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www.arnoldschouwink.nl,  De Pol 7 Losser, 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  

Oldenz aalsestraat  124
7514 DS Enschede
Tel:  053- 4331193

w w w.ger thenk .nl

http://www.gerthenk.nl
http://meerdanschilderwerk.nl
http://www.arnoldschouwink.nl
https://www.larink.nl/
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Heeft u een goed idee om uw straat, wijk of de stad beter en sterker te 
maken na corona? Dien uw idee dan in voor het fonds Wederopbloei! 
De gemeenteraad heeft namelijk € 600.000,- opzijgezet om initiatieven uit 
de stad te ondersteunen. Dien uw plan in, pitch voor de stadsjury en help 
Enschede beter te maken!

Sterker Enschede na corona
Ook Enschede heeft te maken met 
de gevolgen van de coronacrisis. De 
gemeente heeft daarom een fonds 
opgericht om de straat, wijk en stad 
na corona sterker te maken. Veel 
initiatieven komen voor subsidie 
uit het fonds in aanmerking. Ini-
tiatieven voor de hele stad, voor 
een wijk, buurt of straat of voor 
een bepaalde groep of sector. Alle 
bewoners, verenigingen, organi-
saties of instellingen en bedrijven 
uit Enschede kunnen een voorstel 
indienen. Het 
fonds is niet bedoeld voor directe 
corona gerelateerde kosten, tekor-
ten en gederfde inkomsten.
Stadsjury

Om het fonds Wederopbloei zo 
veel mogelijk van en voor de stad 
te maken worden de ingediende 
ideeën en plannen beoordeeld door 
een stadsjury. Deze stadsjury be-
staat uit zeven tot negen leden met 
hart voor de stad en die betrokken 
zijn bij de Enschedese samenle-
ving. Bent u benieuwd of uw idee 
in aanmerking komt voor subsidie? 
Kijk dan op de pagina van het Fonds 
Wederopbloei en wie weet staat 
u binnenkort te pitchen voor de 
stadsjury!

www.enschede.nl/corona/fonds-we-
deropbloei-vraag-subsidie-aan-voor-
jouw-idee-of-voorstel
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Zet je brievenbus op groen!
Voorbereiding invoering Ja-Ja sticker
Op verzoek van de gemeenteraad bereidt gemeente Enschede de invoering van de Ja-Ja sticker per 1 januari 2022 
voor. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun 
brievenbus plakken. De nieuwe regels worden opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving. 

Invoering van de Ja-Ja sticker 
Hierbij draaien de regels voor het 
bezorgen van reclamefolders om. 
Inwoners hoeven het niet langer 
aan te geven als ze géén reclame 
willen ontvangen, maar plakken 
een Ja-Ja sticker als ze wél folders 
willen ontvangen”, licht wethouder 
Jurgen van Houdt toe. “Met deze 
maatregel geven we invulling aan 
een motie van onze gemeenteraad. 
Ons gezamenlijke doel is de hoe-
veelheid papierafval te verminde-
ren. Zo dragen we bij aan een duur-

18 september 2021 was weer eens een feestje in de straat! 
Na een paar jaar geen grote borrel, werd het tijd voor gezelligheid en dus een borrel met de buren. 
Wat begon bij wat polsen van buren of er interesse was, eindigde als snel in een buurt-app met een datumprikker. 
De organisatie was makkelijk, iedereen nam zijn of haar eigen hapjes/drankjes mee en voor de kinderen was er een 
leuk springkussen. Dit springkussen werd betaald uit het wijkbudget, hoe fijn!

Gezelligheid begon al snel toen het springkussen werd geplaatst en al snel kwamen buurtjes met statafels, hapjes en 
drankjes. De borrel ging nog door tot laat in de avond. Volgend jaar dus zeker weer!
-Arjan

zaam en klimaatneutraal Enschede”.
Diverse Nederlandse gemeenten 
hebben dit systeem al met suc-
ces ingevoerd. Eind 2019 nam de 
gemeenteraad van Enschede een 
motie aan waarin zij het college ver-
zocht een Ja-Ja sticker in te voeren. 
De gemeente vindt zorgvuldigheid 
bij het invoeren van dit systeem van 
groot belang. Ervaringen in andere 
gemeenten, de juridische context 
en onbedoelde gevolgen voor 
maatschappelijke organisaties zijn 
daarom uitgebreid onderzocht.
In de huidige situatie ziet de 
gemeente geen juridische bezwaren 
tegen invoering van het systeem. 
Wel zijn mogelijke gevolgen voor 
scholen en verenigingen die 
oud papier inzamelen een 

aandachtspunt. Wanneer hun 
inkomsten als gevolg van het 
nieuwe systeem teruglopen, 
ontvangen zij daarvoor in 2022 
compensatie.

