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Ja, Wilma daar staat hij dan!
Opa in volle glorie eindelijk!

En er was er een Jarig….
Gefeliciteerd Henk

Verder in dit nummer: Burendag + Aldenkampplantsoen – Maria Nijssen – Gerrit Stemerding Wijkinfo Laares – wijkbugettten – AED –Duizendknoop -Inleveren kopy 17 November.

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

Burendag op het Aldenkampplantsoen
Op zaterdag 21 september 2013 werd het Aldenkampplantsoen
officieel in gebruik genomen. Om 14.00 uur werd onder grote belangstelling het Aldenkampmonument onthuld door de kleindochter van Aldenkamp, Wilma Bendijk en medeoprichter van de
Wijkcommissie Laares, Gerrit Stemerding.
Gerrit hield een toespraak waarin hij het belang van Hendrik Jan
Aldenkamp voor Enschede en voor de Laares aanhaalde.
H.J.Aldenkamp was één van de eerste bewoners van de Papaverstraat in 1929 en heeft daar vijftig
jaar gewoond. Zijn beroep was grondwerker, maar hij was voor zijn omgeving veel meer dan dat.
Dit valt allemaal te lezen op het monument.
Volgens Gerrit is Enschede nu beter in balans, nu er niet alleen een
van Heekplein is (genoemd naar een ‘textielbaron’), maar ook een
Aldenkampplantsoen. Hiervoor kreeg hij luid applaus van buurtbewoners, nabestaanden en vrienden van Aldenkamp, wethouder Marijke van Hees en diverse leden van de NCPN.
Ondertussen waren elders op het plantsoen vele kinderen lekker
aan het spelen op de mooie ‘natuurlijk spelen’ speelobjecten en
werden er kinderen geschminkt.
Vooraf en na de onthulling kon men genieten van de smoothies die door cliënten en personeel van
RIBW werden aangeboden, zorgden buren uit de Tiggelhof voor koffie, thee en fris en werden er
hapjes rondgedeeld door de feestcommissie.
Er was een kraampje waar men kon kennismaken met Temari (ballen omwikkeld met gekleurd
draad, in fascinerende patronen) ook werden er zelfgemaakte en tweedehands spulletjes verkocht
en kon men bij de kraam van de Wijkcommissie nieuwe aanvragen van de wijkbudgetten bekijken
en het boek ‘Zo was de Laares’ kopen.
In de feesttent lag een Burenboek, waarin iedereen kon reageren op deze Burendag en ideeën
kon indienen voor de volgende keer. Vele reacties waren positief over ons initiatief in 2013.
Deze Burendag was een mooie start van een traditie. Wij zijn erg benieuwd welke buurtbewoners
voor volgend jaar ideeën uitwerken en een beroep doen op het wijkbudget zodat in 2014 de Burendag traditie op het Aldenkampplantsoen wordt voort gezet.
Feestcommissie 2013, Astrid, Bea, Ineke en Jeanet

Onze speciale dank gaat uit naar de Buren in de Tiggelhof, die de bouwers
van het monument hebben verzorgd en geassisteerd en die naderhand
zorgden dat het mooie bloemstuk van de familie ’s avonds werd veilig gesteld.

