
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 37 - Nummer 5 – Juni 2013 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 

Verder in dit nummer: Nieuws  Wijkcommissie – Afscheidsreceptie –H.J.Aldenkampplantsoen – 
AED in de wijk -  wijkbugetten -   Wijkinfo Laares –   Inleveren kopy 26 Mei. 
  



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Minkmaatstraat 60, 7514 ED, Enschede 
Tel.: 053 433 46 27,    demirt@solcon.nl  www.demirt.com 
Bijbels, kinderbijbels, liedboeken, dagboeken, 
bijbel CD-roms, Kinderboeken, wenskaarten.  
Muziek : Cd’s, boeken en DVD’s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Kapsalon Maureen 

Laaressingel 195 
 Enschede 

di t/m do 09.00 - 18.00 uur 
vrijdag 08.30 - 18.00 uur 
zaterdag 08.30 - 15.00 uur 

   DAMES- EN HEREN KAPSALON 
      OLDENZAALSESTRAAT 124 
        TELEFOON 053 – 433 11 93 
             7514 DS ENSCHEDE 



 
 

NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 

Rioolbuizen Aldenkampplantsoen ondergedekt 
Vanuit de wijk zijn van verschillende bewoners, waaronder wijkcommissieleden zelf, klachten ge-
komen over de rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen. De buizen lagen wel erg hoog en erg lelijk 
in het zicht. Het was ook zeker niet de bedoeling van de oorspronkelijke 
plannenmakers om dit zo in te richten. 
Na overleg met WOM is er met geld uit de wijkbudgetten een flinke hoeveel-
heid extra zand over de buizen gelegd. Als het gras daar straks ook opkomt 
oogt het geheel wat natuurlijker en kunnen de kinderen als mollen door de 
buizen kruipen. 
 

Bouwrijpmaken Laares fase 6 
De gemeente heeft een overzichtelijke planning toegestuurd over het bouwrijpmaken van fase 6, 
het terrein tussen de Tulp- en Leliestraat. Dit betekent dat de grond wordt voorbereid op het bou-
wen. In deze planning kunt u zien wanneer de rioleringen en nutsleidingen worden aangelegd in 

de Tulp- en de Meidoornstraat. Ook kunt u zien wanneer er bouw-
wegen en verhardingen van deze nieuwe wegen worden aange-
bracht. Voor het volledige overzicht kunt u terecht op de website van 
de wijkcommissie: http://www.delaares.eu/site/nieuws/nieuws-
algemeen.html 
 

Gevaarlijke drempels in de wijk 
Er zijn de laatste tijd een paar vervelende valpartijen geweest door de wel erg steile, nieuwe 
drempels in de Rozenstraat. De straten zien er prachtig uit, maar op de fiets zijn de drempels bijna 
hindernissen. Er wordt nu gezocht naar andere passende inritblokken om deze steile drempels te 
vervangen. Tot dit tijd is het dus oppassen geblazen. We wensen de bewoners die gevallen zijn 
beterschap. 
 

Uitnodiging afscheidsreceptie 
Tijdens de besloten vergadering van de wijkcommissie Laares in mei heeft de officiële bestuurs-
wisseling al plaatsgevonden. Donderdag 13 juni krijgt u de gelegenheid het vertrekkende bestuur 
te bedanken. Verderop in de wijkkrant vindt u de uitnodiging. 
 

Gewijzigde lokatie en  aanvangstijd openbare vergadering 13 juni! 
In verband met de afscheidsreceptie zal de openbare vergadering op donderdag 13 
juni beginnen om 19.00 uur en plaatsvinden in Appartementencomplex de 
Tiggelhof, Tulpstraat 40 (ingang vanaf de parkeerplaats) in Enschede. 
Tijdens de openbare vergadering zal onder andere een voorstel voor het plaatsen 
van een AED in de wijk in stemming worden gebracht. Ook hiervoor vindt u een op-
roep in deze wijkkrant.  

