
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbare vergadering 23 juni 
 
In verband met Hemelvaart wordt het spreekuur van de wijkcommissie  
verplaatst naar donderdagavond 9 juni van 20.00 tot 22.00 uur in het  
Buurthuis Laares.  
 
De openbare wijkcommissievergadering is op  
donderdag-avond 23 juni van 19.30 tot 22.00 uur.  
Deze avond heeft als thema “verkeersstructuur Laares”. 
Kijk op de website van Wijkcommissie Laares voor 
het verkeersplan van de Laares . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 35 - Nummer 6 – Juni 2011 

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

Verder in dit nummer: Nieuws van de Wijkcommissie - Kinderpersbureau – Zo was de Laares – 
Wist u dat -  Wijk info – inleveren kopy:  27 Augustus  2011 
 

IKKE
Onderstreping

http://www.delaares.eu/files/2011/Gemeente/E0685_situatie_A1_zonder_fase_aanduiding_15-02-2011_met_vcp1.pdf


 
 

 

            Schouwinkstraat 18 7531 AH Enschede tel 053-4324599 
info@hgcomputers.nl  www.hgcomputers.nl 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

EMINENT 
         MEUBEL ONDERDELEN 

Oldenzaalsestraat 275 

tel. 431 48 31 
BIJNA ALLES VOOR 
DE MEUBELMAKER 

 
 

 

 
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 
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NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Openbare vergadering 23 juni 
In verband met Hemelvaart wordt het 
spreekuur van de wijkcommissie verplaatst 
naar donderdagavond 9 juni van 20.00 tot 
22.00 uur in Buurthuis Laares.  De openbare 
wijkcommissievergadering is op donderdag-
avond 23 juni van 19.30 tot 22.00 uur. Deze 
avond heeft als thema “verkeersstructuur 
Laares”. 
 
Verkeer 
Bert ter Horst (projectleider gem. Enschede) 
en Jeroen Lieverdink (verkeerskundige gem. 
Enschede) zullen aangeven hoe het verkeer 
binnen de Laares in de toekomst 
afgewikkeld gaat worden. De meest actuele 
tekening vindt u verderop in deze wijkkrant. 
Tijdens de wijkcommissievergadering zal 
deze tekening nader worden toegelicht.  
 
Verkeersspreekuur 
De openbare vergadering gaat over de grote 
lijnen van de verkeersstructuur in de Laares. 
Mocht u problemen hebben met een 
specifieke verkeerssituatie, dan kunt u dat 
deze avond wel melden, maar daar zal dan 
niet direct inhoudelijk op worden ingegaan. 
Het onderwerp zal worden doorgegeven aan 
het verkeersspreekuur. Neemt u in zo’n 
geval foto’s of een situatieschets mee. 
 
Betaald parkeren 
Naast de verkeerstructuur zal er ook 
informatie gegeven worden over betaald 
parkeren omdat de parkeerdruk op de wijk 
steeds verder toeneemt.   
 
Zorgwoningen 
Op 15 februari 2011 heeft een aantal 
bewoners uit de Laares de bezwaren tegen 
de bouwvergunning van het appartementen-
complex op de hoek van de Minkmaatstraat/ 
Leliestraat toegelicht op een hoorzitting van 
de commissie Bezwaarschriften. Deze 
commissie heeft op 20 april 2011 advies 
uitgebracht aan de gemeente Enschede, 
waarbij zij de bezwaren als ongegrond heeft 
aangemerkt.  
 
 

Bouwvergunning 
De commissie moest beoordelen of de 
gevraagde bouwvergunning voor het 
complex terecht door de gemeente 
Enschede is verleend. Daarbij is o.a. gelet 
op de inhoud van het bestemmingsplan 
“Laares 2003” en de nota “toetsings- en 
beoordelingscriteria bijzondere woon-
vormen”. 
 
