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in het bezit van het keurmerk voor kwaliteits vakman
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053 - 435 84 16
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www.larink.nl
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3 fantastische groene acties die we met jou willen delen!
Acties die goed met elkaar te combineren zijn, trouwens!
1. Gratis vaste plantenpakketten voor stoeptuinen. Samen met buren in je
straat versteende voortuinen opfleuren? Of is jullie clubterrein toe aan meer
groen? Ga je met de buurt boomperkjes adopteren? Wij geven kosteloos
honderd mooie pakketten met vaste planten en turfvrije potgrond weg.
2. Financiën aanvragen om je buurt te vergroenen tijdens Burendag. Wil je
meer vergroenen en kun je daar wel wat budget voor gebruiken? Op dinsdag
21 juni helpen wij je graag met een aanvraag bij het Oranjefonds.
3. Biologische bloembollen tegen aantrekkelijke prijs. Met bloembollen
begint de lente al vroeg en de vlinders en zoemers zijn blij met extra voedsel.
We bieden pakketten biologische bollen tegen een aantrekkelijke prijs. Initiatieven kunnen dit ook meenemen in hun budgetaanvraag voor burendag .
Kijk op groeneloperenschede.nl voor alle info en aanmelding

Op bezoek bij de koe!
Kom kijken bij de koeien. Ga mee op
rondleiding bij een melkveebedrijf en
zie wat de koe daar allemaal doet.
In de zomervakantie (week 29 t/m
34) kan je bij verschillende boerderijen op
koeien bezoek.
RESERVEREN is verplicht.
Bel of app tot uiterlijk 10 uur op
de dag van de rondleiding met het
bedrijf.

in de zomerv

akantie

De rondleiding duurt 1/1,5 uur,
kost € 3,- p.p. (t/m 2 jaar gratis)
en start om 14:00 uur.
Honden zijn niet toegestaan en de
rondleiding is op eigen risico.

facebook:
rondleidingen op de boederij

maandag
06-12516567

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

06-20982888

06-10051803

06-83444236

06-22537056

06-13793855

melkveebedrijf
Smelt-Luttikhedde

melkveebedrijf
Voogd / Melktap Hof
Espelo
Enschede

melkveebedrijf
de Brookmoat
Pasman-Aalpol

biologisch
melkveebedrijf melkveebedrijf
melkveebedrijf
de Veldgeuver
Stokkers
‘n Pol (Stokkers)
(Schukkink-Olink)
Boekelerhofweg
100
7548 RA
Boekelo

Lutje bruninkweg
25
7544 RD
Broekheurne

Veldgeuverweg
20
7547 RG
Twekkelo

Braamweg
12a
7481 RB
Buurse

Weerseloseweg Haaksbergerstraat
1006
235
7548
PC
7522 PS
Usselo
Enschede

BUURTVERHALEN - Sterker in Laares
In de serie ‘Buurtverhalen’ leggen we herinneringen uit de Enschedese wijken vast. Uw buurtverhalen zijn ook
welkom! Deel ze via de ‘Draag Bij’ pagina, of neem voor vragen contact met de redactie op. Vandaag het verhaal
van Henk Speek, en zijn herinneringen aan een vergaan Laares.
Ik ben geboren in 1944, lekker ouwe
knar. Toen ik achttien was begon
ik bij Blijdenstein-Willink, aan de
Oosterstraat. Een gezellige fabriek,
lekker werken met een vaste ploeg.
En goeie directeuren. Normale
mensen. Een neef van de familie
zou in de directie komen. Die moest
eerst op alle afdelingen drie maand
werken. Hij moest weten wat het
volk moest doen! Op die manier
werd dat gebracht.
Ik heb daar van alles gedaan.
Begonnen in de weverij. Toen in
de voorbereiding voor de weverij,
spoelen, scheren, sterken. Ik weet
niet of dat de jongere mensen nog
wat zegt. Sterken was eigenlijk mijn
hoofdvak. Pap om het garen maken,
dat het garen steviger wordt. Als je
lakens koopt moet je ze eerst wassen om die pap eruit te krijgen. Mijn
vrouw heb ik daar ook leren kennen,
die deed spoelen en scheren.
Mijn vrouw en ik woonden nog bij
mijn ouders in, toen onze dochter geboren werd. Toen kon ik een
woning krijgen van Blijdenstein, in
de Oosterstraat. Zodoende is mijn
band met de Laares begonnen. Toen
daar nieuwbouw kwam zijn we
even naar ’t Zeggelt verhuisd, maar
al snel weer terug naar het Laares!
Daar hebben we 31 jaar in de Tulpstraat gewoond.
De Laares was een hele vaste
gemeenschap. Mensen stonden
voor mekaar klaar als er wat was.
Gewoon, omdat je allemaal arbeider
was. Je ging heel veel met elkaar
om. Met de buren, die van Doek en
Beun, ’s avonds bij elkaar zitten en
dom ouwehoeren.

