
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                Stichting Wijkcommissie Laares 
wil het nieuwe jaar graag samen met u inluiden. 

 
Zaterdag 7 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom  

in de ontmoetingsruimte van appartementencomplex De Tiggelhof,  
Tulpstraat 40, Enschede. 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje 

 maken we er een gezellige middag van. 
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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 



 
 
 

 
 

Het kinderpers bureau zoekt nieuwe leden. 
Het kinderpers bureau mag elke maand een 

pagina in de wijkkrant van de laares 
publiceren. Daar kan je ons van kennen en 
ook denken we mee over activiteiten voor 
kinderen in de buurt. We organiseren en 

voeren deze acties ook uit. De voorgaande 
namelijk: acties watersplash spektakel, de 
eier zoek actie en onze kleur wedstrijd 

waren een groot succes. 
Ben jij ouder dan 9 jaar, geïnteresseerd en 
kan jij op donderdagen van 15.30 tot 16.30 

meld je dan nu aan. Mail naar 
kpb.laares@gmail.com en laat een bericht 

achter.  

 

  
 
 

 



 
 
 
Oosterstraat en de Begoniastraat. 
 
Tussentijdse invulling braakliggende terrein Ooster-Es  
 
Op 23 november waren ongeveer 100 huishoudens uitgenodigd op de inloopavond in de 
dependance van Stadsdeel Centrum Enschede om te praten over de tijdelijke invulling van het 
braakliggende terrein tussen de Oosterstraat en de Begoniastraat.  
 
De inrichting en het gebruik van het terrein als opslagplaats is veel bewoners namelijk al langer 
een doorn in het oog. Daarom is aan de Wijkontwikkelingsmaatschappij de Laares (WOM de 
Laares) gevraagd of dit terrein tijdelijk anders mag worden ingericht. De WOM stemde hiermee in 
onder een aantal voorwaarden.  
 
De belangrijkste daarvan is dat de inrichting van het terrein tijdelijk moet zijn om de gewenste 
ontwikkeling van woningbouw niet te belemmeren. Zodra de WOM over het terrein wil beschikken 
moet het weer overgedragen worden. 
 

  
 
Dat de uitnodiging niet aan 
dovemansoren was gericht, bleek op de 
inloopavond.  
 
Maar liefst 60 mensen hadden de moeite 
genomen om die avond hun mening te 
geven en keuzes over de invulling te 
maken. Dit leverde 40 ingevulde 
enquêteformulieren op.  
 
 
 

De voorkeur van de bezoekers werd samengebracht tot een top 7: basket- /voetballen, 
schommelen, ontdekken, glijden, honden uitlaatplek, klimmen en groen door middel van bomen.  
 
Aan de hand van de resultaten van de enquête wordt half januari met de initiatiefnemers een 
schetsontwerp gemaakt van het terrein. Zij worden hierbij ondersteund door Tom Kamphuis, 
stedenbouwkundige van de gemeente Enschede.  
 
De volgende stap is om voldoende financiële middelen te krijgen om het een en ander 
daadwerkelijk te realiseren. Aan de omwonenden zal het niet liggen: 80% heeft aangegeven graag 
te willen helpen bij het inrichten van het terrein. 
 
Hopelijk zal de nieuwe inrichting in het voorjaar van 2012 een feit zijn.  
We rekenen graag op jullie medewerking!  
 
Graag tot ziens namens de initiatiefnemers,  
 
Robert Leferink  
Walijne Weldink  
Gerrie Welcker 

 
 

 



 
 
 

Noodsituatie?          Druk op de knop voor hulp 
 

Livio Personenalarmering; voor zorgzekerheid thuis 
 
Wilt u lang en veilig in uw eigen woning blijven, dan helpt Livio Personenalarmering dit mogelijk te maken. 
Het biedt u en uw familie de zekerheid dat, in geval van nood, hulp snel ter plekke kan zijn.  
 
Onze personenalarmering werkt eenvoudig; stel u bent gevallen en opstaan lukt niet meer. U drukt dan op 
de alarmknop die u bij zich heeft. Vervolgens kan er via een systeem in uw woning direct gesproken worden 
met een zorgmedewerker van de Livio Zorgcentrale.  
 