Zelfstandig wonen 
Het bouwperceel ligt in De Laares. Volgens 
het bestemmingsplan is dit perceel o.a. 
bestemd voor wonen en maatschappelijke 
voorzieningen. In de bouwaanvraag en de 
bouwtekening wordt gesuggereerd dat het 
gaat om 24 zelfstandige wooneenheden met 
gemeenschappelijke voorzieningen. Door de 
bezwaarmakers is aangegeven dat het niet 
gaat om zelfstandig wonen, maar om 
onzelfstandig wonen met begeleiding. Door 
de gemeente is aangegeven dat er 24 uur 
per dag iemand van het Leger des Heils in 
het pand aanwezig zal zijn, die de functie 
van “huismeester/portier” op zich neemt. 
Volgens de commissie blijft er dan geen tijd 
over om de bewoners te begeleiden en te 
verzorgen, en is de bouwaanvraag voor 24 
zelfstandige wooneenheden correct. 
 
Parkeernorm 
Het bouwplan voldoet aan de eisen van het 
bestemmingsplan. Voor wat het parkeren en 
de parkeernorm betreft, moeten er nog 2, 
op dit moment nog niet gerealiseerde, 
parkeerplaatsen gevonden worden, om aan 
de norm te voldoen. Anders voldoet het 
bouwplan niet. 
 
Beroep 
De belanghebbenden hebben nu tot 3 juni 
de tijd om beroep aan te tekenen bij de 
Rechtbank in Almelo. Door één van de 
bezwaarmakers wordt deze stap in ieder 
geval gezet. In de komende wijkkrant 
blijven we u op de hoogte houden van de 
verdere ontwikkelingen met betrekking tot 
de zorgwoningen. 
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RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE 
In april zijn er uiteindelijk 122 enquêtes 
binnengekomen, dit zijn de resultaten: 
 
1a. Kent u de wijkcommissie Laares? 
Ja: 111 (91%)  Nee: 11 (9%) 
 
1b. Waarvan kent u de wijkcommissie 
Laares? 
Wijkkrant:   88 (72%) 
Activiteiten:   24 (20%) 
Kranten:    6  (5%) 
Buurtbewoners:  16 (13%) 
Anders:   15 (12%) 
 
2. Vindt u het belangrijk dat bewoners 
(via de wijkcommissie samen met 
allerlei instellingen proberen de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren? 
Belangrijk:   111 (91%) 
Neutraal/geen mening: 9 (7%) 
Onbelangrijk:      0 
 
3 Welke thema’s zijn voor u belangrijk 
in uw wijk? 
Groenvoorzieningen: 102 (84%) 
Speelvoorzieningen:  79 (65%) 
Verkeer:   80 (66%) 
Veiligheid  104 (85%) 
Buurthuis:   41 (34%) 
Activiteiten:   37 (30%) 
Overig:    9   (7%) 
 
4a. Wilt u zelf actief zijn in uw wijk, bv 
in een werkgroep of eenmalig? 
Ja: 34 (28%)  Nee: 85 (70)% 
 
4b. Op welk gebied wilt u actief zijn? 
Groen en spelen:  14 
Verkeer en veiligheid:   6 
Activiteiten:    6 
Wijkcommissie:   5 
Wijkkrant:    4 
Website:    0 
Anders:    4 
 
 
5. Aan welke activiteiten in de Laares 
zou u willen meedoen? 
(een greep uit de antwoorden, als er meer 
dan 10 geïnteresseerden waren) 
 

Koffie-inloop: ja 12 misschien 9 
 

Gym/yoga: ja 11 misschien 23 
Balsport: ja 10 misschien 15 

Dansen: ja 18 misschien 14 
Zwemmen: ja 14 misschien 14 
 

Wandelen/fietsen: ja 10 misschien 17 
Koken/eten:  ja 12 misschien 15 
Natuurgids:  ja 10 misschien 12 
 

Schildercursus: ja 13 misschien 10 
Digitale camera: ja 11 misschien 16 
Knutselen:  ja 10 misschien 8 
 

