
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Een begin van iets moois! in de Laares. 
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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 

 
Wijkkrant 

Het is u misschien opgevallen, dat de wijkkrant van februari pas begin 
maart door u is ontvangen en dat er voornamelijk oud en achterhaald 
nieuws in stond. Dat was absoluut onze bedoeling niet, maar door tech-
nische problemen kon de wijkkrant niet eerder worden bezorgd. De 
wijkkrant wordt geheel in eigen beheer gemaakt. De artikelen worden aan het eind van 
januari ingeleverd, waarna de redactie de krant opmaakt en begint met drukken. De 
drukmachine en het papier staan op dit moment op een wat koude en vochtige plaats, 
waardoor er tijdens het drukken vaker dan gebruikelijk papier vastliep. Ook gaf de rode 
inkt op dat moment problemen. Pas aan het eind van februari waren er voldoende goede 
exemplaren van de pagina’s gedrukt, die toen nog door een vaste ploeg vrijwilligers is ge-
raapt en gevouwen. Daarna heeft de bezorger ze zo snel mogelijk rondgebracht, maar 
toen was het dus al maart. 

 
Door deze technische problemen met het drukken van de wijkkrant en om te voorkomen 
dat er weer alleen oud en achterhaald nieuws in de wijkkrant staat hebben we de deadline 
voor het inleveren van artikelen voor de wijkkrant van maart (eind februari) en april (eind 
maart) samengevoegd tot half maart. Dat betekent dat er deze maand een gecombineer-
de maart/april wijkkrant uitkomt. We hopen dat we vanaf mei dan weer het geplande 
schema kunnen aanhouden waarbij er aan het begin van de maand een nieuwe wijkkrant 
verschijnt. 

 
Introductie nieuw bestuur 

Het doet ons een groot plezier u te kunnen meedelen dat er kandidaten zijn voor het 
nieuwe dagelijkse bestuur van de wijkcommissie. Tijdens de besloten vergadering van mei 
zal het voltallige bestuur aftreden. De kandidaten zijn Henk Hunink (voorzitter), Hans van 
Zuilekom (penningmeester) en Angelie Braakman (secretaris). Tijdens de openbare verga-
dering van april bestaat nog de mogelijkheid om andere kandidaten naar voren te schui-
ven. 

 
Openbare wijkcommissievergadering 

Donderdagavond 11 april bent u van harte welkom om de openbare vergade-
ring van de wijkcommissie in de Spaanse Sociëteit aan de Laaresstraat bij te 
wonen. De vergadering begint om 20.00 uur en voor koffie en thee wordt ge-
zorgd. Op de agenda staan o.a. het kunstwerk op het Aldenkamp-plantsoen, 
waarover u verderop in deze wijkkrant meer informatie vindt. 

 
Vrijwilligers gezocht 

Voor zowel de Wijkcommissie Laares, de Werkgroep Wijkbudgetten Laares en voor de 
wijkkrant kunnen we nog steeds mensen gebruiken die zich voor De Laares willen inzet-
ten. Dat kan zijn voor: 

 het bijwonen van een gemeentelijke bijeenkomst en hierover verslag uitbrengen 
 het beoordelen van de plannen voor de wijkbudgetten 
 het schrijven van een artikel voor de wijkkrant 
 organiseren van activiteiten in de wijk, zoals een op-

ruimactie, een buurtfeest of kinderactiviteiten in de va-
kantie 
 

Wilt u hier tijd voor vrijmaken, neem dan contact op met één van de leden van de wijk-
commissie. 



 



 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
 
De werkgroep 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 leden. Robert Leferink is verhuisd en woont niet langer 
in de Laares. We willen hem bij deze hartelijk bedanken voor zijn bijdrage de afgelopen periode. 
Hij heeft voor een belangrijk deel de inrichting van het speelterrein Oosteres gerealiseerd. Ook had 
hij enthousiaste ideeën over stads-moestuinen op de braakliggende terreinen in de wijk en over 
het inrichten van een oplaadpunt voor elektrische auto’s naast het Aldenkampplantsoen. We zullen 
zijn enthousiasme missen. 
Wel hopen we dat zich nieuwe deelnemers voor de werkgroep gaan melden, want op dit moment 
zijn we met een even aantal en bij stemmingen is er absoluut een oneven aantal mensen nodig.  
Ook gaan na de bestuurswijziging van de wijkcommissie 3 van de 4 leden van de werkgroep 
plaatsnemen (zonder tegenkandidaten) in het nieuwe dagelijkse bestuur van de wijkcommissie. 
Daarmee vallen dagelijks bestuur en werkgroep wijkbudgetten te veel samen. De streven is om 
slechts 1 lid van de wijkcommissie te laten plaatsnemen in de werkgroep. Er is dus behoefte aan 
nieuwe leden los van de wijkcommissie! 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit Jeanet Mourik, Hans van Zuilekom, Henk Hunink en An-
gelie Braakman. 
 