De medewerkers van de Zorgcentrale hebben een medische achtergrond en helpen u daarom op deskundige 
wijze verder. De Livio Zorgcentrale is dag en nacht bereikbaar.  
 
Iedereen die zelfstandig woont kan personenalarmering van Livio ontvangen. Uw medische achtergrond 
speelt geen rol. 
 
Twee soorten hulp 
We kunnen de Personenalarmering op twee manieren voor u laten werken: 
 
1) Hulp van contactpersonen 
U kunt familie, vrienden of kennissen aanwijzen die uw sleutel hebben en in de buurt van u 
wonen. Deze personen zijn uw contactpersonen. U zorgt voor drie contactpersonen. Zij worden 
door de Livio Zorgcentrale gebeld als u hulp nodig hebt.  
 
2) Eerste Hulp Bij Alarmering (EHBA) 
Personenalarmering met Eerste Hulp bij Alarmering houdt in dat in geval van alarmering Livio 
zorgt voor de opvolging. Een verpleegkundige of verzorgende komt naar u toe om hulp te bieden. 
De medewerker beoordeelt of u hulp nodig heeft van een arts, of er een ambulance moet komen, 
of dat de medewerker u zelf kan helpen. De Eerste Hulp bij Alarmering kunt u ontvangen in 
Enschede, Haaksbergen, Eibergen en Neede. Het plaatsen van een sleutelkastje is nodig.  
 
Gebruik van het systeem 
Wanneer u gebruik wilt maken van Personenalarmering gaat u een overeenkomst aan voor de 
apparatuur en de bereikbaarheid van de Livio Zorgcentrale. U betaalt eenmalig een bedrag voor de 
apparatuur en maandelijks betaalt u het abonnementsgeld en eventueel Eerste Hulp bij Alarmering 
(EHBA). 
 
Wat kost het? 
Maandelijks abonnementsgeld Personenalarmering    € 17,00 
Maandelijks abonnementsgeld Personenalarmering + EHBA  € 22,00 
 
Eenmalige kosten levering en installatie     € 57,00 
Eenmalige kosten sleutelkastje       € 47,95 
 
Deze tarieven gelden voor het abonnementsgeld wanneer u in het bezit bent van een LivioPlus 
servicepas. Zonder LivioPluspas geldt een opslag van € 3,00 op het maandbedrag.  
 
Hoe kan ik gebruik maken van deze service? 
U kunt bellen met Livio, 0900-9200 (lokaal tarief). Ook kunt u mailen naar 
personenalarmering@livio.nl. Ook voor al uw vragen. 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
Enschede bouwt aan een nieuw ouderenbeleid.  
 

15 december 2011 werd een fundament gelegd voor een nieuw ouderenbeleid. Op deze 
dag organiseerde Alifa ter afsluiting van het project Ouderenconsultatie een 

ouderenconferentie. De conferentie werd geopend door Wethouder Ed Wallinga.  
 

Hij benadrukte dat het college het belangrijk vindt dat wordt ingezet op het langer gezond 
en actief blijven van ouderen. Ouderen kunnen hierdoor de regie hebben en (langer) 

houden over hun eigen leven, wat de zelfredzaamheid van ouderen bevordert.  
 

Het college heeft op 14 december 2010 besloten om  aan Alifa de opdracht te geven om 
in de wijken Wesselerbrink en Velve-Lindenhof onderzoek te doen naar het welzijn van 

75+ers. Om deze taak te vervullen zijn 25 vrijwilligers gezocht en geschoold om dit project 
te kunnen uitvoeren. Deze vrijwilligers hebben 335 huisbezoeken afgelegd. Hierbij hebben 

zij interviews gehouden met vragen over wonen, zorg en welzijn.  
 

Voorlopige conclusies uit het onderzoek wijzen aan dat ouderen over het algemeen in 
beide wijken redelijk tevreden zijn hun huidige situatie en over de woning en 

woonomgeving. Wel gaven meerdere mensen aan zich niet veilig te voelen in hun huis. 
Voor beide wijken geldt dat mensen ’s avonds de straat niet meer op durven.  