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
Mijn naam is Maria Nijssen. Sinds Juni van dit jaar was ik “proeflid ”
En ondertussen ben ik lid geworden van de wijkraad de Laares.
Ervaring;
Vanaf 1993 heb ik me ingezet voor het realiseren van de plannen voor de nieuw te bouwen ecologische wijk
Oikos bij Glanerbrug.
In samenwerking met onze groep “Zelf Voorzienend Wonen”en de Gemeente Enschede heeft de wijk zich
daar ontwikkeld.. V.a. begin 1998, toen ik er kwam te wonen, was ik lid van de buurtcommissie en contactpersoon van het Gemeentelijke Projectplan Oikos, o.l.v. Olaf Rinket.
Dat heb ik zolang nodig > 2008 gedaan. Ondertussen was ik ook actief lid van de huurdersstichting van de
Arcadialaan: “De Kleine Marke”> 2012 en heb zelf nog van 2008 t/m 2012 actiegroep “Leefbaar Oikos”geleid.
Toen de kinderen uitgevlogen waren, werd m’n huis te groot. Bovendien werd de afstand naar centrum Enschede door afnemende gezondheid en slechte vervoersmogelijkheden lastiger. Terwijl ik er vaak moest zijn
i.v.m. vrijwilligerswerk bij museum de Twentse Welle en langdurige behandelingen in Het Roessingh.
In 2010 zag ik de aankondiging van wooncooperatie “Ons Huis”over de bouwplannen van appartementengebouw “Het Nijlaar”.
Daar heb ik me toen op ingeschreven en na twee jaar – ik was n.b. op concertreis met ons wereldmuziekkoor; www.intervocaal-enschede.nl in Polen.. kreeg ik de bevestigende e-mail, dat ik een appartement kon
huren!
Ik ben geboren in Den-Haag, maar woon al sinds m’n 18e in Enschede. Ik kwam hier, om te herstellen van
een blessure, opgelopen in m’n eerste jaar sportacademie. Even bij een hier studerende broer bijkomen.. Na
twee weken m’n toekomstige man ontmoet en…gebleven. Niet alleen om hem, maar zeker om het schitterende natuurrijke Twente.
Ik heb hier de toen 3-jarige opleiding Medisch Technisch Assistente O.K. gevolgd en 9 jaar op de operatieafdeling van ZKH de Stadsmaten gewerkt. Daarna m’n kinderen gekregen: twee zoons; nu 31 & 29 jr, waarvan de oudste me sinds 11 mei het mooiste verjaarskado –zelf 10 mei jarig -heeft gegeven: Amber, m’n eerte kleinkind.
Nadat ik de kinderen t/m hun vijfde zelf heb opgevoed kon ik niet herintreden op de O.K.
Dat jaar was ik de enige, dus te duur voor het ZKH. > 2jr omgeschoold tot Med. Secretaresse > nog 2 jr zo
gewerkt. Nog een spoedcursus “Sport & Spel”van de Gemeente gedaan, waarmee ik op woe-middagen en in
de zomervakantie de jeugd begeleidde.
Ik heb m’n hele leven al op allerlei manieren dansles gehad en gedanst. Met de 3-jarige opleiding tot Danstherapeute aan het Conservatorium alhier wilde ik proberen Z.Z.P-er
te worden. Helaas een ernstig ongeval, waarbij ik 12 rugwervels kneusde en verstuikte heeft mij die kans tot
nu toe ontnomen. Wel probeer ik mijn diploma’s voor sportmassage/ voetzone-reflexologie en energetische
massage uit te voeren.
In Oikos noemde men mij een bomenactiviste. Al toen de kastanjebomen voor V & D geveld zouden worden
bleef ik met een groep van Milieu-defensie erin zitten, totdat de wethouder de beloften had getekend voor
herplaatsing aan de Boulevard 1940-1945 + plaatsing van de bomengroepen op het nieuwe G.J. van Heekplein. In Oikos redde ik met m’n “Leefbaar Oikos”-groep in een 3-daagse actie 35 bomen op de toegangsweg..
Het is jammer, dat in ons pas feestelijk geopende “Aldenkampplantsoen”al 4 boompjes
gestorven zijn! En dat de, door de Gemeente Enschede toegezegde 3 oudere bomen, nog steeds hun plek niet in ons park mochten vinden.
Met Marco Kollen, die daar al jarenlang mee bezig is en met alle
bewoners van de Laares, hoop ik, in het plantseizoen, de
herfst,en anders in de lente die beloofde bomen alsnog te verwelkomen.
Met Groene Groet, Maria Nijssen

Beste Buurtbewoners, het openingswoord Aldenkampplantsoen van Gerrit Stemerding.

