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Vrijwilligers 
en stagiairs 
Ieder seizoen melden zich nieuwe stagi-
airs, stagiaires, vrijwilligers en een heel 
enkele keer een nieuwe beroepskracht 
bij De Klup Twente om te helpen bij een 
of meerdere activiteiten. In de zomer 
van 2016 kwamen de volgende mensen 
De Klup Twente versterken:

• Saskia Otterman | zwemlessen 
 Almelo
• Gerrit Jurriën | zwemmen Wierden 
 maandag
• Diaa Aldien Arafat | Kinderklup 
• Hamada Salameh | Kinderklup
• Monique Schuchart | Fief Worden, 
 Fief blijven
• Lisa Burgarello | Fief worden, 
 Fief blijven
• André Boer | zwemmen Almelo
• Sanne Lammerink | medewerkster BSO
• Jan Vrielink –  beroepskracht TAV 
• Sophie Derkman | beroepskracht 
 sportactiviteiten
• Maurits Wegink | stagiair Sportmix, 
 zaalvoetbal, stijldansen
• Rik Dijkstra | stagiair Sportmix, zwem-
 men Almelo, FUN-IE-FIT woensdag
• Ji Han Kuik | stagiaire zwemmen 
 Almelo, Toneelklup, Tienerklup, 
 instuif donderdag, Gameklup
• Imke Veneman  | koken maandag
• Marijke Spies | koken maandag
• Nikki Slaghekke | stagiaire 
 Kinderklup, FUN-IE-FIT woensdag, 
 stijldansen, zaterdaginloop

Raritijd
Herken je het? Vlak voor je vakantie gebeurt er iets op je werk, waardoor je helemaal niet 
met een goed gevoel op vakantie gaat. Het overkwam ons bij De Klup Twente dit jaar 
weer. De gemeente Twenterand ‘verraste’ ons in juni met een halvering van de subsidie. 
Volgens de wethouder was dit in ‘goede communicatie’ gebeurd, gebaseerd op gedegen 
onderzoek. Niet dus! Met andere lotgenoten mocht ik vervolgens aan de gemeenteraad 
uitleggen wat onze ervaringen en gedachten daarover waren. Niet lang daarna trok de 
wethouder de conclusie ‘dit gaat niet lukken’ en stapte op. De bezuiniging van 50% hangt 
nog altijd als ’t zwaard van Damocles boven De Klup Twente.

Dan was er nog een ‘rariteit’ die mij zeer verraste. De gemeente Borne benaderde een me-
dewerker van De Klup voor een leuke nieuwe sportieve job. Vergelijkbaar met een activiteit 
die De Klup ook biedt. Lastig hoor, als een gemeente ook een aanbieder van gespeciali-
seerd ondersteuningswerk wordt. Je kunt op je klompen aanvoelen, dat een subsidieaan-
vraag voor een vergelijkbare dienst niet gehonoreerd gaat worden. We hebben dit helaas 
vaker meegemaakt. Sommige landelijke fondsen bieden ook zelf activiteiten aan. 

Bij de Klup Twente denken we daar vrij simpel over.  Rijk, provincie, gemeenten, fondsen 
en bedrijven:  u geeft voldoende geld aan de Klup Twente, dan zorgen wij voor een goede 
uitvoering van activiteiten.  We bieden ondersteuning aan vrijwilligers, die op hun beurt 
er voor zorgen dat bijvoorbeeld vriendenkringen worden opgezet voor mensen met een 
beperking, dat de doelgroep geoefend wordt in sociale vaardigheden, leren omgaan met 
geld en of een computer, dat ouders en mantelzorgers worden ontlast enz. enz. Onze 
professionals verbinden gemeenschapsgeld aan al uw ‘goede doelen’ en geven hen daarbij 
goede ondersteuning aan vrijwilligers. Die hulp en ondersteuning is nodig,  want gemeen-
ten stellen eisen aan het vrijwilligerswerk en vragen om prestaties! 