Heeft dit invloed op de wijkkrant? 
De introductie van de Ja-Ja stic-
ker heeft geen gevolgen voor de 
verspreiding van (commerciële) 
huis-aan-huisbladen, mits deze een 
minimale inhoudelijke content van 
10% bevatten. Ook voor de versprei-
ding van drukwerk van niet-com-
merciële organisaties, waaronder 
de meeste wijkkranten, heeft de 
introductie van de sticker geen 
gevolgen.

Straatfeest 
(deel) Begoniastraat / Laaresstraat



Nationale Boomspiegelfeest
Dat was het zaterdag 9 oktober.
Dan staken in heel Nederland 
mensen hun handen uit de mouwen 
om kale boomperken om te toveren 
tot bloeiende feestjes voor de 
beestjes. Met deze gloednieuwe 
jaarlijks terugkerende dag wordt 
gewerkt naar een doel: alle 1 
miljoen boomperken in de stedelijke 
omgeving vòòr 2030 vergroenen.

Een boomperk (ook wel boomspiegel) 
Is een ideale plek om de stad te 
vergroenen. Een groen boomperk 
vergroot de leefomgeving van heel 
veel soorten (bodem)dieren. Meer 
groen maakt de stad tijdens hete 
zomers wat koeler en de beplanting 
houdt het regenwater ook beter 
vast. En een groen boomperk in de 
straat ziet er ook nog eens kleurig 

Met 134.379 gewipte tegels is 
Enschede tweede geworden op het  
NK Tegelwippen.

Adopteer een boomperk
en win een plantenpakket

Enschede 
tweede
op het NK 
Tegelwippen

en sfeervol uit. 
Het Boomspiegelfeest draait niet 
alleen om de aanleg maar ook 
om het onderhouden van het 
boomtuintje. Zo blijven boomperken 
ook op lange termijn mooi groen. 
Samen met buurtgenoten zorgen 
voor het onderhoud is nog eens 
gezellig ook. Adopteer een 
boomperk en win de planten

Je hebt vast een boomperk in je 
buurt: de kale ruimte rondom 
een boom. Vaak een plek met 
hondenpoep, gebruikt als fietsenrek 
of als handige plek voor het 
neerzetten van de vuilniszakken. 
Wat als dat nu eens gaat 
veranderen in een bloemenfestijn 
voor bijen en vlinders?

Uit de eerste tien nieuwe 
boomperk-adoptanten verloten 
wij een plantenpakket. Meld u snel 
aan op www.groenblauwenschede.
nl/zogroen en klik op de button 
‘anders vergroenen’. Hier vindt u het 
aanmeldformulier. Verander een 
kale boomperk in een feestje voor 
de beestjes!

Het NK Tegelwippen is een 
landelijke wedstrijd waarbij het 
erom gaat zoveel mogelijk tegels te 
verruilen voor groen, zoals bloemen, 
planten en bomen. Door mee te 
doen aan het NK Tegelwippen 
veranderde in Enschede zo’n 
14.931 m2 aan stenen, tegels en 
asfalt in een groene oase. Dat is 
meer dan twee voetbalvelden!
Tussen 30 maart en 30 september 
streden meer dan 70 gemeentes in 
Nederland om de titel Nederlands 
Kampioen Tegelwippen. 
De gemeente met de meeste 

gewipte tegels per duizend 
inwoners (TPI) heeft gewonnen. 
Dat is de gemeente Rucphen met 
een TPI van 989,77 (de Enschedese 
TPI was 841,27). Ook als het alleen 
gaat om het totaal aantal gewipte 
tegels scoort Enschede hoog, 
namelijk een derde plaats. Alleen 
Amsterdam (170.245) en Den Haag 
(201.334) hebben meer tegels 
gewipt.  

16 november Planet of Sound
-Popronde-
Het grootste reizende 

muziekfestival van Nederland 
15.00 tot 21.30 uur

17 november UT
-Bierkrattenbrug-

Wereldrecordpoging 
bierkrattenbrug

14.00 tot 17.00 uur

17 november Havengebied
-Sinterklaas-

Aankomst van de goedheiligman
11.00 uur

23 november De Klanderij
-Black Friday-

Dé koopjesdag van het jaar!
Open tot 21.00 uur

Wat te doen
in november



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/


Wat een prachtige herfstdag met kleuren van oranje, geel en rood! 
Kaatje wandelt door het Haagse Bos en geniet van dit jaargetijde. 
Ze liep hier vaker, ook in de winter, in de lente en in de zomer. 
Elke jaargetijde heeft zijn herinnering. De snijdende wind aan de rand van 
het bos in de winter, de schaduw van de bomen in de zomer, de bomen vol 
knoppen in de lente en de kleurenpracht van bladeren in de herfst. 
Kaatje loopt met de jaargetijden mee en mijmert over toen, toen en toen.

