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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 



 

 
Aflevering 5, juli 2011  

Samengesteld door Damian, Collin, Thomas en Eva.  
Wil je meedoen? Mail naar kpb.laares@gmail.com. 

Bloemen 
 
 
Een bloem geeft vaak een lekkere geur 
Ik raak daardoor in een goed humeur 
Ze zijn er in heel veel soorten en 
kleuren 
En ze zijn er om het huis een beetje op te fleuren 
Kortom bloemen zijn heel mooi 
Het is totaal geen zooi 
Sommige mensen vinden dat wel 
Dus ik spel: 
B L O E M E N   Z I J N   G E W E L D I G! 
Nu weten iedereen het wel 
 
 
Eva  

 

 
 
Op woensdag 13 juli 2011 vind er een water-splash-spektakel plaats op het schoolplein. 

Neem een waterpistool mee. Je mag ook waterbalonnen meenemen. Trek je 
zwemkleding aan en neem een handdoek mee.  
Om 14:30 verwachten we je in het buurthuis.  

 
 
 
 

Kleurwedstrijd 
 
In de vorige aflevering van de wijkkrant stond op 
onze pagina een kleurplaat van een harnas. Je kon 
die insturen en een prijs winnen. Er zijn veel 
inzendingen binnengekomen en er is een winnaar 
gekozen door het kinderpersbureau. In de groep tot 
6 jaar heeft Esra Haan gewonnen. In de groep tot 9 
jaar was Luca de beste. En in de groep tot 13 jaar 
heeft Mohammed de eerste prijs gewonnen. 
We verzoeken deze kinderen om bij het water-
spash-spektakel te komen om hun prijs in ontvangst 
te nemen. Alle kleurplaten worden daar 
tentoongesteld.  
Tot slot gaat er nog een eervolle vermelding naar 
Jasper. 



 
 

”LOCO door de tijden” door Damian 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws van de wijkcommissie 
 
Verkeersstructuur Laares 
Tijdens de wijkcommissievergadering van 23 
juni 2011 is de door de gemeente gemaakte 
tekening nader toegelicht. Een aantal 
bewoners heeft kritische vragen gesteld en 
aan de verkeerskundige gevraagd of er nog 
aanpassingen mogelijk waren. De gemeente 
heeft aangegeven dat veranderingen 
mogelijk zijn en gaat met de suggesties die 
gedaan zijn aan het werk. Er komt dus een 
nieuwe verkeersstructuur voor de Laares die 
op enkele punten zal afwijken van de huidige 
tekening. Na de zomervakantie wordt 
hierover meer bekend. 
 
Bezwaar 
Stichting Wijkcommissie Laares heeft 
bezwaar gemaakt tegen het besluit   de 
bestaande school La Res gedeeltelijk te 
slopen en te  veranderen en uit te breiden in 
een brede school. Het volledige bezwaar is in 
deze wijkkrant opgenomen. De bijlagen 
waarnaar wordt verwezen zijn geplaatst op 
de website van de wijkcommissie, 
www.delaares.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOEMEN 
 
De bijen die zoemen 
Die komen af op bloemen 
Stuifmeel overal 
Zelfs in een erg diep dal 
Bloemen zijn mooi 
Absoluut geen zooi! 
 
Damian 

Thomas 
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Bezwaarschrift Wijkcommissie Laares 
 
Aan: College van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Enschede 
 
  

Enschede, 29 juni 2011  
 
 
Betreft: bezwaarschrift bouwvergunning 125234  
 
 
Geacht College,  
 
Stichting Wijkcommissie Laares maakt bezwaar 
tegen het besluit van 31 mei 2011, met kenmerk 
125234, aangaande Rozenstraat 98 en 98a en 
Tulpstraat 65: ‘het gedeeltelijk slopen en 
veranderen en uitbreiden van de bestaande 
school La Res in een brede school’.  
Wijkcommissie Laares is tegen de afgifte van deze 
vergunning om een aantal redenen:  
 
1. De omschrijving van de vergunning is 

onvolledig omdat de suggestie gewekt 
wordt dat de sloop, verandering en 
uitbreiding alleen de bestaande school La 
Res betreft. 