 
Uit de gesprekken blijkt dat veel ouderen moeite hebben met het oerwoud van regels, de 
veelheid aan informatie die er op hen afkomt. Verder blijkt dat het voor veel mensen niet 

meer zo vanzelfsprekend is om regelmatig een ander te ontmoeten.  
 

Dit maakt dat mensen vaker teruggeworpen worden op zichzelf en men ook daardoor het 
gevoel krijgt gaandeweg  minder deel uit te maken van de, ook nog eens steeds 

ingewikkelder wordende, maatschappij. In de nasleep hiervan wordt ook vaak het gebruik 
van de computer genoemd.  

 
Ouderen die Alifa niet heeft kunnen bezoeken worden volgend jaar nogmaals benaderd 

door het nevenproject Zichtbare Schakel, waarin wijkverpleegkundigen 
gezondheidsonderzoeken doen bij deze zelfde groep ouderen. 

 
Uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek wordt het duidelijk dat het erg belangrijk 

is dat een goed ouderenbeleid wordt opgesteld. Daar is met de ouderenconferentie een 
begin mee gemaakt. Vele professionele- en vrijwilligersorganisaties uit Enschede waren 
aanwezig tijdens de conferentie. Samen hebben zij gediscussieerd over de onderwerpen 

veiligheid, informele ondersteuning en technische hulpmiddelen.  
 

Tijdens de huisbezoeken en de hier op volgende telefoongesprekken worden mensen waar 
nodig doorverwezen naar organisaties en voorzieningen. Enkele vaker voorkomende 
voorbeelden hiervan zijn de Burenhulpdienst, Steunpunt Informele Zorg, Zorgloket, 
nevenproject Zichtbare Schakel, administratieproject, Senior Whizzkids. Wanneer de 

eindevaluatie afgerond is zullen de eindconclusies doorgegeven worden aan de gemeente 
Enschede. 

  



 

  
 
 
De Kerstboom is versierd en in de meeste huizen branden sfeervolle lichtjes. Nog even en we 
vieren Kerst en Oud en Nieuw. Een gezellige en mooie tijd, toch? Helaas niet voor iedereen. Veel 
mensen hebben het moeilijk. Denk hierbij aan het verlies van een baan of een relatiebreuk. Maar 
ook voor mensen die te maken hebben met ziekte of zelfs het overlijden van een dierbare, hebben 
het extra moeilijk in deze tijd van het jaar. En natuurlijk niet te vergeten de mensen die alleen en 
eenzaam de Feestdagen zullen doorbrengen.  
 
Sensoor is 365 dagen per jaar bereikbaar voor iedereen die even behoefte heeft aan contact. 
Dus ook tijdens de Feestdagen nemen wij alle tijd voor u! We zijn bereikbaar op 0900 – 0767 of 
regionaal op 074 – 255 2555 of 038 -426 8999. Voor een chatgesprek kunt u ons vinden op 
www.sensooroostnederland.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
Met vriendelijke groet,  
Evelyn Veldboer  
PR en Communicatie  
Sensoor Oost Nederland  
Postbus 555 
7550 AN Hengelo  
074 – 255 25 51 
06 – 38 51 68 14 
www.sensooroostnederland.nl 
info@sensooroostnederland.nl  
 
Sensoor Oost Nederland is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon, e-mail of 
chat.  
 
 



NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE. 
 
Het thema van de openbare wijk-commissievergadering op 9 december 2011 was: 
“WIJKBUDGETTEN”. 
Tijdens deze avond hebben een drietal bewoners uit de Begoniastraat hun plannen voorgelegd om 
het braak-liggende terrein naast het gezondsheids-centrum  aan de Oosterstraat tijdelijk in te 
richten. Meer informatie hierover vindt u elders in de wijkkrant. 
 
Voor de financiering van dit plan kan een deel van het wijkbudget worden ingezet. Mocht u het 
hiermee niet eens zijn, neemt u dan contact op met de wijkcommissie of stadsdeelmanagement. 
 