Dat schept een band.
We woonden naast een Turks
gezin, hele leuke mensen. Die vader
verkocht groenten en fruit. Had hij
soms hulp nodig met Nederlandse
papieren, dan hielpen we elkaar.
En dan werd het vaak nog een paar
glaasjes Raki drinken! Een van de
mooiste momenten uit die tijd was
toen hun dochter trouwde. Wij wer-

den wij ook uitgenodigd, we kregen
zelfs een lift naar de trouwerij. En
mijn vrouw en dochter kregen zo’n
mooie lange jurk aan.
Onze dochter heeft op de Laaresschool aan de Rozenstraat gezeten.
Ik zat daar in de ouderencommissie. Tegenover de school was de
speeltuin. Die had een eigen voetbalelftal, en op woensdag was er
film. Elk jaar was er toernooi tegen
elftallen van de andere speeltuinen
in Enschede. Dat liep over twee, drie
maand zo. Gingen we één keer in de
week bij Meisters-Mina voetballen.
Dat was een café op Groot Brunink
en die had een voetbalveld bij. Daar
kon je gratis voetballen.
Aan de Tulpstraat was in die tijd
ook een badhuis. Toen alle huizen
zelf een douche kregen moest dat
zo nodig een buurthuis worden. En
toen moest de speeltuin ook weg.
Van de Oosterstraat tot de Singel
was de gewone Laares. Want daarboven was Laares Noord, zo’n bee
tje wat nu Schreurserve heet. Dat
liep van de Singel tot de Schreursweg tot de Oldenzaalsestraat. Ja,
eigenlijk tot de Schouwinkstraat
want daarachter stonden de eigen
huizen dus dat hoorde niet bij de
Laares aan. Daar zitten ook voet-

balclubs Sparta en Vosta. Sparta is
christelijk van origine, en Vosta was
katholiek. Kortgezegd; Sparta speelt
de wedstrijden op zaterdag, en
Vosta op zondag. In principe speelden ze dus ook nooit tegen elkaar.
Bij Sparta ben ik vrijwilliger geweest. Scheidsrechter, grensrechter, terreinknecht. Achtendertig jaar
heb ik dat gedaan. Alle hoogtepunten heb ik daar wel meegemaakt,
kampioenschappen en degradaties.
Nu zitten we lekker gehandhaafd in
de tweede klasse, plaats acht ofzo.
Elke zaterdag ga ik er nog heen. En
donderdag, samen een biertje doen
en een beetje dom zeuren.
Toen Blijdenstein dicht ging, ging
ik naar Gebroeders van Heek bij
Schuttersveld. Totdat die vier jaar
later ook dicht ging. Daarna ben ik
gaan werken voor de Stadspost,
later Metro Post. 23 jaar heb ik post
gelopen, voornamelijk Deppenbroek
en Mekkelholt. Op het max kende ik
zo’n tweehonderd bewoners van de
Laares, alles bij mekaar. Van de hele
Tulpstraat wist ik precies wie op
welk nummer woonde!
Met de afbraak van de buurt na
2000 werd het minder. Eerst kwam
naast ons dat flatgebouw bij de Rozenstraat. Kwamen er mensen van
buitenaf wonen die niemand kende,
het werd veel onpersoonlijker.
Vandaag de dag betekend de Laares
weinig meer voor mij. Er woont nog
maar een enkeling die ik nog ken.
Tekst: Marijn Smeehuijzen
Bron: Interview Henk Speek

• VOOR VERKOOP, SERVICE EN
ONDERHOUD VAN FIETSEN EN E-BIKE’S •
• OPHAALSERVICE •
M i n k m a a t s t r a a t 12 2 • 7514 E G E n s c h e d e • 0 53 - 4357 7 78
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Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

Goudsbloemstraat 23
Tel: 053 435 91 56

7531 DD Enschede
GSM 06 23170400

Kapsalon Maureen

Laaressingel 195

Enschede

Maureen Eggert

KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD

Kaatje vertraagt door
het groen in de wijk
Als de eerste knopjes aan de bomen komen, loopt Kaatje wat langzamer.
Ze kijkt vol verwondering hoe aan de kale bomen, de knoppen langzaam opengaan.
Plots is haar omgeving weer groen.
‘Natuur werkt als vluchtheuvel voor de geest’, vertelt Mark Mieras*, die onderzoek doet naar de invloed van natuur
op de mens in de stad. Natuur in de stad helpt om gezond te blijven. En dat merkt Kaatje als ze een wandeling maakt
met de grote witte hond en stil blijft staan bij de eerste knoppen in de prille lente. Ze vergeet de tijd. Ze verlegt haar
aandacht, ze denkt niet meer aan moeten en heeft even geen oordeel over de wereld om haar heen. Ze kijkt, ze heeft
aandacht, ze vertraagt en ze denkt anders. Ze denkt na over zichzelf, over wie ze wil zijn, ook voor de ander die ze
ontmoet en ze ervaart speeltijd met haar trouwe viervoeter.
Natuur als vluchtheuvel voor de geest. Kaatje hoopt dat er nog meer aandacht komt voor groen in de wijk. Ze heeft
het nodig als pauzeknop én als speelplek!