 
Het gaat echter niet alleen om het veranderen 
van de bestaande school La Res (Rozenstraat 98) 
maar ook om veranderingen aan het 
gymnastieklokaal (Rozenstraat 98a) en Buurthuis 
Laares (Tulpstraat 65).  
Door deze omschrijving te publiceren bestaat de 
kans dat belanghebbende personen en/of 
organisaties zich niet realiseren dat er iets 
onherroepelijks gaat gebeuren met het 
gymnastieklokaal en het buurthuis en daarom niet 
tijdig reageren op deze publicatie. 

 
2.  Het Vastgoedbedrijf van de gemeente 

Enschede is niet gerechtigd om zonder 
overleg met de wijkbewoners 
beslissingen te nemen ten aanzien van 
het gebruik en de functie van Buurthuis 
Laares.  

 
In 1978 heeft de Gemeente Enschede ingestemd 
met de verbouwing van het voormalige badhuis 
tot een volwaardig buurthuis (zie bijlage I). Deze 
verbouwing werd door de buurtbewoners 
gerealiseerd. In 1979 werd de 
verantwoordelijkheid voor het pand in handen 
gelegd van de bewoners van de wijk Laares (zie 
bijlage II en IV). Vanaf dat moment hebben 
opeenvolgende stichtingen, op verzoek van de 
wijkbewoners, deze taak op zich genomen (zie 
bijlage III en V).  
 

Op het moment dat Stichting Alifa de exploitatie 
van het buurthuis niet meer wenste uit te voeren 
had men de bewoners op de hoogte moeten 
stellen, zodat gezocht kon worden naar een 
opvolger voor de exploitatie. In plaats daarvan 
droeg men zonder overleg met de bewoners of 
Wijkcommissie Laares het ‘inhoudelijk beheer’ van 
het pand over aan het Vastgoedbedrijf van de 
gemeente Enschede. VBE en Alifa hebben niet 
kunnen aantonen dat wijkbewoners afstand willen 
doen van de zeggenschap over het gebruik van 
Buurthuis Laares.  
 
3. De bestemming van het pand Tulpstraat 

65 wordt veranderd van ‘buurthuis’ in 
een onderdeel van ‘brede school La Res’.  

 
Deze brede school presenteert zich als een 
‘integraal kindcentrum voor 0-12 jarigen en hun 
ouders’. Als gevolg van deze voorgenomen 
functiewijziging zal het pand alleen nog 
toegankelijk zijn voor deze doelgroep. De 
doelgroep 0-12 jarigen beslaat in de Laares 10% 
van de totale bevolking. De ouders van deze 
doelgroep maken ook zo’n 10% van de 
wijkbewoners uit. De overige 80% van de 
bewoners heeft na de verbouwing geen toegang 
meer tot Buurthuis Laares. Dat is volgens 
Wijkcommissie Laares in tegenspraak met de 
functie van een buurthuis. In het 
bestemmingsplan ‘De Laares 2003’ staat in artikel 
5, Monumenten, dat de architectonische en 
cultuurhistorische kwaliteit van de op de kaart 
aangegeven gemeentelijke monumenten wordt 
beschermd op grond van de gemeentelijke 
monumentenverordening. Onder 
cultuurhistorische kwaliteit wordt volgens 
hetzelfde bestemmingsplan verstaan: De aan een 
bouwwerk of gebied toegekende waarde, 
gekenmerkt door het gebruik dat de mens in de 
loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of 
dat gebied heeft gemaakt; de architectonische 
waarde wordt hier mede onder begrepen.                                                     
 
De bewoners van de Laares hebben door de 
verbouwing van badhuis tot buurthuis en het 
jarenlange gebruik van het gemeentelijke 
monument als buurthuis deze cultuur-historische 
kwaliteit bewaard (zie bijlage VII). Door het 
buurthuis op te nemen in de brede school en het 
ontoegankelijk te maken voor 80% van de 
wijkbewoners wordt volledig voorbij gegaan aan 
de cultuurhistorische kwaliteit.  
 
4. De in de bouwaanvraag voorgestelde lage 

ramen o.a. aan de voorzijde van het 
buurthuis doen afbreuk aan de 
monumentale waarde van het pand.  
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De gevelrij aan de straatzijde is erkend als zijnde 
van architectonische waarde (zie punt 3). Het 
gebouw is een monument en om deze reden moet 
men afzien van aantasting van deze gevels.  
 