Als de plannen met betrekking tot dit terrein verder zijn uitgewerkt en duidelijk is hoeveel alles 
gaat kosten zal de wijkcommissie u dit via de wijkkrant laten weten. Ook zullen we dan aangeven 
welk bedrag van het wijk-budget hiervoor ter beschikking wordt gesteld. 
 
De initiatiefnemers zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn met de tekeningen en zullen 
deze graag nader toelichten. 
 
Hebt u zelf een idee, kom er mee naar de wijkcommissie of naar stadsdeel-management. Het 
wijkbudget is voor de hele wijk en ook uw idee kan (financieel) haalbaar zijn als er voldoende 
draagvlak voor is. 
 
De wijkcommissie wenst alle bewoners van de Laares een gezond en voor-spoedig 2012 en hoopt 
samen met u het glas te heffen op de nieuwjaarsreceptie. 
 
Ophalen oud papier in 2012  : 
5 jan -2 feb - 1en29 mrt -26 apr- 31 mei -28 jun -6 sep -4 okt -1 en 29 nov. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Zorgappartementen RIBW Twente 
De Woonplaats realiseert 14 zorgappartementen en 2 gemeenschappelijke woonkamers voor RIBW Twente. 
Het hoogste punt is inmiddels bereikt en de verwachte opleverdatum is maart 2012. Woningtoewijzing door 
RIBW Twente. 

 
 
 
Voor meer 
informatie kunt u 
contact 
opnemen met 
De Woonplaats 
0900-9678. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoek Oldenzaalsestraat / Laaressingel 



 
 
 
 
Expositie ‘Het Aamsveen na de 
brand’ ontroert 
De brand die afgelopen juni in het Aamsveen woedde, staat velen nog vers in het geheugen. 
Dat was wel af te lezen aan de gezichten bij de opening van de expositie ‘Het Aamsveen na de 
Brand’ van Landschap Overijssel. Na de opening door burgemeester Peter den Oudsten staan 
brandweerlieden, vrijwilligers en medewerkers van Landschap Overijssel stil bij 
indrukwekkende foto’s van het Aamsveen in vuur en vlam. Maar de expositie laat ook de 
gevolgen van de brand zien; een zwartgeblakerde vlakte, de slachtoffers én de profiteurs. De 
expositie is te bewonderen tot en met 26 februari in bezoekerscentrum Hof Espelo.  
 
Op vrijdag 16 december opende Landschap Overijssel de expositie ‘Het Aamsveen na de Brand’. 
De Burgemeester van Enschede, Peter den Oudsten, opende de bijeenkomst. Ook Henk 
Hengeveld, directeur van Landschap Overijssel, en Ron de Wit, plaatsvervangend commandant 
van Brandweer Twente, waren aanwezig. 
 
Ontroerende expositie 
Wat gebeurde er tijdens de brand in het natuurgebied? Hebben de planten en dieren zich 
inmiddels weer hersteld? Wat is hoogveen eigenlijk precies? Om de antwoorden op deze vragen 
aan een breed publiek te laten zien, heeft Landschap Overijssel een expositie samengesteld. De 
beelden wekken soms een gevoel van verbazing en afschuw, maar ook verwondering over de 
veerkracht van het leven in deze eeuwenoude veengrond. Onderdeel van de expositie is ook een 
biotoop; een paar vierkante meter Aamsveen is speciaal voor de expositie naar het 
bezoekerscentrum ‘verhuisd’.  
 
De opbrengst van de expositie komt geheel ten goede aan de herstelwerkzaamheden van het 
hoogveen. De expositie is nog tot en met 26 februari te bezichtigen in het bezoekerscentrum 
(Weerseloseweg 259, Enschede). Het bezoekerscentrum is iedere zondag van 12.00 tot 16.00 uur 
geopend. 
 
Slachtoffers en profiteurs 
Het herstel van het Aamsveen heeft twee gezichten; dat van de slachtoffers en van de profiteurs. 
De herstelwerkzaamheden die Landschap Overijssel moet uitvoeren om één van de laatste 
hoogveengebieden van Nederland te behouden zijn dan ook fors. Directeur Henk Hengeveld: ‘Eén 
van de belangrijkste dingen die we moeten doen, is het terugdringen van planten en bomen die 
het Aamsveen verruigen en verdrogen. Denk bijvoorbeeld aan berken, varens en pijpestro. Deze 
soorten profiteren van de voedingsstoffen die zij uit de aslaag van de brand halen. Zij verdringen 
de planten die het Aamsveen juist zo bijzonder maken.’  
 
Donateursactie ‘Help het Aamsveen op de been’ 
De aankomende jaren organiseert Landschap Overijssel in samenwerking met natuurwerkgroep 
EnHOe dan ook extra werkdagen om berken te zagen. Andere werkzaamheden moeten machinaal 
gebeuren. Hengeveld: ‘We hebben uitgerekend dat we hiervoor zo’n €60.000 extra nodig hebben. 
We hebben een speciale donateursactie opgestart ‘Help het Aamsveen op de been’. De expositie is 
onderdeel van deze actie.’ Geïnteresseerden kunnen terecht op de website 
www.landschapoverijssel.nl   
 
 
 
 
 
 



Ontmoet je passie en doe mee met de Week van de Amateurkunst! 
Van 2 tot en met 9 juni 2012 vindt de 2e editie van de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Tijdens 
deze week zijn door heel Nederland optredens, workshops en andere activiteiten waarbij mensen kennis 
kunnen maken met het plezier van amateurkunst. De WAK laat zien dat amateurkunst leeft!  

Amateurkunstenaars zijn mensen met een passie; mensen die in hun vrije tijd bezig zijn met zingen, dansen, 
muziek maken, toneelspelen, schilderen, etc. 

Dans je flamenco, maak je keramiek, doe je aan crossmedia of misschien aan poëzie? Geef je drumsessies 
of straattheaterworkshops? Zing je in een zeemanskoor of soleer je als jazzzangeres? En wil je deze passie 
delen met een groot publiek? Doe dan mee aan de Week van de Amateurkunst!  
 
Meld je aan! 
Zin om mee te doen? In je eentje of met een groep? De WAK biedt je een breed podium! Meldt je interesse 
of ideeën bij de coördinator van de WAK Enschede: cultuurcoach Jacintha Blom, info@cultuurcoach-
enschede.nl. Kijk voor meer informatie op www.cultuurcoach-enschede.nl  
Met vriendelijke groet, 
Jacintha Blom  
Cultuurcoach Enschede 
email: info@cultuurcoach-enschede.nl 
telefoon: 06-10539476 
website: www.cultuurcoach-enschede.nl 
postadres: Postbus 826 
7500 AV Enschede 
Volg mij via 
Twitter Facebook Nieuwsbrief 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Advertentie 

Meeste kosten worden vergoed door de Garantverzekering Menzis  
Geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten   
 
Met ingang van 1 januari 2012 is het voor de meeste medische kosten niet meer mogelijk een 
vergoeding vanuit de bijzondere bijstand te ontvangen. In plaats hiervan kunt u een beroep 
doen op de aanvullende Garantverzekering van Menzis. Iedereen met een inkomen tot 110% 
van het sociaal minimum kan hiervan gebruik maken. Dit levert een besparing van gemiddeld 
€100,- per jaar op. 
 
De gemeente heeft met Menzis Zorgverzekeraar een gunstige collectieve aanvullende verzekering 
afgesloten, het zogenoemde Garantpakket. De vergoedingen vanuit deze verzekering worden per 1 januari 
2012 flink uitgebreid. Inwoners die tussen de 110-130% van het minimum verdienen kunnen geen gebruik 
maken van de Garantverzekering, maar kunnen zich wel met een forse korting verzekeren voor de algemene 
basis- en aanvullende verzekeringen van Menzis. 
 