Mijmeren hoort bij de herfst van Kaatje. Wat deed zij in de lente? 
Wat deed zij in de zomer? Hoe zal de winter zijn? De herfst als moment van 
bezinning en overdenking. Ze voelt de intensiteit van de zomer van zich 
afvallen door de kortere dagen. Ze trekt zich terug met een kop thee, een 
boek en een warme deken. Het is herfst, Kaatje neemt er de tijd voor!

Kaatje

Kaatje wandelt 
door de herfst 

Eindelijk weer een 
Klaproos Straatfeest!!!

Een spontaan bedacht idee in de 
zomer: laten we nog een straatfeest 
houden dit jaar. Zo gezegd, zo 
gedaan, tijdens burendag, was 
het na ruim 2 jaar weer feest in 
de Klaproosstraat! Iedereen was 
enthousiast en van alle kanten 
kwam hulp. Op de straatapp werd 

al weken heen en weer ge-appt 
met vooral de tekst: ZIN IN!!! Voor 
de kinderen was er van alles te 
doen en wij als volwassenen maar 
kletsen, ouwehoeren en nog meer 
kletsen. Hoe later op de avond, 
hoe mooier de verhalen. Dit jaar 
hadden we verschillende spellen en 

een springkussen voor de kleintjes 
geregeld. Dat bleek een groot 
succes. Zo was er voor iedereen 
wat te doen. Er waren Sumo pakken 
waar ze met moeite in bleven staan, 
ze konden punten schieten op een 
groot voetbalgoal en legden zich 
in de knoop bij Twister. Maar het 
aller- allerleukste?! Gezellig samen 
spelen, bijkletsen met de nodige 
hapjes en drankjes. Hoe fijn is het 
om gewoon weer eens samen te 
zijn. We hebben er dit jaar extra van 
genoten!
Namens de feestcommissie, 
-Wenda Hans

Voor de december editie van de 
wijkkrant gelieve uw bijdrage 

voor 30 november aanleveren.
Alvast bedankt!

Volgende wijkkrant 

DECEMBER



Het taalgebruik in De Laares van nu is niet te vergelijken met dat van eind jaren 50. In die tijd spraken veel 
wijkbewoners onderling nog Twents. En volgens ingewijden was het Nederlands van sommige andere 
wijkbewoners vaak doorspekt met typisch Twentse, Enschedese en/of Achterhoekse woorden en uitdrukkingen. 
Zeker onder de jeugd op straat. In deze aflevering een willekeurige greep uit de meest gebruikte ‘wijkwoorden’ 
van toen.

Serie ‘De Laares Toen’ (eind jaren 50)                        

nr. 28 WIJKTAAL

Aaneten – dooreten;
Aanmaken – opschieten;
Bak – mop, grap;
Bak, in de bak – in de cel;
Bants – Dagblad Tubantia;  
(toen nog een einde-middagkrant)
Beugel – ½ litersfles Grolsch bier, 
vroeger ook vaak gebruikt om 
(stevig omwikkeld met krantenpa-
pier) warme koffie mee 
naar het werk te nemen;
Boks – broek, 
Manchester boks: rib-
broek;
Bus – blik, bijvoorbeeld: 
een bus bruine bonen;
Centenpik – gierigaard;
Drieterd – bangerik;
Duitse Kinderwagen – zo 
werd het Duitse auto-
merk DKW vaak spottend 
genoemd. Na Ford en Che-
vrolet was DKW trouwens 
geruime tijd het popu-
lairste automerk in ons 
land. In de Tulpstraat, vlak 
voor de T-splitsing met de 
Minkmaatstraat, had iemand  in de 
jaren 50 een prachtige DKW cabrio;
Fik – brand;
Fikken – branden, ook ander woord 
voor vingers, zoals: ‘Daar moet je 
met je fikken van afblijven.’
Glip – snee in de huid, veroorzaakt 
door een scherp voorwerp;
Glijer – step, autoped;
Het Achter-het-huis – betegelde 
plaatsje aan de achterzijde van het 
huis.
Het fabriek – de fabriek 
(meestal de plaatselijke textielfa-
briek);