5. Het voorzieningenniveau voor de 

bewoners van de Laares wordt drastisch 
verminderd, na het gedeeltelijk slopen, 
veranderen en uitbreiden van de 
bestaande school La Res in een brede 
school.  

 
In opdracht van partners in de brede school La 
Res heeft het Vastgoedbedrijf van de gemeente 
Enschede, op basis van het programma van eisen, 
een verbouwingsvoorstel gemaakt. Dit 
programma van eisen (PvE) van oktober 2008, 
(officieel de definitieve versie 7.0) laat nog wel 
een duidelijke rol voor een wijkcentrum en voor 
de wijkcommissie zien. (zie bijlage VI, hoofdstuk 4, blz. 
20 en 21). Echter, in het PvE van mei 2009, (ook 
versie 7.0?, definitief) is de rol van wijkbewoners 
en het wijkcentrum plotseling verwijderd. (zie 
bijlage VII, blz 14). Er is dan nog slechts sprake van 
een “activiteitencentrum”. Ook op de voorpagina 
van het PvE is zeer zichtbaar dat het buurthuis 
geschrapt wordt door de afwezigheid van het 
klavertje “buurthuis”.  
 
In het voorjaar van 2010 werden de eerste 
bouwplannen gepresenteerd, gebaseerd op het 
PvE van mei 2009. Op dat moment kwam 
Stichting Wijkcommissie Laares tot de ontdekking 
dat de buurthuisfunctie binnen de brede school 
was geschrapt. Pas in januari 2011 werd na 
herhaald aandringen het PvE van mei 2009 ter 
beschikking gesteld. Sindsdien zijn vragen gesteld 
over deze gang van zaken en is protest 
aangetekend tegen de wijze van besluitvorming.  
 
 
Tijdens verschillende bijeenkomsten is de 
wijkcommissie te verstaan gegeven dat in deze 
besluitvormingsprocedure het uitgangspunt is: 
‘wie betaalt, bepaalt’. Volgens vertegenwoordigers 
van VBE, Consent, SKE en Alifa zijn de bewoners 
van de wijk De Laares geen betalende partij en 
hoeven ze niet betrokken te worden bij de 
besluitvorming. Weliswaar is de wijkcommissie in 
2011 uitgenodigd bij enkele gesprekken, maar 
daarin werd uitsluitend aangegeven waarom men 
tot deze uitwerking was gekomen en dat er 
hooguit in details wellicht aanpassingen mogelijk 
zouden kunnen zijn. 
 
In totaal komt dit bouwplan ten goede aan 20% 
van de bewoners en gaat het ten koste van de 
overige inwoners van de Laares (zie bijlage VIII). 
Wijkcommissie Laares is tegen afbraak van 
faciliteiten, want deze is niet gebaseerd op een 
deugdelijke behoeftepeiling onder alle huidige 

bewoners van de wijk. Uit de onlangs gehouden 
enquête (met een respons van 20%) blijkt dat 
34% van de huidige bewoners van De Laares het 
buurthuis Laares belangrijk vindt (zie bijlage IX). 
 
De wijkcommissie stelt zich op het standpunt dat 
de bewoners van de Laares met Buurthuis Laares 
zo’n 468 m2 bijdragen aan de plannen van de 
brede school. De wijkbewoners zijn dus wel 
degelijk een betalende partij, maar krijgen er 
weinig voor terug. Na de verbouwing zal er een 
activiteitenruimte van 78 m2 overblijven  
(zie bijlage VIII).  
 
Uit de bejegening van de wijkcommissie blijkt dat 
partijen niet uit zichzelf moeite zullen doen om 
wensen van buurtbewoners te integreren in de 
plannen van de brede school. Het uitgangspunt 
van de Brede School was dat er in de wijk een 
voorzieningenknooppunt voor alle wijkbewoners 
gerealiseerd zou worden. Zo is dit vanaf 2007 
gecommuniceerd met de wijkbewoners. Stichting 
Wijkcommissie Laares is een groot voorstander 
van zo’n voorzieningenknooppunt. 
  