Wijnproeven:  ja 10 misschien 10 
 

6. Hoe vaak zou u aan de activiteiten 
willen deelnemen? 
1 x per maand: 29 
1 x per week:  20 
Paar keer per week:  1 
Paar keer per jaar: 23 
Anders:   3 
 

10. Gaat u gebruik maken van 
spreekuur van de volgende diensten? 
    Ja Nee 
Wijkagent:   57 39 
Woningcorporatie:  36 48 
Wijkcommissie:  44 47 
Opvoedingsondersteuning:  8 73 
 

Overige opmerkingen: 
Speelplek voor honden, hondenpoepbak-ken, 
HUP, hondenpoep. Gladde bestrating, glad 
asfalt en drempels. Busverbindingen. 
Veel bewoners spreken hun zorg uit over de 
zorgwoningen in de wijk. 
 

Muzikale actviteiten: 
In de wijk wordt gemusiceerd op de 
trombone, sax, fluit, dwarsfluit, piano, 
blokfluit, drum en basgitaar. Ook is er iemand 
die muziekles geeft en in het bezit is van een 
muziekstudio. 
De leeftijdsverdeling: 
0-4 jaar: 27  
4-12 jaar: 38 
12-19 jaar: 24 
20-30 jaar: 20 
30-45 jaar: 83 
45-65 jaar: 56 
65+:   
 
Conclusie: 
De wijkcommissie is zeer tevreden over de 
resultaten van de enquête. Allereerst wordt 
duidelijk dat de wijkcommissie bekend is in 
de wijk. Verder komt ook duidelijk naar voren 
dat veel bewoners het belangrijk vinden dat  
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er een wijkcommissie is die zich inzet voor de 
wijk. 
Uit de resultaten blijkt dat de belangrijkste 
speerpunten groenvoorzieningen, veiligheid, 
verkeer en spelen moeten blijven. 
Daarnaast blijkt ook dat er zeker interesse 
bestaat voor activiteiten in de wijk.  
De wijkcommissie zal hier in samenwerking 
met Alifa zich zeker ook voor blijven inzetten. 
 
Oproep! 
In de enquêtes heeft 28% aangegeven zelf 
actief te willen zijn in de Laares. Bij de 
contactgegevens ontbreken echter soms 
naam, e-mail of telefoonnummer. 
Zouden deze mensen zich alsnog willen 
melden via wijkcommissielaares@gmail.com. 
Wij zouden graag gericht contact kunnen 
opnemen voor bepaalde projecten. 
 
Tot slot 
Uit de enquêtes kwamen allerlei personen 
naar voren die bereid waren workshops te 
geven, oa in yoga- of voedingslessen, 
muziek, computer- en taalcursussen, 
gedragstraining en in taarten bakken. 
 
Lees in de volgende wijkkrant waar dit toe zal 
leiden………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraagt uw aandact voor het Verkeersspreekuur 

Als u vragen heeft over verkeerssituaties of kleine 
verkeersproblemen ervaart, kunt u dit voorleggen 
aan het verkeersspreekuur. Het verkeersspreekuur 
is een commissie van een verkeerskundige, een 
vertegenwoordiger van de stadsdelen en de 
verkeerspolitie. Zij komt één keer per maand 
samen. Daarna bekijkt de commissie de situatie 
ter plaatse. Binnen 2 maanden krijgt u schriftelijk 
antwoord wat de gemeente kan doen aan het 
gesignaleerde verkeersprobleem. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u melding 
doen van een verkeersprobleem, dan kunt u dat 
via het digitaal loket op www.enschede.nl 
doorgeven. Ga daarvoor naar 'aanvragen' - 'ik wil 
een verkeersprobleem voor het verkeersspreekuur 
melden'. U kunt uw vraag ook telefonisch 
doorgeven door te bellen met de Gemeente 
Enschede op 14 053 (netnummer niet nodig).  
Of u komt tijdens het verkeersspreekuur (de eerste 
donderdag van de maand van 17.30 uur tot 19.00 
uur, met uitzondering van de maand augustus) 
naar het Stadskantoor (Hengelosestraat 51). 
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De vergaderingen zijn openbaar. In juli en 
augustus is er géén vergadering en dus ook geen 
wijkkrant. 
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand  van 
20:00 tot 22:00 uur in het Buurthuis  Laares   
Tulpstraat 65                 433 37 68 
 