Kaatje

										

Fotoboek
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!
Dit kan door te mailen naar Hans van Zuilekom op het volgende
mailadres: h.v.zuilekom@home.nl

The Big BBQ-Party
Wanneer : Donderdag 30juni 2022
Waar: Leliestraat 2
In de tuin van het Leger des Heils
Tijd
: 17:00 uur – 19:30 uur

Ben je erbij?
Meld je dan voor maandag 16 juni aan bij
Patricia Lems via e-mail of tel.06-31000612

Samen genieten van heerlijk eten en gezellige muziek.

Hopelijk tot dan!
Dit wordt u aangeboden door het Leger des Heils en Wijkcommissie de Laares

*markmieras.nl
groenblauwenschede.nl

DE BIOLOGISCHE MOESTUIN LAARES
Het nieuwe seizoen voor de wijkmoestuin is inmiddels al weer
begonnen. D.w.z. dat de vrijwilligers
al een aantal maanden volop bezig
zijn om er weer een succesvol jaar
van te maken. Zo heeft de kweekkas een grondige schoonmaakbeurt
gehad. Er is in de koude maanden
maart en april voor verschillende groenten al voor gezaaid in de
kweekbakken. De zaai- en uitpootbedden zijn klaargemaakt. Ook is er
volop gewerkt aan het steeds weer
verbeteren van het kippenverblijf
om het voor de beestjes zo aangenaam mogelijk te maken. Daarvoor
is o.a. het hok geïsoleerd tegen de
kou. Er is een apart broedhokje gemaakt om ook dit jaar weer enkele
kuikens groot te kunnen brengen.
Wij hopen dat onze inspanningen
deze zomer zijn vruchten gaan
afwerpen.
Jullie hebben het afgelopen seizoen
kunnen lezen dat wij een aantal
kuikens hebben grootgebracht.
Misschien hebben jullie ze wel gezien omdat je één of meerdere bezoekjes aan de tuin hebt gebracht.

De dames zien er prachtig uit en
beginnen nu eitjes te leggen. Deze
overheerlijke biologische eitjes zijn
in beperkte hoeveelheid nu te koop.
Wij hopen dat jullie onze eitjes eens
komen proberen. De dames hebben
nu veel meer ruimte dan andere
jaren. Er is ook rabarber te koop.
(zie voor recept hier onder)
Eind mei zal de tuin weer elke
zaterdag voor alle wijkbewoners
geopend zijn. Hopelijk mogen we
jullie binnenkort verwelkomen. Ook
zullen we jullie via de website en de
facebookpagina van De Laares op
de hoogte houden. Kom jij ook een
kijkje nemen? Dat kan trouwens ook
nu al.
De tuin ligt er weer prima bij.
Onze tuin is iedere zaterdagmorgen geopend van 11.00 tot 13.00 uur.
U bent van harte welkom. Ook om slechts een kijkje te nemen of om een praatje
te maken. Uiteraard mogen jullie ons ook komen helpen.
We hopen jullie te zien.
De vrijwilligers.

Recept: Rabarber stoof
500 gr. rabarber, 3 a 4 el suiker, 1 el sinaasappel- of citroenrasp,
1 kaneelstokje, 2 plakjes verse gember en 2 steranijs.
Snijd de rabarber in stukjes (2 cm) .
Doe ze in de pan met een bodempje water en de ingrediënten.
Aan de kook brengen, daarna vuur laag
(niet te lang koken anders wordt het moes, afhankelijk van je eigen smaak)
Af en toe roeren.
Goed laten afkoelen en ingrediënten verwijderen.

Eetsmakelijk!