Jatten – stelen, ook ander woord 
voor handen;
Kantsteen – stoeprand;
Kantstenen – destijds populair kin-
derspel op straat: een bal tegen de 
stoeprand aan de overkant van de 
straat gooien (en hopen dat die bal 
dan ook weer terugkaatste...);
Kapotje – condoom;

Knup – knoop, bijvoorbeeld: touw 
of schoenveters ‘in de knup’;
Lel – klap;
Meneer – aanspreektitel van een 
onderwijzer op de lagere school, 
atijd gevolgd door zijn achternaam. 
Er werkten toen op school meneren 
en juffen;
Nootje vier –antracietkleurige, 
goedkope, kleine (1 tot 2 cm.) 
steenkoolsoort, bedoeld voor de 
kolenkachel thuis;
Old wief –zeurkous, kind dat zich 
‘ouwelijk’ gedroeg;

Ongelukkig – lichamelijk gehan-
dicapt, bijvoorbeeld iemand die als 
gevolg van kinderverlamming een 
lichamelijke beperking had:’Hij is 
ongelukkig.’;
Petrolieboer –verkoper van de 
vloeibare aanmaakbrandstof 
petroleum, die ook regelmatig alle 
straten van De Laares aandeed. 

De wijkbewoners konden bij 
hem hun eigen petroleumkan 
bijvullen. Zijn open verkoop-
wagen vol grote kannen/tanks 
petroleum werd aanvankelijk 
voortgetrokken door een paard;
Pit – politieagent;
Pitten – politieagenten, ook 
wel De Politie in het algemeen: 
‘Daar komen de pitten!.’
Schup/Skup – schep, schop;
Sik – kleine locomotief, die 
destijds onder meer de goede-
renwagons met balen katoen 
van het ‘grote spoor’ via het 
eigen bedrijfsspoor naar de 
pakhuizen van de 
textielfabrieken bracht;

Sporthemd – overhemd;
Stoet – brood;
Stoeterham – boterham;
Striekiezer – strijkijzer, ook wel 
benaming voor het destijds (1955) 
opvallende, nieuwe 
personenautomodel van Citroën, 
de Citroën DS;
Ton – (toenmalige) metalen vuilnis-
bak;
Tonnenman – vuilnisman;
Tonnenwagen – vuilniswagen;
Tuffels – aardappelen;
Viesterd – viespeuk, viezerik;

© 2021 Ad den Held



Kids! 
Kleurplaat



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

Burendag “Muziek verbindt”
zaterdag 25 september
Op zaterdag 25 september was het 
weer tijd voor burendag.

We mochten eindelijk na lange tijd 
weer eens iets organiseren. 
Het was tijd om elkaar weer te 
ontmoeten. De verbintenis werd 
gelegd/ gezocht via muziek.

Vanuit onze kant, Leger des Heils 
Huis en Haard Leliestraat, hoorde ik 
alleen maar positieve woorden over 
het gezellige gebeuren, van zowel 
deelnemers als collega’s.

Na een onrustige periode waren 
onze deelnemers hier wel even aan 
toe; werd verteld.

Ik kan ook niets anders zeggen dan 
dat het enthousiasme van enkelen 
eraf spatte! Ook hun hulpvaardig-
heid mag benoemd worden, bij het 
opbouwen van het podium, het 
plaatsen van tafels en stoelen, het 
uitdelen van de hapjes en frisdrank, 
het verzorgen van dat heerlijke 
bakkie koffie en bij het opruimen, 
CHAPEAU! Tevens was de inzet van 
de vrijwilligers groot met daad-
kracht en een big smile stonden zij 
paraat.

Voor de kinderen stond er een 
prachtig springkussen, deze werd 
druk bezocht. En bij al dat plezier 
hoort natuurlijk een zakje chips en 
een ijsje.

De muzikale verbintenis kwam ook 
zeker tot stand. Uiteraard werd dit 
door de artiesten Jordy Oost en 
Gigi aangewakkerd. Wat kunnen 
zij prachtig zingen zeg! DJ Dwight 
zorgde voor de karaoke, een vrien-
delijke spontane jonge man, die 
ieder gewenst liedje klaarzette. 
Enkele wijkbewoners/ bezoe-
kers lieten zich verleiden om hun 
“SONG” te zingen. Zelfs een hele 
jonge dame durfde het podium te 
betreden.

Al met al een geslaagde middag vol 
zang, dans en gezelligheid.

TOGETHER WE ARE ONE!