Op basis van bovengenoemde punten vraagt 
Stichting Wijkcommissie Laares u dringend om te 
besluiten vergunning 125234, aangaande 
Rozenstraat 98, 98a en Tulpstraat 65 in te 
trekken. Stichting Wijkcommissie Laares is graag 
bereid om haar bezwaar mondeling toe te lichten. 
 
 
Voorzitter            Jeanet Mourik      
Secretaris            Astrid Westenberg      
Penningmeester   Ineke Geerdink  
 
 
 
Bijlage I - 1979 Besluit beheersoverdracht Buurthuis Laares  
Bijlage II  - 1979 Twentsche Courant, opening Buurthuis 
Laares  
Bijlage III  - 1979 Lijst eerste bestuursleden Stichting 
Buurthuis Laares  
Bijlage IV- 1981 Voorstel voor realisatie kantoorruimte door 
Stichting Buurthuis Laares  
Bijlage V - 1978 – 2011 schema ontwikkelingen rond Buurthuis 
Laares  
Bijlage VI  - Programma van Eisen, oktober 2008, versie 7.0 
definitief 
Bijlage VII   - Programma van Eisen, mei 2009, versie 7.0 
definitief 
Bijlage VIII - 2011 Overzicht faciliteiten vóór en ná 
verbouwing van Rozenstraat 98, 98a en Tulpstraat 65, 7514 ZJ 
Enschede 
Bijlage IX  - wijkkrant de Laares, jaargang 35, nummer 6, juni 
2011 
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Parkeren in smalle straten. 
N.a.v. vragen wat er te doen is aan parkeer-
overlast in straten die daarvoor niet zijn 
ingericht, hebben we hierover vragen gesteld 
aan de gemeente. In oktober 2010 is er door 
een aantal bewoners gevraagd om een 
parkeerverbod en dit is afgewezen door de 
verkeerskundige van de gemeente, de heer 
W. Salomons. Daarna hebben deze bewoners 
het verkeersspreekuur hier over 
aangesproken. Ook daar is het afgewezen. 
De gemeente Enschede is terughoudend met 
het plaatsen van parkeerverboden, omdat dit 
om handhaving vraagt en het invoeren van 
parkeerverboden in de ene straat tot meer 
parkeren in de andere straat leidt. Bezoekers 
moeten hun auto toch ergens kunnen 
parkeren. 

De wijkagent bevestigt dat er alleen 
handhavend kan worden opgetreden als er 
een parkeerverbod geldt.  

Op de vraag “als de brandweer niet of niet 
goed bij de plaats des onheils kan komen, 
wordt er dan voorzichtig omgesprongen met 
in de weg staande auto's?” kregen we het 
volgende antwoord: “Dit is geheel afhankelijk 
van de aard van de melding waar we naar 
toe moeten. Indien er levensgevaar is, zal er 
meer "risico" genomen worden dan voor niet 
spoedeisende inzetten. Het is inderdaad 
mogelijk dat verkeerd geparkeerde 
voertuigen die de doorgang voor ons 
versperren enige schade oplopen. Deze 
schade kan dan mogelijk niet worden 
verhaald op de verzekering. Indien passeren 
niet mogelijk is en er een andere route 
gevonden moet worden dan zijn wij mogelijk 
te laat ter plaatse. In dit geval zal de politie 
mogelijk handhavend naar de foutparkeerder 
optreden.” 

Houdt u hiermee rekening als u uw auto in 
een smalle straat parkeert. Er zijn op dit 
moment in de wijk voldoende mogelijkheden 
om uw auto zo te parkeren dat de doorgang 
niet wordt belemmerd. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
De wijkkrant wordt uitgegeven door 

stichting Wijkcommissie Laares. 
 

Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de 
donderdag van de maand om 20.00 uur in 
buurthuis Laares.  
De vergaderingen zijn openbaar in februari, 
april, juni, oktober en december.  
In juli en augustus is er géén vergadering. 

Spreekuur iedere 1ste donderdag van de 
maand in het Buurthuis Laares Tulpstraat 65. 

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, M. v.d. Meer 

E-mail wijkcommissie Laares:  
wijkcommissielaares@gmail.com 

Website wijkcommissie Laares: 
www.delaares.eu 

Webmaster: Frank Goldstein  
webmasterlaares@delaares.eu 

Redactie: Louis Ringelink 
  Leliestraat 62           433 15 19 
De wijkkrant verschijnt iedere maand, behalve 
in augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  

Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    

Druk: Wijkkrant Laares 
 
 

Wist u dat …. 
 