 Voorzitter:                     J.Mourik 
Leliestraat 68               435 56 50 

 Secretariaat:                 A.Westenberg 
Laaressingel 114           435 80 84 

 Penningmeester:           I.Geerdink.  
Laaressingel 58A           433 36 72 

 Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril, 
     T. Leushuis, B.Ringelink en M.van der Meer  
 Redactie:                       Louis Ringelink 
   Leliestraat 62                433 15 19 
Kopij inleveren zie voorpagina 

 Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
 Druk: Wijkkrant Laares 
 
 
 

Wist U dat……. 
 

 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag   
9 Juni , 7 Juli en 8 September . 

      het oud papier tussen 17.30 en 18.00 uur                                                                       
aan straat gezet moet worden  

      op de plaats waar ook de OTTO geleegd  wordt. 
 
 Deze wijkkrant ook te lezen is op www.delaares.eu 

de website van de  
      Wijkcommissie Laares contact:     

webmaster@delaares.eu 
 
 Hier ook de foto’s van activiteiten in de wijk te zien 

zijn. 
 
 U met uw klachten en ideeen over de wijk elke 2de 

donderdag van de maanden April en Juni 2011 
         om 20:00 uur kunt meepraten in de openbare          

wijkcommissie vergadering in het 
         buurthuis de Laares 

 Het nog steeds wenselijk is dat er meer 
“vertegenwoordigers” uit onze  

         wijk Laares in de wijkkommissie Laares   
plaatsnemen! 

  

 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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

Gezondheidscentrum Oosterpoort 
Oosterstraat 2 – 19   7514 DZ Enschede 
Tel: 053 4321609 
www.oosterpoortlogopedie.nl 
info.oosterpoortlogopedie.nl 
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 Hendrik Jan Aldenkamp  
 
- strijder voor het belang van het werkende 
volk –  
De grootste voorvechter voor de belangen van de 
bewoners van de Laares is zonder meer Hendrik 
Jan Aldenkamp geweest.  
Hij zag op 10 januari 1895 het levenslicht en 
woonde vanaf 1929 tot zijn dood in 1979 aan de 
Papaverstraat op nummer 77. In het gemeente-
lijke adressenboek stond hij geregistreerd als 
grondwerker.  
Zijn hele leven heeft in het teken van de strijd 
voor de belangen van de arbeiders gestaan.  
In 1924 had de Centrale Inlichtingen Dienst al 
belangstelling voor Aldenkamp, want op dat mo-
ment was hij secretaris van “Meer Licht” een loge 
van de Independend Templar Order. Een „matig-
heidsorganisatie voor geheelonthouders van bei-
derlei kunne‟ (Wikipedia).  

De C.I.D. bleef geïnteresseerd in Aldenkamp en 
zijn naam duikt steeds weer op in de toentertijd 
zeer geheime rapportages.  
Hij deed ook niet geheimzinnig over zijn politieke 
ideeën en stond bovenaan de kieslijst van de CPN. 
September 1931 werd hij gekozen tot lid van de 
Enschedese gemeenteraad.  
Citaat artikel van R. IJspeerd in ‘Stiwot Forum’ 12-
04-2005:  
De Enschedese communisten verzetten zich al 
sinds 1933 tegen de nazi’s. Dat gebeurde via 
organisaties als de Internationale Rode Hulp en 
de Internationale Arbeiders Hulp. Ze 
organiseerden vluchtroute’s voor vervolgde 
Duitsers. Zo was er een route die liep van Berlijn 
naar Gronau, Glanerbrug, Enschede en een die 