Vriendelijke en dankbare groetjes,

Patricia Lems 
(medewerkster Leger des Heils)
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Burger en overheid dichter bij elkaar
door Agenda van de Stad
ENSCHEDE – Het project gaat inwoners van Enschede en Hengelo meer betrekken bij actuele en lokale thema’s. 
Zo komen burgers en de lokale politiek dichter bij elkaar. Met Agenda van de Stad worden de meest actuele 
thema’s verkleind, verduidelijkt en naar de burger gebracht.

In de politiek wordt voortdurend ge-
sproken over grote thema’s, neem 
bijvoorbeeld de discussie over het 
aanpakken van de klimaatverande-
ring. De keuzes die daar vervolgens 
voor gemaakt worden, zijn soms 
lastig te vertalen naar alledaagse 
praktijken. Hoe moet je als burger 
omgaan met die veranderingen en 
waar kun je terecht met praktische 
vragen? Het project Agenda van de 
Stad wil juist daarin ondersteunen. 
De meest actuele thema’s worden 
op unieke manieren naar de burger 
gebracht.
De Bibliotheek Enschede en de 
Bibliotheek Hengelo werken samen 
met omroep 1Twente om inwoners 
van de beide steden verder te hel-
pen. Door activiteiten aan te bieden 
en verschillende informatiebronnen 
beschikbaar te stellen, kan nu elke 
burger informatie vinden over een 
actueel thema.

Informatie op maat
Elk mens is uniek, met Agenda van 
de Stad wordt ingespeeld op die 
verschillen zodat iedereen antwoor-
den kan vinden. En dat is belang-
rijk, volgens Marcel Bok. Hij is één 
van de uitvoerders van het project 
en programmacoördinator bij de 
Bibliotheek Enschede: “We willen 
iedereen voorzien van relevante 
informatie. Ontmoeting is daarin 
voor ons één van de belangrijkste 
sleutelwoorden. Door verschillende 
perspectieven te bekijken leer je 
beter te begrijpen en te duiden. De 
samenwerking tussen de Biblio-
theek Hengelo en 1Twente is hierin 
voor ons van grote meerwaarde; 
als we met z’n allen bouwen aan 
een project waarin we elke inwoner 
voorzien van informatie, helpen we 
nog meer mensen.”
In de Bibliotheek
Het project blijft voorlopig een 
zichtbaar item in de deelnemen-
de bibliotheken. Peter Bonekamp 
van de Bibliotheek Hengelo vertelt 
hier het volgende over: “Inwoners 

van Hengelo en Enschede kunnen 
bijvoorbeeld een kijkje nemen bij 
één van onze exposities rondom 
duurzaamheid of op zaterdag bin-
nenwandelen bij het energieloket 
voor informatie op maat. Of neem 
deel aan een lezing of spreekavond. 
Ook wegdromen bij een volledig 
ecologisch-verantwoord dorpje vlak 
over de grens bestaat tot de moge-
lijkheden. Zo sluiten we aan bij elke 
behoefte.”
Energietransitie
Het eerste thema van Agenda van 
de Stad is Energietransitie. Tot 
en met december 2021 worden 
burgers uitgedaagd meer te weten 
te komen over dit thema in één van 
de bibliotheken. Kom erachter wat 
plasticsoep te maken heeft met 
kwallen of laat je informeren tijdens 
een energiespreekuur. Bekijk alle 
activiteiten op de website van de 
Bibliotheek Enschede en de 
Bibliotheek Hengelo.

Damesvolleybalgroep “Keep Fit” 
kan weer nieuwe leden gebruiken. 
Onze club bestaat uit dames in de 
leeftijd van 40+ die vroeger op een 
redelijk niveau gevolleyd hebben en 
het spel, op een recreatieve manier, 
nog steeds leuk vinden.
Wij trainen op dinsdagavond van 
19:30u-21:00u in de gymzaal aan 
de dr. Coppesstraat in Enschede. Na 
een lichte warming-up en een korte 
techniektraining van onze trainer 
spelen we een paar partijtjes.

Volleybalsters gezocht
Wij zijn enthousiast en fanatiek, 
maar vinden plezier en gezelligheid 
zéker zo belangrijk. Wil je eens 
komen kijken in de zaal of een paar 
keer vrijblijvend meespelen, dan 
ben je van harte welkom.

Voor inlichtingen mail met 
wijkkrantlaares@hotmail.com

FOTOBOEKEN 
ZO IS DE LAARES GEWORDEN
Er zijn nog een aantal geweldige 
fotoboeken beschikbaar. Ben je nog 
niet in het bezit van een fotoboek?  
Meld je dan snel aan. Dit kan door 
te mailen naar Hans van Zuilekom 
op het volgende mailadres: 
h.v.zuilekom@home.nl



 

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 

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