 

Spreekuur wijkcommissie 1e donderdag van de maand vervalt voorlopig 
De tijdelijke huisvesting van de wijkcommissie in de Spaanse Sociëteit maakt dat het lastig is om 
goed zichtbaar te zijn. Het kantoor is op de bovenverdieping en geregeld zijn bewoners naar ons 
op zoek zonder ons te vinden. Tot er een nieuwe locatie gevonden is vervalt het spreekuur op de 
1e donderdag van de maand. 
Voor vragen kunt u ons bereiken via ons mailadres: wijkcommissielaares@gmail.com  of telefo-
nisch, de nummers vindt u op de laatste pagina van de wijkkrant. 

 



 

 
 
 

 



 
 





 
 
 
 

H.J.Aldenkampplantsoen 
Genoemd naar 

 
Hendrik Jan Aldenkamp 
10-01-1895 – 15-05-1979,  

Enschede, Laares 
 
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 buurt en de stad. 
Vanaf 1931 was Hendrik Aldenkamp lid van de Enschedese gemeenteraad voor de CPN.   
 
Hij was al ver voor de oorlog, vanaf 1933, actief in de ‘Internationale Arbeiders Hulp’ (I.A.H.) en 
de ‘Internationale Rode Hulp’ (I.R.H.). Dit waren hulporganisaties die zorgden voor opvang van 
mensen die moesten vluchten voor het naziregime in Duitsland.  
 
In het eerste jaar van de bezetting hielpen en zijn kameraden mensen vluchten via het Aamsveen 
en lieten ze luchtballonnen op waarmee pamfletten tegen de bezetter werden verspreid.  
 
Op 25 juni 1941 werd hij opgepakt en na internering in Kamp Schoorl en Kamp Amersfoort werd 
hij het voorjaar daarop op transport gesteld naar het concentratiekamp Buchenwald. Daar verbleef 
hij tot de bevrijding door de Amerikanen in april 1945. 
 
Op 13 mei 1945 keerde Hendrik Aldenkamp terug naar zijn woning aan de Papaverstraat. Hij nam 
zijn plaats in de Enschedese gemeenteraad weer in en behield die tot augustus 1966. Ook was hij 
lid van de Provinciale Staten van Overijssel van 1950 tot 1966. 
 
Na zijn afscheid van de provinciale en gemeentelijke politiek bleef hij zich inzetten voor de mensen 
om hem heen. In 1972 werd hij de eerste voorzitter van WijkKommissie de Laares (WKL). Hij wilde 
het leefklimaat verbeteren in de wijk en verzette daarom veel werk om van het oude leegstaande 
badhuis een bloeiend buurthuis te maken.  
 
Op 4 september 1979 werd Buurthuis Laares feestelijk geopend en het is tot de sluiting in 2012 
een belangrijke factor geweest in het sociaal culturele leven in de wijk. Helaas heeft Hendrik Al-
denkamp deze kroon op zijn werk zelf niet meer meegemaakt, omdat hij op 15 mei van dat jaar 
was overleden. 
 
De wijk de Laares en wijkcommissie zijn Hendrik Jan Aldenkamp veel dank verschuldigd voor wat 
hij voor hen betekend heeft. Daarom heeft Wijkcommissie Laares er voor gekozen om dit plant-
soen naar hem te noemen. 
 
Het H.J.Aldenkampplantsoen biedt mogelijkheden voor jong en oud om te recreëren en elkaar te 
ontmoeten. Het draagt daarmee in de geest van de naamgever bij aan een grotere samenhang in 
de wijk en is op die manier een verbetering van het leefklimaat in de Laares. 
 
Wijkcommissie Laares  
Zomer 2013 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bewonerscommissie De Tiggelhof 
Wijkcommissie De Laares 

 
08-05-2013 
 
Geachte bewoners Laares 
 
Vanuit de bewonerscommissie van de Tiggelhof en Wijkcommissie De Laares hebben we  
besloten om te kijken of er draagvlak is in de wijk om een AED te plaatsen bij de ingang van de 
Tiggelhof. Deze plaats is redelijk centraal gelegen binnen de Laares.  
 