Beste Mensen!
Het doet goed hier zoveel bekende gezichten te zien. Mannen en vrouwen die op een of andere
manier iets betekenen, of betekend hebben voor onze wijk De Laares.
En beste mensen, eigenlijk is het natuurlijk allemaal veel te laat.
Eigenlijk had er aan het eind van de vorige eeuw al een Aldenkampstraat, een Aldenkampplein of
een Aldenkampcentrum moeten bestaan.
Als eerbetoon aan een bekend, berucht, maar vooral ook betrokken medeburger.
Hendrik Jan Aldenkamp heeft zich heel zijn leven ingezet voor de medemens.
Zijn hart ging vooral naar de minder bedeelden, in de wijk, de stad, het land en zelfs buiten de
grenzen streed hij als communistisch voorman zijn strijd!
Dat heeft hem voldoening, maar ook veel leed gebracht.
“Mens durf als mens te leven”
Dat was zijn lijfspreuk.
En die lijfspreuk werd ons, aan het eind van elke wijkcommissievergadering, steeds weer ingeprent.
Dan sloot Hendrik de vergadering af met zijn bekende slottoespraak.
Niet voor iedereen was dat gemakkelijk. Sommigen waren dan al met hun hoofd bij het koudschuimend bier!
Hendrik Jan Aldenkamp heeft aan de wieg gestaan van de wijkcommissie Laares. Voor hem was
de srijd voor verbetering van de buurt, een buurt die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw
hard achteruit ging, een vanzelfsprekende strijd. Samen met een aantal buurtbewoners is hij het
gevecht aangegaan.
En het is gelukt. De wijk werd gerenoveerd, er kwamen nieuwe voorzieningen, waaronder een
buurthuis. Bij de ontwikkeling en het beheer van dit buurthuis heeft zijn dochter Jannie een belangrijke rol gespeeld. Helaas kan zij dit eerbetoon aan haar vader niet meer meemaken.
Samen met zijn kleindochter, haar dochter, doen wij dit nu ook een beetje voor Jannie.
Beste mensen, de strijd voor een betere buurt werd in die tijd vastgelegd in een lied, waarvan het
refrein steeds weer luiden; “Tussen singels en fabrieken, Daar ligt de wijk Laares, men wou die
wijk verzieken, Maar wij staan op de bres!”
Het is geweldig dat de huidige wijkcommissie het nu toch voor elkaar heeft gekregen, dat we hier
in het Aldenkampplantsoen, een gedenkteken mogen onthullen. Ik vond het een eer dat ik gevraagd werd om samen met Wilma deze handeling te mogen verrichten.
Want, beste mensen, de stad Enschede is meer in balans, nu we naast het Van Heekpark ook het Aldenkampplantsoen hebben!
(oudbestuursleden wijkcommissie
Laares:Luther,Chris,Louis,Gerrit,Corrie,Henk,Ineke,Wouter,Ruud,Eddie,Carla,Bea,Riekie,mevr.Riess
ewijk,dhr,Douwsma,dhr,ten Brugge, winkeliersvereniging Laares: Bram Gerritsen, Jan Wevers, Marinus Rosens)
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WOM Tulpstraat 22 Enschede

Gemeentelijk Contact Centrum
GCC
Gem.Enschede
Stadsdeelbeheer
Wijkbeheer Laurens Ottenschot
dr.Bentheimstraat 54
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum
Marieke Wichern
St.Stedelijk Wonen
Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr
Boekenbus
iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel

436 87 78
481 76 00
481 81 81
481 76 00
481 58 50
481 72 75
434 35 65
18:00-20:00

Afvalwijzer 2013: www.twentemilieu.nl voor alle ophaaldata van uw afval of 0900 - 8520111
Woningbouwcorporaties
Ons Huis
Domijn (€ 0,007/min.)
De Woonplaats (€0,10/min)
Huismeester De Woonplaats
Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Ivonne Terpstra
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Millieupolitie
Controleur hondenoverlast
Red en dier

www.domijn.nl
www.de-woonplaats.nl
Herman Notkamp

484 89 00
0900-335 03 35
0900-9678
432 75 22
112

ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl
0900-88 44
0900-70 00
481 58 58
Jos Hassink
481 59 07
144

Wijkbudgetten
Elk jaar is er geld beschikbaar voor de Laares, het zogenaamde wijkbudget. Samen met je buurtgenoten
kun je beslissen waar dit geld aan uitgegeven wordt. Er
zijn al een aantal aanvragen ingediend en ook vorig jaar
is er dankbaar gebruik gemaakt van het wijkbudget. Denk
bijvoorbeeld aan het Speelpark Ooster-Es tussen de Oosterstraat – Korenbloemstraat – Begoniastraat.
Om aanspraak maken op een (deel van het) wijkbudget kan een aanvraag worden ingediend bij de
Werkgroep Wijkbudgetten Laares (WWL) via wijkbudgetlaares@hotmail.com. De werkgroep heeft
als taak wijkbudgetten te verdelen.
Per 1 april 2013 bestaat de WWL uit Henk Hunink (voorzitter Wijkcommissie Laares), Wiro Kuipers, Jeanet Mourik, Gerrie Welcker en Walijne Weldink. Het wijkbudget voor 2013 is €13.100 en
hiervan is nog steeds een deel beschikbaar.
Afspraken budget
De WWL mag beslissen over projecten onder de €1000. De WWL stemt over de toekenning van
aanvragen. Deze projecten worden achteraf in de wijkkrant gepubliceerd. Er kan bijvoorbeeld een
aanvraag voor een straatfeest gedaan worden, waarbij het wijkbudget alleen kan worden aangevraagd voor (spel)materiaal voor activiteiten. Maximale bijdrage is €10 per deelnemend huisnummer.
Voor grotere projecten, boven de €1000, wordt tijdens een openbare wijkcommissie vergadering
gestemd. In de wijkkrant zal hierover van te voren een aankondiging worden gedaan. Wanneer de
stemmen staken, wordt er ruggespraak gehouden met de Gemeente Enschede of wordt een aangevraagd budget slechts gedeeltelijke toegekend. Het wijkbudget wordt zoveel mogelijk evenredig
verdeeld onder de door de Gemeente Enschede beschreven doelstellingen.
Doelstellingen
 Groen (geen onderhoud), bijvoorbeeld bloembakken, bomen etc.
 Kinderen en spelen
 Feesten en bestaande activiteiten
 Kunst en cultuur
 Onvoorzien
 Voor straatfeesten wordt maximaal € 10,- per deelnemend huisnummer toegekend. Dit geld is
niet bestemd voor eten of drinken.
Aanvragen
 Aanvragen bij voorkeur indienen vóór 1 april.
 Tussendoor kunnen aanvragen voor kleinere bedragen door de WWL toegekend worden (zoals
bij een straatfeest).
 Grotere projecten (boven de € 1000,- ) kunnen ook na 1 april worden ingediend, daarbij dient de
officiële aanvraagprodecure gevolgd te worden.
 De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders van het gemeenteraadsbesluit van 11 april 2011:
Spelregels
 het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
 het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
 het initiatief dient geen privé-belang
 bewoners treden op als opdrachtgever
 er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, de wijk of het dorp
 het initiatief moet haalbaar zijn
Kaders
Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op:
 een schone en hele* leefomgeving
 het vergroten van het veiligheidsgevoel
 het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden


 het stimuleren van duurzaam gedrag
 het bevorderen van de leefbaarheid
 het bevorderen van de sociale samenhang
 het bevorderen van de arbeidsparticipatie
* met hele bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte.

Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te voldoen, maar aan één of meerdere kaders.





Bij grote projecten vooraf overleg met Stadsdeel management (SDM).
Elk groot project moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden.
Kleinere projecten, mits onder € 1000,- kunnen door werkgroep beoordeeld worden, wat de
werkgroep beslist is bindend. De toekenning wordt in de eerstvolgende wijkkrant gepubliceerd.
Bij aanvragen boven de € 1000,- wordt de aanvraag eerst in de wijkkrant gepubliceerd. Besluiten worden genomen op de openbare vergaderingen van de wijkcommissie, in februari, april,
juni, oktober, december. Besluiten worden genomen na stemming in de openbare wijkcommissie vergadering door alle op dat moment aanwezige wijkbewoners.

Overig
 Leden van werkgroep mogen zelf maar 1 x per jaar een plan indienen
 Wie een straatfeest organiseert schrijft een klein verslag voor de wijkkrant
Kijk voor alle informatie over de besteding van wijkbudgetten op jijmaaktdebuurt.enschede.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep I.v.m. bediening van de AED !
tot op heden hebben we 8 personen voor het bedienen van de AED. ik heb voor 12 personen
plaats in de cursus dus, voor liefhebbers die de cursus willen doen meld u aan.
De AED is inmiddels besteld en zal dus de komende maand inzetbaar worden.
Vriendelijke groeten,
Bertus Vermeer
Bewonercommissie de Tiggelhof
Tulpstraat 40-33
Enschede
06 53 78 39 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japanse Duizendknoop in de Laares ( door: Robert Wensink)
Op meerdere braakliggende plekken in de Laares is de exotische plant Japanse Duizendknoop
aanwezig. Los van de vraag mooi of lelijk is het een ongewenste plant omdat deze, eenmaal goed
gevestigd, nauwelijks te bestrijden is.
De reden om deze exoot als een bedreiging te zien is de agressieve manier waarop de plant groeit
en zich verspreidt. De plant kan bijvoorbeeld door funderingen heen groeien met alle schadelijke
gevolgen van dien. Het gebrek aan natuurlijke vijanden (bijvoorbeeld schimmels) maakt snelle groei mogelijk.
Op het braakliggende terrein aan de Leliestraat, grenzend aan tuinen van de
Klaproosstraat, woekert deze Duizendknoop en is de gemeente als eigenaar
van de grond eerder dit jaar begonnen met een bestrijdingspoging . Met nadruk een poging, want tot op heden is een echt goede oplossing (nog) niet beschikbaar. Zoek maar eens op internet naar Japanse Duizendknoop en het
beeld wordt duidelijk.
Aan de Begoniastraat, tegenover de woningen die nu in aanbouw zijn, is deze plant ook aanwezig.
Ziet u deze plant op andere locaties of wilt u uw zorgen uiten over de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, dan kunt u zich het beste richten tot de Gemeente (Stadsdeelbeheer).

Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES
VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

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

Maatschap Fysio- en Manuele therapie

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!

“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
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl
of info@fysiostokhorst.nl

KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten
Jacques Bakker - Karolien Levink
Ronald Lassche