Er elke derde maandag van de maand van 10 
tot 11 uur een bewonersspreekuur is in 
Buurthuis Laares? Er zijn diverse instanties 
aanwezig, o.a. corporaties, wijkcommissie, 
wijkagent, stadsdeelbeheer en Alifa. 
 

De wijkagent elke maandagmorgen van 11 
tot 12 uur spreekuur houdt in Buurthuis 
Laares? 
 

Twente Milieu Oud papier inzamelt op 
donderdag  7 juli en 8 september? 
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Gerfertsingel 125 

7513 GC Enschede 

info@thuiszorgrondom.nl 

www.thuiszorgrondom.nl 

Thuizorg Rondom is een bijzondere 
thuiszorgorganisatie voor iedereen die 
thuiszorg nodig heeft. 

We onderscheiden ons door persoonlijke 
aandacht, het werken met kleine zorgteams 
en vaste aanspreekpersonen’ 

Thuiszorg Rondom biedt zorg op maat op 
gebied van: 

Huishoudelijke hulp op PGB basis 

Persoonlijke verzorging 

Verpleging  

Begeleiding individuele en 
dagbesteding 

Extra specialisme thuiszorg voor 
mensen met dementie 

 

Wilt u zorg door ons geleverd krijgen wij 
begeleiden en regelen samen met u  het hele 
traject van aanvraag bij gemeente of 
zorgkantoor tot aan de uitvoer van de zorg 
bij u thuis.Slechts een telefoontje en we 
komen bij u thuis voor een persoonlijk 
intakegesprek. 

 

Thuiszorg Rondom is bereikbaar via 
telefoonnummer: 053 43 21 892 

Of bezoek onze website 
www.thuiszorgrondom.nl 

 

 

 
  

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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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 
 

 

WOM 
Werkzaamheden in de Laares 

Na de bouwvak starten weer een aantal werk-
zaamheden in de Laares, die mogelijk enige 
overlast zullen veroorzaken. 
Deze werkzaamheden zijn: 

 Het aanbrengen van riolering in de 
Leliestraat tussen Rozenstraat en 
Laaressingel vanaf: 15 Aug.t/m 24 
september 2011. 

 Het aanbrengen van definitieve bestrating 
in de Begoniastraat tussen Minkmaatstraat 
en de Rozenstraat vanaf: 29 aug t/m 9 dec 
2011. 

Bovengenoemde werkzaamheden zullen gefaseerd 
worden uitgevoerd, waarbij de betreffende wegen 
worden afgezet. Bewoners kunnen dan niet met de 
auto bij de woning kmen. Het parkeren zal 
tijdelijk elders in de wijk moeten plaatsvinden. 
 
De aangegeven planning is een voorlopige 
planning. Er kunnen zich altijd omstandigheden 
voordoen dat deze gewijzigd moet worden. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Leliestraat  
In de Leliestraat wordt een nieuwe 
hemelwaterriolering aangelegd.Deze wordt in de 
volgende twee fasen uitgevoerd: 
Huisnr.  67 t/m 91 (week 33 t/m 36) 
Huisnr.  91 tot Laaressingel (week 35 t/m 38) 
 
Begoniastraat 
De bouwwerkzaamheden in de Begoniastraat zijn 
inmiddels zover gevorderd, dat de tijdelijke 
bestrating kan worden vervangen door  nieuwe 
bestrating. Aan de zijde van de tuinen (zuidzijde 
van de straat) wordt een normale betonband 
aangebracht als ascheiding tussen weg en tuinen. 
Op locaties waar al schuttingen staan van 
bewoners wordt de resterende ruimte 
dichtgestraat. 
De Begoniastraat wordt in 6 fasen definitief 
bestraat waarbij begonnen wordt aan de zijde van 
de Minkmaatstraat . Indien een fase gereed is zal 
deze weer vrijgegeven worden voor het verkeer. 
De bewoners zullen afzonderlijk per brief worden 
geinformeerd. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Medewerkers en bestuur. 
WOM 
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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    


