met vooral flessen 
melk, yoghurt, vla en... pap! Onder 
meer karnemelksepap en haver-
moutpap. De flessen kant en klare 
havermoutpap waren bijzonder 
populair. Even warm maken, naar 
smaak suiker erop en klaar was 
je bord stevige ontbijtpap! Maar 
zelf havermoutpap maken kon 
even goed. Onder meer kruidenier 
Veldkamp (hoek Rozenstraat–Tulp-
straat), aangesloten bij 'De Combi-
natie', verkocht de havermout los. 
Een paar flinke scheppen in een 
puntzak mee naar huis, 's morgens 
als ontbijtpap wat van die haver-
mout in een pannetje melk warm 
maken... klaar!

OOK TOEN AL: 
BRINTA UIT EEN PAK
Naast brood en havermout was 
eind jaren 50 ook Brinta al een po-
pulaire ontbijtpap. En vrij snel klaar 
bovendien. Warme melk in een diep 
bord, Brinta uit het pak (of uit de 
speciale Brinta-strooibus) toevoe-
gen, flink roeren, 'afdekken' met een 
laagje suiker, even laten afkoelen 
en... smullen maar. Deze stevige 
ontbijtpap had in veel gezinnen 
soms alles weg van puur cement. 
'Niemand de deur uit zonder Brinta!', 
zo luidde destijds de reclameslogan 
voor dit voedzame ontbijtprodukt. 
Overigens al bekend sinds 1944. 
Met een naam, die van begin af aan 
al met een knipoog verwijst naar de 
Amerikaanse instant breakfast, zo-
als cornflakes. Namelijk: BReakfast 
INstant TArwe.
© 2021 Ad den Held



Enschede kiest Beste Buur Bokaal

Zeker in een tijd waarin we gecon-
fronteerd worden met het corona-
virus zien we hoe belangrijk buren 
voor elkaar zijn. Heb jij een buur 
die veel voor jou of anderen doet? 
Nomineer hem of haar dan via de 
website www.bestebuurbokaal.nl. 
Nomineren kan tot 16 augustus. 
Maar liefst veertien gemeenten 
doen mee met deze editie van 
Beste Buur Bokaal. Beste Buur 
Bokaal is een initiatief van de lokale 
woningcorporaties, waaronder Ons 
Huis, Domijn en De Woonplaats, 
huurdersorganisaties, welzijnsorga-
nisaties en gemeenten. De samen-
werkende partijen zijn het erover 
eens dat een sociaal, veilig en actief 
leefklimaat van belang is om langer 
thuis te blijven wonen. Een prettig 
leefklimaat helpt tegen vereen-
zaming en draagt bij aan Twents 
noaberschap. Samen willen we een 
bijdrage leveren om ontmoeting 
en verbinding tussen mensen in 
buurten te stimuleren. Per gemeen-
te is er een jury die de inzendingen 
beoordeelt.

Wie komt in aanmerking voor 
Beste Buur Bokaal?
Alle inwoners uit de gemeente 
Enschede komen in aanmerking 
voor de Beste Buur Bokaal. Wel 
moet iemand worden voorgedra-
gen door (een) buurtbewoner(s). 
Dat kan heel eenvoudig via www.
bestebuurbokaal.nl. Geef ook een 
motivatie, waarom je vindt dat jouw 
buurman of buurvrouw de Beste 
Buur Bokaal verdient. Bij de keuze 
voor de winnaar straks, is deze mo-
tivatie belangrijk voor de jury. Maak 
in je motivatie daarom gebruik van 
voorbeelden. Bij Beste Buur Bokaal 
gaat het om ‘de stille kracht’, het is 
vaak de buur die niet in het mid-
delpunt staat en het verdient om 
gewaardeerd te worden. Ons Huis, 
Domijn, De Woonplaats 
en de gemeente Enschede 
kijken uit naar bijzondere 
burenverhalen!

Uitreiking op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur 
Bokaal vindt plaats op 25 septem-
ber op de jaarlijkse Burendag in de 
veertien deelnemende gemeenten. 
Nomineren kan tot 16 augustus. 
Voor de winnende buur is er een 
bokaal en een passende prijs. Doe 
je mee?

Enschede kiest voor het derde jaar op rij voor Beste Buur Bokaal. Vanaf nu kunnen alle inwoners van de gemeente 
Enschede een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal. 

Nomineer je buur voor de Beste Buur Bokaal



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 

Red een dier 
T 144

Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

INFORMATIE
 BELANGRIJKE CONTACT 
GEGEVENS  DE LAARES

• AED Tiggelhof
   Tulpstraat 40

• AED Leger des heils
   Leliestraat 2

• AED Oosterpoort
   Oosterstraat 2

Berichten uit de wijk
Kleedjesmarkt De Laares

Doe jij mee??
Spulletjes verkopen op je oprit of voor het huis. 

Kleedjesmarkt 
Zaterdag 21 augustus van 10.00-13.00 uur

Te Koop
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Moestuin De Lelie
Staat in bloei
Beste wijkbewoners,

De vorige keer hebben jullie kunnen lezen dat wij onze kippenren fors hebben uitgebreid, waardoor de dames nu alle 
ruimte hebben om rond te scharrelen. Deze keer het verheugende bericht dat we inmiddels ook uitbreiding van onze 
kippenfamilie hebben met enkele prachtige kuikentjes. ( zie foto’s )
Vanaf eind mei is onze tuin iedere zaterdagmorgen geopend van 11.00 tot 13.00 uur. U bent van harte welkom. 
Ook voor slechts een bezoekje om onze kuikentjes te bewonderen of om een praatje te maken. Wij hopen in juli, als 
deze wijkkrant uitkomt, enkele groenten, bloemen en kruiden voor u in de aanbieding te hebben. De aanloop van dit 
seizoen was door het natte en koude weer in mei niet bepaald groeizaam. We lopen zeker 3 a 4 weken achter. 
Maar gelukkig laat de zon zich nu zien en kunnen alle groenten, maar ook de bloemen, heel uitbundig groeien en 
bloeien.
De bloementuin staat er dan ook schitterend bij. Het is één bloemenzee. Deze zijn natuurlijk ook te koop. 
Verder zijn er verschillende verse kruiden, o.a. rozemarijn, marjolein en tijm. Wat betreft de groente, hopen wij dat we 
in juli voldoende sla, bietjes en tomaat hebben en misschien ook wel vroege aardappels en worteltjes.

We hopen jullie te zien.
Tot ziens, de vrijwilligers

Moestuin De Lelie is zaterdagmorgen geopend van 11.00 tot 13.00 uur 
u bent van harte welkom

Doe inspiratie op om zelf aan de slag te gaan
Steeds meer mensen en organisaties steken de handen uit de mouwen 
om hun directe woon- en leefomgeving te vergroenen. Dat is hard nodig! 
Door de klimaatverandering en verstening loopt de biodiversiteit in steden 
en dorpen hard achteruit. Ook wateroverlast en hitte-stress komen steeds 
vaker voor. 

Meer informatie hoe jij aan de slag kan gaan?
Bekijk de website groenbezig.nl

Groen in je buurt?
Zo doe je dat!



 

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 

http://www.mementouitvaartzorg.nl
http://www.pinnadelicatessen.nl