het Roergebied verbond met Gro-nau, Glanerbrug 
en Enschede. Er kwamen ook Duitsers via Meddo 
bij Winterswijk naar Enschede. Hier kregen de 
vluchtelingen te eten en indien nodig medische 
verzorging. Vervolgens werden ze naar 
onderduikadres-sen in Amsterdam gebracht. De 
leiding was in handen van de Enschedeërs 
Hendrik Aldenkamp en Johan Geusendam. De 
medische verzorging kwam voor rekening van 
dokter Jonkman en dokter Coppes. De CPN’ers 
lieten bij gunstige wind in het Aamsveen 
ballonnen op waaraan propagan-damateriaal was 
bevestigd dat tegen de nazi’s was gericht. 
Aldenkamp werd samen met zijn kompaan Kobus 
uit Meddo in maart 1941 gearresteerd, weer 
vrijgelaten en in juni van dat jaar op-nieuw 
aangehouden.  
Hendrik Aldenkamp overleefde de oorlog in 
achtereenvolgens de kampen Schoorl, Amersfoort 
en Buchenwald, Gradus Meddo stierf op 22 
februari 1942 in het concentratie-kamp 
Neuengamme bij Hamburg.  
Op 13 mei 1945, moederdag, kwam Hendrik Al-
denkamp terug in De Laaresch.  
De Papaverstraat stond vol, want de hele buurt 
was uitgelopen om hem te begroeten. 
 

Korte tijd later pakte hij zijn taak in de gemeen-
teraad weer op. Hij hield dit nog ruim 20 jaar vol.  
In 1966 nam hij afscheid van de raad, maar hij 
was er de man niet naar om stil te gaan zitten. In 
zijn eigen woonomgeving was nog veel verbete-
ring mogelijk en hij werd één van de oprichters 
van de WijkKommissie Laares (WKL). In deze 
„kommissie‟ werd samengewerkt door bewoners, 
winkeliers, lagere school, kleuterschool, peuter-
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speelzaal, sociaal cultureel werk en speeltuin 
Laares. In 1972 werd Hendrik Aldenkamp de eer-
ste voorzitter van de wijkcommissie.  
De wijkcommissie organiseerde vele activiteiten 
die veelal in het speeltuingebouw plaatsvonden, 
daarvoor was niet altijd voldoende ruimte. – Op 
de plek waar de “Kromme Violenstraat‟ is 
verrezen was ooit een grote speeltuin met een 
gebouw, waarin aller-lei activiteiten werden 
georganiseerd. -  
Toen het gemeentebestuur in z‟n maag zat met 
het overbodig geworden badhuis aan de Tulp-
straat zag Aldenkamp een uitgelezen kans om 
voor de wijk een echt buurthuis te realiseren. Hij 
was ondertussen de 80 al gepasseerd, maar nog 
steeds strijdbaar.  

 
Hij kwam met de gemeente overeen dat de be-
woners van de wijk het badhuis mochten ver-
bouwen tot een buurthuis. Voor de organisatie 
van de verbouwing en voor de exploitatie van het 
pand moest weer een stichting worden opgericht.  
Wederom speelde Aldenkamp een belangrijke rol 
en zijn naam staat ook op deze akte als oprichter 
vermeld (18 september 1978).  