We doen dan ook een aanvraag via de wijkbudgetten voor de aanschaf, een wandkast met alarm 
en onderhoud voor een periode van 5 jaar.  
Als er interesse is zou er ook wijkbudget aangevraagd kunnen worden voor een centraal georgani-
seerde cursus reanimatie en bediening van de AED. Daarom willen we graag weten wie een cursus 
zou willen doen. Via www.ehbo-enschede.nl kunt u zien wat de cursus inhoudt. De kosten van de 
cursus bedragen rond de € 60,00. 
Ook willen we graag weten wie reeds een EHBO of een reanimatie- en AED bedieners-cursus heeft 
gevolgd en zich dan ook wil aanmelden voor het bedienen van de AED.  
 
Begroting aanschaf  &  Onderhoud AED 
Aanschaf                     € 846,00  incl   6% BTW   
Wandkast met alarm  € 268,00  incl 21% BTW 
AED Verzekering  €   45,98  incl 21% BTW    Per jaar 
Onderhoudscontract  € 114,95  incl 21% BTW    Per jaar 
 
De aanvraag uit de wijkbudgetten is dan ook: 
Eenmalige aanschaf  € 1114,00  (onderhoud per jaar € 160,93) voor 5 jaar € 804,65 
Totaal:  € 1918,65 
 
Tijdens de wijkcommissie vergadering van donderdag 13 juni om 20.00 uur zal deze aanvraag be-
sproken worden. We nodigen u graag uit om dan aanwezig te zijn. 
 
Als u zich wil aanmelden voor een cursus graag onderstaande aanmelding in de brievenbus doen 
bij L Vermeer, Tulpstraat 40-33, 7514ZL Enschede (dat is binnen de Tiggelhof) 
 
We zullen bij voldoende aanmeldingen voor de cursus Reanimatie en AED bediener deze organise-
ren in de recreatie-ruimte van de Tiggelhof. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:______________________________ Straat:_______________________Nr:________ 
Telefoon:___________________________ Mail adres:______________________________ 
Is geïnteresseerd in de cursus: 

o Reanimatie & AED Bediener   
Is al in het bezit van een diploma 

o Reanimatie & AED Bediener 
o EHBO, incl AED 

 
 
 



 
Nieuws van de Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
 
Straatfeesten 
Na de aanvraag voor het straatfeest in de Klaproosstraat is er ook nog een aanvraag binnengeko-
men voor een straatfeest voor een deel van de Laaressingel. Het gaat om de bewoners van het 
pas gerenoveerde deel van de Laaressingel. 
Bij deze aanvraag kwam ook de vraag naar voren waar de toekenning van 10 euro per deelne-
mend adres op gebaseerd is. Voorheen werd er door de gemeente een standaard bedrag beschik-
baar gesteld van € 250,- per straat. 
Aangezien het aantal bewoners per straat sterk wisselt leek het de werkgroep eerlijker om een be-
drag per deelnemend adres toe te kennen. De werkgroep heeft gekozen voor het bedrag van 10 
euro omdat er ongeveer 600 adressen in de wijk zijn. Als elk adres zou deelnemen aan een straat-
feest zou al de helft van het jaarlijks wijkbudget opgaan aan straatfeesten. 
 
 
Rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen 
Voor het Aldenkampplantsoen is € 750,- ter be-
schikking gesteld uit het wijkbudget om de riool-
buizen te bedekken met zand. Veel wijkbewoners 
stoorden zich aan het betonnen uiterlijk van de 
buizen die bovenop de bulten lagen. Inmiddels 
liggen de buizen al ondergronds en oogt het een 
stuk vriendelijker. 
 
Het indienen van aanvragen 
Aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via: 
- wijkbudgetlaares@hotmail.com 
- wijkcommissielaares@gmail.com 
- http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl/ 
- de openbare wijkcommissievergadering 
- via één van de leden van de werkgroep 
 
En nogmaals: 
De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders van het gemeenteraadsbe-
sluit van 11 april 2011, zoals gepubliceerd in de wijkkrant van maart-april. Daar kunt u ook de pro-
cedure nalezen over het toekennen van de aanvragen. 
 
Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste Wijkbewoners. 
Mag ik me even voorstellen: mijn naam is Henk Hunink en ik ben getrouwd met Inge en heb 3 kin-
deren en ben een trotse opa van 4 kleinkinderen Stan, Bo, Pien en Merle. 
Ik heb 37 jaar op het Velve-lindenhof gewoond , in 2007 ben ik in de wijk Laares  komen wonen in 
het appartement aan de Begoniastraat de Ooster Es genoemd.[De Zwaan?] 

Ik heb op 14-05 2013 de voorzittershamer van de wijkcommissie overgenomen van Janet  
Mourik.Ik ben er trots op dat ik met het nieuwe bestuur en de andere leden van de wijkcommissie 
het werk mag voortzetten. We hopen dat er vanuit de wijk ook veel ideeën en suggesties komen, 
om er samen een mooie en leefbare wijk van te maken. 
met vriendelijke groet, 

 Henk Hunink 

 



DE WIJKKRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR STICHTING WIJKCOMMISSIE 
LAARES. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en  
December om 20.00 uur de Spaanse Sociëteit. In juli en augustus is er géén vergadering. 
 
Voorzitter: Henk Hunink 
Begoniastraat 180-36         0624318298 
Secretariaat: Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
wijkcommissielaares@gmail.com 
Penningmeester: Hans v. Zuilekom  
Begoniastraat 180-6           430 67 73 
h.v.zuilekom@home.nl 
Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril,  
T. Leushuis, B. Ringelink 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.delaares.eu 
Webmaster: Frank Goldstein webmasterlaares@gmail.com 
 
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink 
Leliestraat 62         433 15 19 
De wijkkrant verschijnt iedere maand, m.u.v. juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares 
 

Wijkinfo Laares 
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                  WOM  Tulpstraat 22 Enschede           436 87 78 
info@delaares.nl      www.delaares.nl 
 
Gemeentelijk Contact Centrum                  GCC                              481 76 00      
Gem.Enschede                                                              481 81 81 
Stadsdeelbeheer                                                                                             481 76 00 
Wijkbeheer  Laurens Ottenschot                    dr.Bentheimstraat 54                          481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marieke Wichern                           481 72 75 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2013: www.twentemilieu.nl voor alle ophaaldata van  uw afval  of 0900  - 8520111 
 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                                                                                                      484 89 00 
Domijn (€ 0,007/min.)                             www.domijn.nl                            0900-335 03 35 
De Woonplaats (€0,10/min)                       www.de-woonplaats.nl                        0900-9678 
Huismeester De Woonplaats                       Herman Notkamp                            432 75 22 
 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
 
Wijkagent               Ivonne Terpstra                     ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl  
Politie Algemeen                                                                                           0900-88 44 
Meld Misdaad Anoniem                                                                                0900-70 00 
Millieupolitie                                                                                                481 58 58 
Controleur hondenoverlast                          Jos Hassink                                     481 59 07  
Red een Dier                                                                                                  144 

 



 



 

 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

 
 
 

Gezond   
 

      
    kun je leren…… 

 
HEEFT U: 

 Een houdingsafwijking? 
 Nek- en schouderklachten? 
 Spierspanningshoofdpijn? 
 Lage rugpijn? 
 Hyperventilatie? 
 Een chronische aandoening? 

 
WELLICHT KUNNEN WIJ U HELPEN! 

 
Praktijk voor oefentherapie 

Cesar en Mensendieck 
Marloes Hammink en Ingrid Taken 
Gezondheidscentrum Oosterpoort 

Oosterstraat 2-13, 7514 DZ Enschede 
Tel. 053-4352278 

www.oefentherapieoosterpoort.com  
 

Nu ook zonder verwijzing! 
 

 

Maatschap Fysio- en Manuele therapie                   “Het Stokhorst e.o.” 
                                                                                                            Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit! 
Alle vormen van FYSIOTHERAPIE 
Voor persoonlijke en individuele benadering 
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk!  
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst) 
Pioenstraat 26 – 27 
7531 KC Enschede 
Tel: 053 – 4334176 
www.fysiostokhorst.nl  
                                                                                                      KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten 
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl                                       Jacques Bakker  -  Karolien Levink 
of info@fysiostokhorst.nl                                                                     Ronald Lassche 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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