Beschikbaar wijkbudget 
Inmiddels is zeker dat er voor 2013 weer 13.100,- euro beschikbaar is. Aangezien het wijkbudget 
voor 2012 nog niet opgemaakt is, is er nog steeds een aanzienlijk bedrag in kas van ruim 20.000 
euro. Het is niet zeker of er in 2014 nog een vergelijkbaar bedrag vrijgemaakt kan worden voor de 
wijkbudgetten, dus als er goede ideeën zijn, moeten deze snel gerealiseerd worden. 
 
Het indienen van aanvragen 
Aanvragen kunnen op verschillende manieren ingediend worden. Het kan via: 
- wijkbudgetlaares@hotmail.com 
- wijkbudgetlaares@hotmail.nl 
- wijkcommissielaares@gmail.com 
- http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl/ 
- de openbare wijkcommissievergadering 
 
Waar moeten aanvragen aan voldoen? 
De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders van het gemeenteraadsbe-
sluit van 11 april 2011: 
 
Spelregels 
- Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving 
- Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders 
- Dient geen privé belang 
- Bewoners zijn opdrachtgever 
- Aantoonbaar draagvlak in de wijk 
- Haalbaarheid 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
Kaders 
- Het bevorderen van arbeidsparticipatie 
- Een schone en hele leefomgeving in de wijk 
- Het vergroten van het veiligheidsgevoel 
- Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken 
- Het stimuleren van duurzaam gedrag 
- Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk 
- Het bevorderen van de sociale binding in de wijk 
 
Hoe worden de aanvragen toegekend? 
- Bij grote projecten wordt vooraf overlegd met Stadsdeel Management over de hoogte van het 

bedrag. 
- Projecten die betrekking hebben op de inrichting van de openbare ruimte moeten ook vooraf be-

sproken worden met Stadsdeelbeheer. (in verband met onderhoud) 
- Elk groot project moet ook 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 aanwezige wijkbewoners. 

- Bij grote projecten, waarbij onduidelijk is of er voldoende draagvlak is in de wijk, kan een aanvul-
lend draagvlakonderzoek geëist worden.  

 
En verder.... 
- Voor straatfeesten wordt maximaal € 10,- per deelnemend huisnummer toekend. Dit geld is niet 

bestemd voor eten of drinken, maar wel voor bijvoorbeeld de huur van speeltoestellen, appa-
ratuur etc. 

- Als tegenprestatie voor het genoten wijkbudget verwachten we een kort verslag van de activitei-
ten of feestelijkheden in de wijkkrant, eventueel met foto’s. 

- De afgelopen periode zijn een aantal keren erg leuke plannen ingediend door bewoners. De be-
doeling van de wijkbudgetten is echter dat ze ook door de partij die met het plan komt worden 
uitgevoerd. De werkgroep regelt het beheer van de wijkbudgetten, maar houdt zich niet bezig 
met de uitvoering. 

- Indienen van een aanvraag kan dus ook meteen gepaard gaan met de uitwerking van het plan en 
een duidelijke begroting voor het aangevraagde bedrag. 

- We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het idee van stadsmoestuinen verder zouden wil-
len uitwerken. 

 
We hopen spoedig van u te horen...... 
 
Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
(Jeanet, Henk, Hans, Angelie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Aanvraag Wijkbudget voor ‘Aldenkamp-kunstwerk’ 
 

De groenstrook langs de Rozenstraat, tussen Leliestraat en ‘t Nijlaar wordt op dit moment inge-
richt. Zoals al eerder in de wijkkrant is vermeld, krijgt deze groenvoorziening, op verzoek van 
Wijkcommissie Laares, de naam ‘Aldenkampplantsoen’.  
De wijkcommissie wil in dit plantsoen een ‘kunstwerk’ laten plaatsen met daarop een afbeelding 
van Hendrik Jan Aldenkamp en een beschrijving van deze markante wijkbewoner. 
 

 
 

De wijkcommissie heeft gekozen voor een object van glas, waarin de afbeelding en bovenstaande 
(concept) tekst verwerkt worden en die ‘vandaalbestendig’ zal zijn.  
 

De wijkcommissie wil voor het laten vervaardigen van het ‘Aldenkamp-kunstwerk’ een beroep doen 
op het Wijkbudget, tijdens de openbare Wijkcommissie vergadering op 11 april. De kosten voor 
maken en plaatsen van het object worden geraamd op maximaal € 5000,-. 
 
Wilt u reageren op deze aanvraag uit het Wijkbudget, dan kunt u contact opnemen met de Wijk-
commissie Laares, via email wijkcommissielaares@gmail.com, of per brief naar het secretariaat, 
Laaressingel 114, 7514 ET Enschede. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de openbare ver-
gadering om daar uw mening kenbaar te maken. 
 
 
 
 

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

Enschede, Laaresch 
 

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 stad en de buurt. 
Vanaf 1931 was H.J.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 Nazi-regime in Duitsland. 
 

Op 25 juni 1941 werd hij opgepakt en na internering in Kamp Schoorl en Kamp Amersfoort werd 
hij het voorjaar daarop op transport gezet naar het concentratiekamp Buchenwald. Daar verbleef 
hij tot het kamp in april 1945 door de Amerikanen bevrijd werd. 
 

Op 13 mei 1945 keerde Hendrik Aldenkamp terug naar zijn woning in de Papaverstraat in de  
Laares. Hij nam zijn plaats in de Enschedese gemeenteraad weer in en werd in 1950 lid van de 
Provinciale Staten van Overijssel. In augustus 1966 beëindigde hij zijn politieke carrière.  
 
Na zijn afscheid van de provinciale en gemeentelijke politiek bleef hij zich inzetten voor de men-
sen om hem heen. In 1972 werd hij de eerste voorzitter van WijkKommissie de Laares (WKL).  
Hij wilde het leefklimaat in de wijk verbeteren 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 is het tot de sluiting in 2012 een 
belangrijk factor geweest in het sociaal culturele leven in de wijk. Helaas heeft Hendrik  
Aldenkamp deze kroon op het succes niet meer meegemaakt, hij overleed op 15 mei 1979. 
 

De wijk Laares en Wijkcommissie Laares zijn Hendrik Jan Aldenkamp veel dank verschuldigd 
voor wat hij betekend heeft. Het plantsoen langs de Rozenstraat biedt mogelijkheden voor jong en 
oud om elkaar te ontmoeten en draagt daarmee bij aan een grotere samenhang in de wijk. De naam 
‘Aldenkampplantsoen’ is daarmee een passend eerbetoon aan deze invloedrijke en markante  
bewoner van de Laares. 
 

Wijkcommissie Laares         Laares, 2013 



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Meld je aan voor de Week van de Amateurkunst  

Van 25 mei t/m 2 juni vindt in Enschede de WAK plaats: de Week van de Amateurkunst. De WAK 
biedt een podium voor mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn. Amateurkunst wordt in de 
spotlight gezet! Onder het thema ‘Kijk, Kunst’ laten stadgenoten zien hoe gepassioneerd zij bezig 
zijn met muziek, dans, theater, beeldende kunst, zang en andere kunstvormen. Je eigen deelname 
aanmelden kan nog tot 14 april.  

Kunst en cultuur vindt plaats in alle straten en wijken van Enschede. Het is je eigen muziekgroep, 
het koor van je moeder en de toneelvereniging van je buurman. Door het maken van een pro-
grammaoverzicht van alle deelnemers, wordt getoond hoeveel er in één week allemaal te doen is 
in de gemeente op het gebied van amateurkunst.  

Wil je meedoen aan de WAK met een optreden, open repetitie, expositie of workshop? Meld je in-
teresse zo snel mogelijk bij coördinator Jacintha Blom via info@cultuurinenschede.nl. 

Opgave kan nog tot uiterlijk 14 april. Meer informatie is te vinden op www.cultuurinenschede.nl. 

 
 
 
 



OMDAT IEDEREEN ER TOE DOET.  (Leger des Heils) 

Zoals u in de wijkkrant van januari hebt kunnen lezen, komen er in het nieuwe appartementen-
complex  aan de Leliestraat cliënten van het Leger des Heils wonen.  Hieronder leest u meer over 
de nieuwe bewoners in uw wijk. 

Het Leger des Heils biedt in het nieuwe appartementencomplex een beschermde woonplek,  een 
thuis aan kwetsbare mensen. Het gaat om mensen, die  niet zelfstandig kunnen wonen door psy-
chische problemen. Ze willen zo goed mogelijk meedoen in de samenleving, maar redden dat niet 
alleen. Het Leger des Heils helpt hen daarbij, o.a. door dagbesteding en begeleiding naar werk. 
Uw nieuwe buurtgenoten willen graag goede prettige buren van u zijn.  

Eind maart vindt de verhuizing  naar het nieuwe appartementencomplex plaats. Daarna willen 
team en bewoners  graag met u kennis maken en u de gelegenheid geven hen te leren kennen. In 
juni hopen ze u, hun wijkgenoten, uit te nodigen voor een Open Huis. 
Helaas is het telefoonnummer van de Leliestraat op het moment van dit schrijven nog niet bekend. 
Zodra  dat wel het geval is , wordt het nummer gepubliceerd  op de website van de wijk en op de 
website van Leger des Heils Overijssel  (www.legerdesheilsoverijssel.nl) . 

-------------------------------------------------------------------- 
 

FUCHSIA-STEKKENDAG 
 
Voor uw tuin, balkon of kamer.De FuchsiaclubTwente organiseert op zaterdag 11 mei van 10.00 
tot 14.00 uur een stekkendag bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat  212  
in Enschede. 
 

Er worden voordelige stekken van fuchsia’s, ook winterharde, en meststoffen aangeboden. 
Voor al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren u onze vakmensen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 
---------------------------------------------------------------------- 

 
 

ZATERDAG 13 APRIL 
OPEN DAG / VERKOOPDAG / OPEN DAG 

 
De stichting 55plus, een stichting voor en door 55 plussers, 

houdt op zaterdag 13 april een Open-/Verkoopdag.  
Dan kunt U komen kijken wat wij allemaal te bieden hebben. 
We zijn van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig om U te informeren 

over het brede scala van aktiviteiten en cursussen.   
Van tekenen/schilderen tot linedance. Van bridge tot taalcursus. 

Van klassieke muziek tot beleggen. Bijna teveel om op te noemen.  
Ook worden er werkstukken verkocht die de cursisten/deelnemers 

 hebben gemaakt. Kom dus kijken en neem uw vrienden en kennissen mee. 
‘’t Pluspunt, Hoge Bothofstraat 45 (voormalige Polaroid gebouw). 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
Voor meer info: www.55plus-enschede.nl. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Persbericht 
21 maart 2013 
 
Ontdek het groene spoor van de textielgeschiedenis in Enschede 
 
Landschap Overijssel organiseert op zaterdag 13 en 20 april een historische stadswandeling langs 
het groene spoor van de textielgeschiedenis waar Enschede om bekend staat. Landschap Overijs-
sel bestaat 80 jaar. Om dit te vieren organiseert zij verschillende activiteiten om de rijkdom van 
het Overijsselse landschap te laten zien. Zo is eveneens in de Bijenkorf van 11 maart tot en met 
27 april de Jubileumexpositie De landschappen van Overijssel te zien, die bestaat uit ruim vijftig 
landschapsfoto’s en ondersteunende verhalen en kaartmateriaal. De excursie is van 14.00 tot 
16.00 uur en kost 7,50 euro p.p. Voor donateurs van Landschap Overijssel of een ander landschap 
5 euro. Aanmelden en meer informatie op www.landschapoverijssel.nl/jubileum  
 
Enschede en omgeving zijn gevormd door de handen van textielondernemers als Van Heek en Ten 
Cate. Prachtige gebouwen, landgoederen en parken zijn het resultaat. Een historische stadsgids en 
een landschapsadviseur van Landschap Overijssel volgen het groene spoor van de textielgeschie-
denis en vertellen alles over de historie van de textielindustrie en het gevolg van dit bloeiende ver-
leden op het landschap in en rondom Enschede. 
 
Jubileum expositie De landschapen van Overijssel 
De expositie bestaat uit ruim vijftig doeken met landschapsfoto’s van de karakteristieke land-
schappen van Overijssel. De foto’s, gemaakt door landschapsfotograaf Michiel Pothoff, zijn ook te-
rug te zien in het jubileumboek De landschappen van Overijssel, dat in de Bijenkorf, lokale 
boekhandels en op de website van Landschap Overijssel is aan te schaffen. De expositie stond af-
gelopen zomer in Zwolle, waar het ruim 6.500 bezoekers heeft getrokken. Vervolgens heeft de 
tentoonstelling in Deventer gestaan om nu te eindigen in Enschede.  
 
Al tachtig jaar zet Landschap Overijssel zich in voor natuur&landschap in Overijssel! Samen met  
de onmisbare steun van onze donateurs, bedrijfsvrienden  en natuurlijk de buren van onze natuur-
terreinen. Maar ook met de gemeenten, talloze enthousiaste vrijwilligers, de provincie Overijssel 
en de Nationale Postcodeloterij. Bedankt daarvoor! Help jij ook mee? Heel graag! 
www.landschapoverijssel.nl/jubileum  

 
 

 

 

 

 

 



 

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. 
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur in de Spaanse  
Sociëteit, Laaresstraat 27. 
 
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 
 
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 
Projectmanager Laares                                  Bert ter Horst                               481 53 49 
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  
 
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 