 
De oprichters van Stichting Buurthuis Laares 
vonden het erg belangrijk dat allerlei partijen in 
de wijk bleven samenwerken. Daarom bestond 
het bestuur uit vertegenwoordigers van: wijk-
commissie, speeltuin, winkeliers, lagere school, 
kleuterschool, peuterspeelzaal, bejaardensoos en 
de oudercommissies van de scholen.  
Helaas heeft Hendrik Aldenkamp de officiële ope-
ning van Buurthuis Laares, op 4 september 1979 
niet meer meegemaakt. Hij stierf op 15 mei 1979, 
op 84-jarige leeftijd.  
Verschillende personen en groeperingen hebben 
sinds zijn overlijden tevergeefs geprobeerd om 
Hendrik Jan Aldenkamp te eren voor zijn verdien-
sten door een straat naar hem te laten vernoe-
men. De Wijkcommissie Laares heeft tijdens de 
herstructurering van de Laares voorstellen ge-
daan om in de wijk een straat of pand naar deze 
bevlogen buurtbewoner te vernoemen, maar dat 
is tot op heden niet gelukt.  
 
Ineke Geerdink  
Bronnen: ‘Zo was de Laares’, ‘Stiwot Forum’,  
C.I.D.(documenten gepubliceerd op internet), 
Wikipedia  
In 1936 vierde  
 
 
 
 
 
 
Speeltuin Laaresch het 10-jarig jubileum. Het 
voltallige bestuur ging op de foto. 
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WIJKINFO    LAARES 
 
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede   tel.     436 87 78 
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 
Stadsdeelbeheer Centrum         tel.     481 76 

00 
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot       481 58 50 
dr.Benthemstraat 54 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                  tel.       484 89 00 
Domijn (€ 0,07/min.)           tel. 0900-3350335 
www.domijn.nl 
De Woonplaats (€ 0,10/min.)    tel.     0900-9678 
www.de-woonplaats.nl 
 
St.Stedelijk Wonen         tel.      434 35 

65 
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat 
Boekenbus     woensdag 18.00-20.00 uur 
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel  
 
Websites met info over Laares: 
www.delaares.eu          (Frank Goldstein ) 
www.enschede.nl  (Gemeente Enschede) 
www.basisschool-la-res.nl  
www.tctubantia.nl (krant) 
www.gcoe.nl  (gezondheidscentrum) 
 

 
 
 

Spoedeisende   Hulp          112 
  
Wijkagent                                     Ivonne 

Terpstra 
Politie Algemeen               tel.   0900-8844                                                                                                                                      
Meld Misdaad Anoniem                tel:   0900-7000 
Milieupolitie                   tel:    481 58 58 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                  tel:    481 59 07 
  
Wijkcommissie in het Buurthuis 
 Alléén tijdens spreekuuur.  Woensdag 
 van 10:00 tot 12:00uur             tel.   433 37 68 
 e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com  
 
Projectmedew. Stadsdeel Centrum 
Marieke Wichern              tel.  481 72 75 
Huismeester van de Woonplaats  
Herman Notkamp              tel.  432 75 22 
    
Alifa Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                  tel.  433 37 68 
 
Gem.Enschede                tel.  481 81 81 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                   tel:  481 53 49 

 

 
 

 
 
 
 

Word collectant 
 
 

De plaatselijke vrijwilligers organisatie van de 
Nierstichting 
is op zoek naar collectanten in Enschede, o.a. in 
de wijken 
Laares, Ribbelt en Schreurseve. 
In de derde week van september (18 t/m 24 
september 2011) 
is de collecte van de Nierstichting.  
Door twee uurtjes van uw tijd te investeren in 
de collecteweek 
levert u een grote bijdrage aan het werk van de 
Nierstichting. 
 
Word collectant en meld u aan op 
www.nierstichting.nl 
of vul hieronder uw gegevens in. 
 
………………………………………………… 

Ik word collectant voor de 
Nierstichting 

Voorletters ………………………………………… 

Naam  ………………………………………… 

 m /  v  

Adres  …………………………………………
 no,………….. 

Plaats  ………………………………………… 

Telefoon ………………………………………… 

Email  ………………………………………… 

Geboortedatum
 ………………………………………… 

Zonder postzegel in enveloppe opsturen naar 
Nierstichting 
antwoordnummer 533 1400 VB Bussum. 
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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  -  Ronald Lassche  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink    




