
Zelfstandig wonen, dichtbij de Posten

de Lorenborch

Meer informatie over wonen in de Lorenborch
De adviseurs inhuizing van het Adviespunt geven u 

graag alle informatie. Het Adviespunt is van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via 

telefoonnummer: 053 4 753 800.

de Posten Adviespunt

De Posten 135

7544 LR   Enschede

Telefoon 053 - 4 753 800

E-mail  adviespunt@deposten.nl

Internet www.deposten.nl



Wilt u graag zelfstandig wonen en indien nodig 

professionele zorg ontvangen? Vindt u het bovendien 

prettig dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten 

van de Posten? Denk dan eens aan De Lorenborch.

Woont u in de Lorenborch, dan bent u van alle gemakken 

voorzien. Huisarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut 

en tandarts zijn (op afspraak) in het gebouw van de Posten 

aanwezig. Ook is er een prikpost van het MST. U kunt, 

tegen betaling, elke dag genieten van een verse maaltijd 

in restaurant de Brink. De Posten biedt verschillende 

faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een winkel en een kapsalon. 

Bent u sportief, creatief of heeft u interesse in een dagje 

uit? Bij de Posten is van alles te beleven. 
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Reisbureau Efkes d’r Oet
Heeft u zin in een gezellig dagje uit? Of een geheel 
verzorgde vakantie, waarbij u zich niet druk hoeft te 
maken om uw eventuele beperking of behoefte aan 
zorg? De Posten heeft haar eigen reisbureau met de 
toepasselijke naam ‘Efkes d’r Oet’. Al ruim 10 jaar biedt 
ons reisbureau een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod 
van korte uitstapjes, dagtochten en zelfs reisjes van 
enkele dagen. 
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Domotica
In de meeste huurwoningen van de Lorenborch is 
Domotica aangebracht. Dit wil zeggen dat er verschillende 
voorzieningen zijn die ervoor zorgen dat wonen veiliger 
en comfortabeler is. Domotica regelt bijvoorbeeld dat het 
licht automatisch aanspringt. Dit is handiger en veiliger 
wanneer het bijvoorbeeld nacht is. Ook regelt dit systeem 
stopcontacten en de kookplaatbegrenzer.

Zorg en ondersteuning
Het thuiszorgteam en de wijkverpleegkundigen staan 
voor u klaar en ondersteunen u bij de dingen die moeilijker 
of niet meer gaan. Wij helpen u graag met:
• Huishoudelijke zorg
• Persoonlijke begeleiding, verzorging of verpleging
• Dagbesteding
• Nachtzorg
• Revalidatie
• De uitleen van hulpmiddelen
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Faciliteiten
Als bewoner van een appartement bij de Posten, kunt 
u (tegen betaling) gebruikmaken van alle faciliteiten. 
U vindt in de Posten een kapper, schoonheidssalon 
Fit en Mooi, een wasserette en een winkel. 

Behandelteam
De Posten beschikt over een eigen behandelteam. 
De volgende behandelaars zijn aanwezig:
• Diëtist
• Ergotherapeut
• Fysiotherapeut
• Logopedist
• Maatschappelijk werker
• Muziektherapeut
• Pedicure
• Psycholoog
• Specialist ouderengeneeskunde
• Verpleegkundig specialist

Maaltijden
U bent van harte welkom in restaurant de Brink. Hier 
worden elke dag maaltijden geserveerd. Tegen betaling 
kunt u in het restaurant eten of de maaltijd thuis laten 
bezorgen.
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Het thuiszorgteam en de 
wijkverpleegkundigen staan 

voor u klaar.



Catering
Bent u binnenkort jarig en/of wilt u een feestje geven? 
Ook catering behoort tot de mogelijkheden van 
restaurant de Brink. Informeer naar de mogelijkheden 
en tarieven in restaurant de Brink.

Activiteitenpas 
Ontmoet u graag andere mensen? Neem dan een 
activiteitenpas. In de Brink worden verschillende 
bijeenkomsten voor u en bewoners van de Posten 
georganiseerd. Bovendien kunt u met deze pas altijd in 
de Brink terecht voor een gratis kopje koffie of thee. 

Postenclubs 
Bent u sportief, creatief of muzikaal? Houdt u van schaken 
of zit u liever achter de computer? Er zijn vele Postenclubs 
waar u uw talenten kunt laten zien, of iets nieuws kunt 
leren. Voor het lidmaatschap van de Postenclubs wordt 
een kleine maandelijkse contributie gevraagd, afhankelijk 
van de gekozen club. 
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Appartement
De Lorenborch is een appartementencomplex voor seni-
oren met huur en koopappartementen.
De Posten verhuurt op de begane grond, 1e en 2e etage 
totaal 46 appartementen. De Lorenborch is rechtstreeks 
verbonden met de Posten. Zo heeft u alle faciliteiten bij 
u in de buurt en kunt u bovendien de gezelligheid 
gemakkelijk opzoeken.

De Lorenborch biedt u: 
•  Appartementen bestaande uit: een woonkamer met 

open keuken, twee slaapkamers, een ruime badkamer 
met wastafel, douche en toilet, een hal met separaat 
toilet, een inpandige berging en een balkon 

•  Appartementen met en zonder huurtoeslag 
•  Zorgteam en wijkverpleegkundigen van  

de Posten Thuiszorg 
•  Mogelijkheid tot personenalarmering met abonnement 

voor 7 x 24-uurs alarmopvolging door het zorgteam of 
uw eigen contactpersoon

•  Huisartsenspreekuur
•  Fysiotherapiepraktijk 
•  Domotica
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de Lorenborch, waar wonen 
veilig en comfortabel is!