Als u nu vanuit de bijzondere bijstand een maandelijkse vergoeding voor medische kosten ontvangt, dan 
wordt deze vergoeding per 1 januari 2012 beëindigd. Alleen voor dieet- of bewassingkosten is dit niet zo. De 
meeste medische kosten worden in 2012, als u bij Menzis (aanvullend) bent verzekerd, via de 
Garantverzekering wel vergoed. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor onder andere de eigen 
bijdrage voor hulp in de huishouding, kraamzorg, hoortoestellen, geestelijke gezondheidszorg en 
ziekenvervoer.  
 
Tot 1 februari 2012 kunt u zich bij Menzis aanmelden met een aanmeldingsformulier via www.menzis.nl. Wilt 
u zich aanmelden voor de Garantverzekering, neem dan contact op met de gemeente Enschede via 
telefoonnummer 053 – 4817800 of download het formulier via www.enschede.nl. Kijk voor meer informatie 
ook op de website www.gezondverzekerd.nl 
 
U bent natuurlijk niet verplicht u bij Menzis te verzekeren. Blijft u bij uw huidige zorgverzekeraar? 
Houd er dan rekening mee dat u in 2012 geen vergoeding meer ontvangt voor medische kosten 
waarvoor u in 2011 een bijdrage ontving vanuit de bijzondere bijstand. 
 



 
 
 
De voor velen bekende organisten Jorrit Woudt en André van Vliet geven op vrijdag 
6 januari een orgelconcert op twee orgels. 
Het betreft het Vierdagorgel van de Noorderkerk en een Johannesorgel dat hiervoor 
speciaal voor in de kerk wordt geplaatst. 
Zij spelen een mix van populaire en klassieke orgelmuziek in wisselende 
samenstelling en ook samen vierhandig. 
Ook samenzang zal onderdeel uitmaken van het programma. 
Het belooft een feestelijke muzikale start te worden van 2012. 
 
Vrijdag 6 januari 2012 
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: € 5,- 
Noorderkerk, 
Lasondersingel 18 Enschede 
    
 
 
 



WIJKINFO    LAARES 
 
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede         436 87 78 
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 
Stadsdeelbeheer Centrum              481 76 00 
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot    481 58 50 
dr.Benthemstraat 54 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                           484 89 00 
Domijn (€ 0,07/min.)            0900-3350335 
www.domijn.nl 
De Woonplaats (€ 0,10/min.)         0900-9678 
www.de-woonplaats.nl 
 

St.Stedelijk Wonen              434 35 65                            Advies: steek geen op  
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat                                            straat  gevonden oud   

Boekenbus     woensdag 18.00-20.00 uur                                       vuurwerk meer af                                      
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel  
 
Websites met info over Laares: 

www.delaares.eu          (Frank Goldstein )                             Dit is vaak  levens- 

www.enschede.nl    (Gemeente Enschede)                             gevaarlijk, dus let op 

www.basisschool-la-res.nl                                                     en waarschuw uw  

www.tctubantia.nl     ( regionaal dagblad )                             kinderen hier over!  
www.gcoe.nl   (gezondheidscentrum oost) 
 
Spoedeisende   Hulp          112                       Een Veilig en Gelukkig                                    
  
Wijkagent                                 Ivonne Terpstra                                     Nieuwjaar 
Politie Algemeen                  0900-8844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Meld Misdaad Anoniem                   0900-7000 
Milieupolitie                       481 58 58 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                     481 59 07 
 
  
Wijkcommissie in het Buurthuis 
 Alléén tijdens spreekuuur.  Woensdag 
 van 10:00 tot 12:00uur              432  57 22 
 e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com  
 
Projectmedew. Stadsdeel Centrum 
Marieke Wichern                481 72 75 
 
Huismeester van de Woonplaats  
Herman Notkamp               432 75 22 
    
Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                  onbekend 
 
Gem.Enschede                481 81 81 
 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                   481 53 49 

Gezondheidscentrum Oosterpoort 
Oosterstraat 2 – 19   7514 DZ Enschede 
Tel: 053 4321609 
www.oosterpoortlogopedie.nl 
info.oosterpoortlogopedie.nl 



 



 

 

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  -  Henk Schasfoort  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink  -  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 