EEN VERHALENWEDSTRIJD MET ALS THEMA:

“Generatie vrede”

Stichting Vrouwen voor Vrede en Enschede voor Vrede organiseren een
verhalenwedstrijd met als thema “Generatie Vrede”.
De verhalenwedstrijd is de aftrap voor de vredesweek van 17 t/m 25 september 2022.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd samen met Bibliotheek Enschede. Daarom zal de
winnaar daar bekend worden gemaakt op 10 september in de Week van Lezen en
Schrijven.
Tijdens de prijsuitreiking zullende de acht mooiste verhalen worden voorgelezen.
Alle verhalen zullen worden opgenomen in een speciale bundel voor de Vredesweek.
De winnaar mag het verhaal ook voorlezen tijdens een evenement in de Vredesweek.
Generatie vrede
Met het thema ‘Generatie vrede’ nodigen we je uit om op te komen voor wat voor jou
waardevol is. Om nieuwe wegen te vinden voor de toekomst. Vrede raakt iedereen en
maakt geen onderscheid naar leeftijd of generaties. Iedereen kan en moet zich inzetten
voor vrede. Ieder op zijn of haar eigen manier én gezamenlijk.
Want overal ter wereld moet vrede zijn!
Laat je inspireren door www.vredesweek.nl waar het thema binnenkort uitgebreid wordt
toegelicht.
Verhalenwedstrijd
Er is een gezegde: ‘De pijn stuurt de pen’. Maar ook: ‘Daarover vertellen geeft vrede aan de
verteller en vreugde aan de luisteraar’.
Door het organiseren van deze verhalenwedstrijd willen wij in onze stad Enschede de
schrijfervaringen met elkaar delen en naar de verhalen van elkaar luisteren. En natuurlijk
zijn ook verhalen van buiten Enschede welkom.
Zo doe je mee!
• Schrijf een pakkend verhaal in het Nederlands van maximaal 700 woorden. Korter
mag natuurlijk ook.
• Stuur uw verhaal vanaf 1 juni, maar vóór de sluitingsdatum 14 augustus 2022 naar:
vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com o.v.v.: VERHALENWEDSTRIJD 2022.
• Vermeld in de e-mail ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De prijsuitreiking is op 10 september
2022 van 14.30 – 16.30 uur in de Centrale Bibliotheek te Enschede.
Deze wedstijd is een samenwerking tussen: Centrale Bibliotheek Enschede, de Week van
Lezen en Schrijven, Enschede voor Vrede en Vrouwen voor Vrede Enschede

INFORMATIE

Wij zoeken jou!
Voel jij je aangesproken?
Wil jij je steentje bijdragen aan de wijk?
Samen de wijk nog mooier maken?
Wijkcommissie Laares is op zoek naar:

• Secretaris • Penningmeester
• Redactie wijkkrant • Vrijwilligers

Neem contact op met:
voorzitter@laares.nl

BELANGRIJKE CONTACT
GEGEVENS DE LAARES

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

• AED Tiggelhof
Tulpstraat 40
• AED Leger des heils
Leliestraat 2
• AED Oosterpoort
Oosterstraat 2

Red een dier
T 144
Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

Hendrik Jan Aldenkamp
10-01-1898 - 15-05-1979
Enschede, Laaresch
Hendrik Jan Aldenkamp heeft veel betekend voor Enschede en in het bijzonder voor de Laares. Hij woonde aan de
Papaverstraat 75 en was van daaruit
zeer actief in de stad en de buurt. Vanaf
1931 was H.J. Aldenkamp lid van de
Enschede gemeenteraad voor de CPN.
Tijdens het eerste jaar van de bezetting van Nederland was hij actief in
het verzet. Samen met zijn kameraden
hielp hij mensen ontvluchten via het
Aamsveen en werden er met behulp van
luchtballonnen flyers verspreid, tegen
de bezetters. Op 25 juni 1941 werd hij
op transport gezet naar het concentratiekamp Buchenwald.

Op 13 mei 1945 keerde Hendrik Jan Aldenkamp terug naar zijn woning in de Papaverstraat in de Laares. Hij nam zijn
plaats in de Enschedese gemeenteraad weer in tot in Augustus 1966. Na zijn afscheid van de gemeentelijke politiek
bleef hij zich inzetten voor de mensen om hem heen. In 1972 werd hij de eerste voorzitter van Wijkcommissie de
Laares (WKL). Hij wilde het leefklimaat verbeteren in de wijk en verzette veel werk om van het oude leegstaande badhuis een bloeiend buurthuis te maken. Op 4 september 1979 werd buurthuis Laares feestelijk geopend. Helaas heeft
Hendrik Aldenkamp deze kroon op het succes niet meer meegemaakt, hij overleed bijna vier maanden daarvoor.
De wijk Laares en de Wijkcommissie Laares zijn Hendrik Aldenkamp veel dank verschuldigd voor wat hij betekend
heeft. De Wijkcommissie Laares heeft er voor gekozen om dit plantsoen de naam Aldenkampplantsoen te geven. Het
plantsoen is een verbetering van de leefomgeving van alle buurtbewoners en draagt bij aan een grotere samenhang
in de wijk.

https://collecties.erfgoedenschede.nl

De wijkcommissie is in vergaande gesprekken met de gemeente
om het badhuis weer als buurthuis in gebruik te gaan nemen.

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede