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ik ìn mijn vakantie bericht van het ANBI-team van de 
Belastingdienst dat het heeft besloten ons vrijwilligerswerk niet meer te zien als ‘Algemeen 
Nut’! Dat is bijzonder raar! Al onze activiteiten gaan om participatie, benutten van talent 
van mensen met een beperking, het vergroten van hun (samen)redzaamheid en dat wordt 
gedaan door vrijwilligers. Als dit niet van algemeen nut is in een participatiesamenleving 
wat dan wel? Als de Belastingdienst volhardt, raken we belastingvoordelen kwijt. Snapt u 
het nog? De aardige ANBI vrouw zegt dat het volgens de regels gebeurt. Ik geloof haar, 
maar dan deugen de regels niet. Overheid doe er wat aan! Want er zijn in Nederland heel 
veel vergelijkbare Klupjes met een (nog) ANBI die het al moeilijk genoeg hebben.

We leven echt in een raritijd!

Jan Anema
Directeur/bestuurder

Column Jan
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Verrassing!
Foto’s: Bert Letteboer

Een keer in de twee jaar lopen de tribunes van het Heracles stadion vol met muziekliefheb-
bers en zorgen de allerbeste muziekkorpsen uit het land voor een sensationeel  program-
ma. Tegelijkertijd is het een feest voor een aantal goede doelen, want de opbrengst van de 
Nationale Benefiet-Taptoe Almelo keert de organisatie onmiddellijk uit. Voorzitter Guido 
Eggermont van De Klup Twente werd dit keer verrast met een cheque van €1000,00. 

De taptoe was op de stralende zomeravond van 2 juli. Zo’n 3000 mensen hadden een 
kaartje gekocht en genoten na de opening door commissaris van de koning Ank Bijleveld 
van optredens van het Jong Kamper - en het Kamper Trompetterkorps, het Jubal Drum & 
Bugle Korps Dordrecht, het Pasveer korps uit Leeuwarden en de drum & showband Adest 
Musica uit Sassenheim. Als klap op de vuurpijl marcheerde viervoudige wereldkampioen 
Kunst & Genoegen uit Leiden tot besluit uit de catacomben van het voetbalstadion het 
kunstgras op voor een onvergetelijk optreden. Het publiek beloonde het muzikale spekta-
kelstuk met een staande ovatie.
Voor de afmars van de korpsen overhandigde Jos Tornij van de organisatie een bedrag van 
liefst €10.000 aan drie goede doelen. Kans voor een kind kreeg €7000,00, de stichting 
Equator Medicare van Dick Jungst €2000,00 en De Klup Twente tot slot €1000,00. 
De Klup Twente is verguld met de gift. Ze had er helemaal niet op gerekend, maar het geld 
kan ze – door alle bezuinigingen en kostenstijgingen – beter dan ooit gebruiken.

• De Nationale Benefiet-Taptoe Almelo werd gesponsord door Herman Media, Asito,  
Ten Cate, Centrum Almelo Aktief, Dream Fireworks en Preston Palace.  

Column Jan taptoe
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Michiel gaat digitaal door het leven als Michiel Ziet. Hij is een hobby-schrijver, die altijd wel 
iets ziet of meemaakt. Michiel schrijft graag romans, fantasy, korte verhalen en toneelstuk-
ken. Voor De Klup Twente produceert hij op maat gemaakte toneelstukken en hij schrijft 
columns voor Schik over wat hij meemaakt en ziet als mantelzorger. Verder speelt Michiel 
zelf toneel en speelt graag gitaar. 

Piep!
‘Met Michiel.’
‘Hey, dag, met je collega. Werk je thuis?’
‘Ja, vandaag wel want…’
Piep!
‘Sorry, wat zei je?’
‘Ik zei, vandaag wel, want ik heb…’ 
Piep! 
‘…in huis.’
‘Wie heb je…?’
Piep!
‘…in huis?’
‘JUNIOR!’
‘Nou zeg, je hoeft niet zo te schreeuwen.’
‘Sorry, dat was ook niet naar jou bedoeld, 
maar eerder naar mijn…’
Piep, piep, piep!
‘…Zoon.’
‘Zeg, heb jij soms een censuur-app op je 
mobiel? Ik hoor steeds een…’
Piep, piep, piep, pieeeeeeppppp!
‘Dat dus. Een piep er tussen.’
‘Nee, dat is mijn zoon. Hij is…’
Piepderpiep, piep!

 

‘Thuis en hij heeft van mijn vriendin een…’
Piep…
‘…bal gekregen. Die dus…’
‘Pieeeeeeeeep…
‘…t.’
‘Aha.’
‘Nu vindt hij dus, wanneer meneer te 
weinig…’
Piepepiepepiepepieeeeep.
‘Aandacht van mij krijgt, dat hij dit dus 
mag vragen door…’
Pieppieppieperdepiep!
‘…ertussen door te piepen.’
‘Helemaal helder Michiel… denk ik…maar 
dan bel ik je later op de dag wel terug. 
Ik…’
Piep!
‘… er tussen uit!’
‘Ik begr…’
… IEP
‘…het helemaal.’
‘Tot later!’
Piep, piep, piep, piep. 

www.MichielZiet.Wordpress.com - MichielZiet@Outlook.com - Twitter: @MichielGeurtse

Michiel ziet
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American evening 
Amerikaanse spelletjes, brownies, Elvis, 
popcorn, Grease en dansen in de disco met 
John en Marijke. Met als ‘kers op de taart’ 
een rondrit door Almelo en een stukje 
Wierden in een Cadillac, Dodge, Ford Mus-
tang, Buick, Camaros of Chevrolets – òf op 
een trike. 

Dat waren vrijdag 15 juli de ingrediënten 
van de ‘American Evening’, de bijzonder 
geslaagde Klup slotavond van het activi-

teitenseizoen 2015 – 2016, die werd geor-
ganiseerd door stagiaires Mathijs (sport & 
bewegen), Lotte (maatschappelijke zorg), 
Koos (sociaal pedagogisch werk), Karen 
en Marije (beiden sociaal cultureel werk). 
En hoe hebben de vijf toekomstige be-
roepskrachten (die Kluptraditiegetrouw 
uitgedost waren in unieke, niet persé char-
mante, outfits) hun stage ervaren? ‘Ge-
zellig, leerzaam, enerverend, intensief en 
creatief’, luidde het oordeel. Koos, Karen 

en collega’s roemden de leuke deelnemers  
en de vele enthousiaste vrijwilligers, die de 
slotavond tot een groot succes maakten.
De rondrit met de stoet Amerikaanse old-
timers was een initiatief van vrijwilligers 
Franny en Erik. Samen met hun vele ‘Ameri-
can Tukkerday’ vrienden maakten ze er een 
geweldige tour van. ‘Vorig jaar hebben we 
dit voor het eerst gedaan. Als we al die blije 
gezichten zo zien, dan denken we dat ook 
dit een echte Kluptraditie gaat worden.’ 
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De Special Olympics Nederland is het allerbelangrijkste sporttoer-
nooi voor mensen met een beperking. Dit jaar waren ze op 1, 2 en 
3 juli in Nijmegen, Groesbeek en Wijchen en er deden ruim 2500 
sporters mee. Onder hen de bowlers en badmintonners van De 
Klup Twente, de zwemmers van Z&PV de Veene, het hockeyteam 
van MHC en de tafeltennissers van De Trefhoek. Begeleider Berna-
dette Schuttenbeld en Margreet Strijker doen verslag.

Bij de Special Olympics is het motto altijd ‘Meedoen is belangrijker 
dan winnen’, maar natuurlijk zijn de vele gewonnen medailles en 
lintjes best belangrijk voor de deelnemers. En het werd dit jaar een 
ware medailleregen: zo kwamen de bowlers thuis met 3 x goud, 4 
x zilver, 3 x brons en zes lintjes, de zwemmers met 11 x goud, 3 x 
zilver, 3 x brons  en 10 vaantjes.
De sporters en de 15 begeleiders vertrokken vrijdagmiddag met de 
bus vanuit Almelo en werden onderbracht in het Olympisch Dorp 
Heumensoord. Dezelfde plek waar eerder dit jaar vele vluchtelin-
gen opgevangen werden. Dat stemde de sporters wel tot naden-
ken, want luxe was het niet. ‘Wat hebben wij het dan goed hier in 
Almelo’, concludeerden ze.

Vrijdagavond werden de spelen in het Goffert Stadion geopend 
met de Olympische vlam en een atletenparade, waar ook de Al-
meloërs aan meededen. Frans Bauer sloot het af met een meezing-
feest. ‘Het was een geweldige happening, we hebben gezongen, 
gedanst en gelachen. Wel jammer dat het zo regende, maar geluk-
kig bleven we door de plastic poncho’s bijna droog…’ aldus een 
van de deelnemers.
Zaterdag werd er gesport, een brandweerauto bekeken en mee-
gedaan aan het Healthy Athletes programma. ’s Avonds was er 
een gezellige feestavond in het Olympisch dorp. Zondag waren er 
wederom wedstrijden, een langdurige prijsuitreiking (omdat er zo-
veel winnaars waren) en de officiële sluiting met het doven van de 
Olympische ‘Flame of Hope’.
De sporters arriveerden even na acht uur bij het Meester Siebelink-
huis, waar ze opgewacht werden door vele familieleden en andere 
fans.

Foto: de openingsparade van de Special Olympics met het Team 
Almelo.

Special  Olympics 2016
Door: Bernadette Schuttenbeld en Margreet Strijker
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Klupvrijwilligers Francis en Erik Kottier 
houden van Amerikaanse auto’s.
Mooie hobby! Hoe is dat zo 
gekomen?
Francis: ‘Ik heb in mijn jeugd zeven jaar in 
Amerika gewoond, daar is het begonnen. 
Erik had ook z’n hele leven al iets met Ame-
rikaanse auto’s en toen we elkaar een jaar 
of zestien geleden leerden kennen, is het 
een gezamenlijk hobby geworden.

Hoeveel auto’s hebben jullie? 
We hebben allebei een VW Lupo, maar die 
zijn gewoon voor ons werk en de bood-
schappen. Verder een Dodge RAM Pick-
up uit 1998 en een Chevrolet Camaro uit 
1974, die Erik onderdeeltje voor onderdeel-
tje opgeknapt heeft. Er is zelfs een com-
pleet nieuw motorblok in gezet. Dan heb-
ben we nog een Harley trike uit 1950. In 
november gaat Erik met een groepje vrien-
den naar de beroemde SEMA beurs in Las 
Vegas. Of ik niet mee zou willen? Nee hoor, 
hal na hal na hal vol auto’s met allemaal 
mannen onder de motorkap. Erik sleutelt 
en ik rij er in, haha.’

Doen jullie nog meer dan dat?
Erik: ‘We zijn vrijwilliger bij ‘American Tuk-

kerday’. Begin september was onze jaarlijks 
weekend in Vroomshoop. Een geweldig 
evenement. De Klup Twente komt ook al-
tijd met een paar busjes. De deelnemers  
kijken hun ogen uit en het is heel gezel-
lig met elkaar. Onze twee Amerikanen zijn 
ook een keer bruidswagen geweest voor 
onze vrienden Son en Heleen. Het bruids-
paar in de Camaro en de vier kinderen in de 
Dodge, echt bijzonder.’
 
Francis, hoe ben je bij De Klup 
Twente terecht gekomen en 
wat doe je er precies?
‘Ik ben er jaren geleden begonnen als sta-
giaire SPW. De opleiding heb ik niet af-
gemaakt, maar bij De Klup ben ik nooit 
meer weggegaan. Ik help bij het recreatief 
zwemmen en heb een jaar of dertien de 
Toneelklup gedaan. De laatste twee seizoe-
nen ben ik bij het countrydansen. Verder ga 
ik onder meer mee naar ‘Maak de droom 
waar’. Ik heb zelf eigenlijk helemaal niks 
met die meezingers, maar door de reacties 
van de deelnemers vind ik het prachtig en 
soms zelfs ontroerend. Ik heb er zoveel vol-
doening van als ik ze gelukkig zie.’

En jij Erik?
‘Ik ben van de losse flodders zeg ik altijd. 
Ik kom als ik nodig ben. Vaak is dat op 
technisch gebied of als er een computer 
vastloopt ofzo. En we hebben samen met 
anderen van ‘American Tukkerday’ al twee 
keer tijdens de slotavond een rondrit met 
de deelnemers georganiseerd. Zo mooi, al 
die blije gezichten. Wat ons betreft mag het 
best een traditie worden!’ 

Oproep
Vind je het leuk om in de volgende Schik 
te vertellen over ‘Jouw Hobby’ laat het ons 
dan snel weten. Het maakt niet uit of het 
over verzamelen of sporten of knutselen of 
koken of muziek of iets anders gaat. Als jij 
het maar leuk vindt!
Aanmelden: 
Mailen naar hanny@tekstbureauterdoest.
nl of even tegen Jolanda Overdorp zeggen. 

Tekst en foto’s: 
Margreet Strijker

Mijn hobby
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Bullscamp
Bullscamp is een nieuw sportaanbod van rugbyclub Big Bulls. Het 
is een combinatie van fitness en een bootcamp en voor iedereen 
geschikt. Ook als je een beperking hebt. Speciaal voor deelnemers 
van De Klup Twente had stagiair Mathijs de Jong een Bullscamp 
samengesteld. Leuk voor deelnemers om uit te proberen of het iets 
voor hen is en voor Mathijs was het zijn afstudeeropdracht. Het 
Bullscamp was top: sjorren met autobanden, zigzaggen, zwaaien 
met enorme kabels, een uitdagende warming up, het ontbrak aan 
niets. Alleen het weer strooide roet in het eten: de hele dag drei-
ging van zwaar onweer en regen. Alleen dappere, stoere Vera trok 
zich daar niets van aan en deed mee met het Bullscamp samen met 
de rugbyers van Big Bulls. En Mathijs? Die slaagde met klinkende 
cijfers.

Fair Play
De Almelose Sportdagen voor kinderen van alle basisscholen lever-
den begin juni heel veel winnaars op. Voor de scholen met de spor-
tiefste kinderen waren er fairplay prijzen: zij mochten op 4 of 11 juli 
met hun hele klas naar het gamecentrum FUN-IE-FIT. De Griffel, de 
Egbertus, de Mare en Step waren de gelukkige winnaars. Behalve 
de kinderen van basisschool Step, kenden de meeste winnaars het 
gamecentrum nog niet en ze vonden het helemaal geweldig. Ze 
speelden met overgave Fifa, dansten alsof hun leven er van af hing 
met Just dance, probeerden wildwaterkano en Mariocart en sloe-
gen een tegenstander knock-out met het virtuele boksen. 

Boek!
Schik columnist en schrijver van de toneelstukken voor de Toneel-
Klup Michiel Geurtse is nu ook een gepubliceerd auteur. Het eerste 
boek van Michiel heet Piet Kreel is nog wel en kwam uit in augustus 
bij uitgever Schrijverspunt.  Het boek van Michiel komt in de boek-
handel, of is in de boekhandel te bestellen en kost maar €15,95. 
Piet Kreel is nog wel,  gaat over het lief en leed van een man op 
hoge leeftijd die het liefst wil dat alles weer wordt als vroeger. Want 
net als Piet denkt dat hij onbekommerd in zijn woonkamer kan 
zitten en luisteren naar klassieke muziek, komt hij in allerlei ver-
wikkelingen terecht. Zal Piet Kreel dappere stappen in het heden 
durven te zetten?

Donald Duck
De Klup Twente kreeg nog niet zo lang geleden een bijzondere 
schenking van Manuela Nijhuis: haar complete verzameling Donald 
Duck albums. Dat bleek tijdens de vakantiedagopvang een gewel-
dige uitkomst: de boeken werden verslonden. Eén was zo’n fan 
dat hij de Donald Duck’s nog zat te lezen in de varkensstal van de 
Stadsboerderij Beeklust.

Kort nieuws



Feestje
Een piepklein feestje met koffie en een lek-
ker gebakje was het wel waard: de uitrei-
king van de geheel vernieuwde Schik aan 
Heidy Meijer, die alle deelnemers van De 
Klup Twente keurig vertegenwoordigde. 
Zij kreeg de nieuwe Schik van vormgever 
Richard Steunenberg, drukker Sander Her-
man en Schik hoofdredacteur Hanny ter 
Doest (foto). Het eerste nummer dat Ri-
chard maakte, kreeg een complete make-
over en die is door de lezers van Schik heel 
goed ontvangen. 
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Donkere wolken 
boven De Klup 
Twente
Het nieuwe seizoen van De Klup Twente 
is sinds een weekje of wat weer ‘los’. In 
Tubbergen, Twenterand, Borne en Hellen-
doorn, Rijssen/Holten, Wierden en Almelo 
treffen de deelnemers elkaar weer bij ver-
trouwde en nieuwe activiteiten. Het lijkt 
‘business as usual’. Realiteit is echter dat De 
Klup Twente het komende jaar zal moeten 

knokken voor haar bestaan, voor haar meer 
dan 1000 deelnemers en ruim 450 vrijwil-
ligers. Wat is er aan de hand? Wat zijn de 
bedreigingen? Schik (geheel en al gefinan-
cierd door de adverteerders –red.) zet het 
op een rijtje.
De gemeenten waar alle deelnemers van 
De Klup Twente wonen, staan voor bezuini-

gingen. Er moet minder geld naar duurdere 
vormen van zorg voor mensen met een  
beperking (dagopvang). Bovendien moe-
ten wonen, werken en vrije tijd allemaal in  
de eigen buurt geboden worden. Met die 
opgave voor ogen, wil een aantal gemeen-
ten korten op de subsidies voor De Klup 
Twente. Want De Klup biedt weliswaar 
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veel activiteiten aan in de ‘eigen’ gemeente 
– maar niet alle activiteiten. Dat heeft z’n 
redenen. Want niet in ieder dorp of stad(je) 
zijn er voldoende deelnemers voor een acti-
viteit. Of er zijn geen vrijwilligers (genoeg), 
of deelnemers willen graag naar dezelfde 
activiteit als hun vrienden uit andere plaat-
sen. 
Is het dan zo erg als één, twee, drie of 
meer gemeenten buiten Almelo stoppen 
met de subsidie voor De Klup Twente? Nou 
en of. Honderden mensen met een beper-
king raken in dat geval hun vrijetijdsbeste-
ding kwijt en gemotiveerde, geoefende 
en betrouwbare vrijwilligers hun werk. Als 
deelnemers meedoen aan activiteiten bui-
ten hun eigen gemeente (bijvoorbeeld het 
Meester Siebelinkhuis) valt ook daar finan-
ciering weg…en moeten ook worden stop-
gezet. Ergo: minder geld of stoppen van de 
subsidie in één gemeente, brengt ook acti-
viteiten bij  de ‘buren’ in gevaar. Uiteindelijk 
bedreigt dat ook het voortbestaan van De 
Klup Twente als geheel. 

De risico’s voor De Klup Twente even ter 
zijde. Is het stopzetten van de subsidie voor 
De Klup Twente dan echt een bezuiniging? 
Absoluut niet. Dat is het wrange. Misschien 
levert het een paar maandjes een besparing 
van een paar duizend euro op. Misschien 
dat een enkele deelnemer in zijn of haar 
vrije tijd nog elders terecht kan. Maar de 
meeste mensen met een beperking zul-
len thuis – inactief – voor de televisie be-
landen. Verstoken van hun vrienden (soci-
ale netwerk), met grote kans op isolement. 
Zorginstellingen zullen hun personele be-
zetting in de avonduren en weekenden 
moeten aanpassen en opschroeven. Dat 
leidt onherroepelijk tot hogere kosten voor 
gemeenten. Die kosten zijn bovendien veel 
hoger dan de bescheiden subsidies die De 
Klup Twente krijgt. 
De overheid vindt dat organisaties als De 
Klup Twente ook geld ‘uit de markt’ moe-
ten halen. Donaties van bedrijfsleven, sub-
sidies van fondsen. De Klup Twente doet 
dat al jaren, mede omdat er al heel lang 

(te) weinig subsidie gegeven worden en 
vernieuwing/innovatie zelden of nooit ge-
financierd worden. Maar bedrijven worden 
intussen belaagd door alles en iedereen uit 
de wereld van sport, cultuur en welzijn. Ze 
kunnen niet alles financieren. De spoeling 
wordt dun. Dat geldt ook voor fondsen die 
lang niet alle aanvragen kunnen belonen 
met een bijdrage. En dan is er ook nog iets 
als slachtoffer worden van je eigen succes. 
Want De Klup Twente krijgt nu en dan een 
schenking of een gift van een fonds en 
meldt dat ook in de media. Want ze verant-
woordt zich voor al het geld dat haar wordt 
toevertrouwd.  Daardoor bestaat de indruk 
dat bij velen dat De Klup Twente genoeg 
geld krijgt om het werk probleemloos in de 
benen te houden. 

Maar niets is minder waar. 

Als gemeenten echt gaan korten op  
de subsidies, zijn de problemen voor 
De Klup Twente niet te overzien.

Waarom is De Klup Twente zo belangrijk?
• Veel deelnemers hebben negatieve ervaringen bij reguliere  
organisaties omdat daar de kennis en ervaring ontbreekt in de  
omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking.  
Negatieve ervaringen leiden tot een negatief zelfbeeld, temeer 
LVG-ers (te) vaak niet mee kunnen komen in de maatschappij. Bij 
De Klup Twente bloeien mensen op als ze mee gaan doen met de 
activiteiten en begeleid worden door ervaren en deskundige vrijwil-
ligers die rekening (kunnen) houden met hun mogelijkheden.

• Deelnemers ontmoeten bij De Klup Twente gelijkgestemden en 
leren hoe ze contacten kunnen leggen met anderen, vriendschap-
pen aan kunnen gaan en onderhouden en bouwen op die manier 
een sociaal netwerk op.

• Bij heel veel activiteiten draait het om een belangrijke (onder-
liggende) doelstelling: mensen met een beperking zelfstandig(er) 
laten worden. Zoals leren (gezond) koken, aandacht voor hygiëne, 
een goede conditie/gezondheid, leren met de computer om gaan, 
leren omgaan met geld.
 

• Bij De Klup Twente is er plek voor de mensen met een beper-
king (ZML) die zelfs met veel hulp en begeleiding niet  (ZML) niet in 
een reguliere club kunnen meedoen. 

• Door de activiteiten te organiseren voor alle mensen met een 
beperking in Almelo en omliggende gemeenten is er ook voor 
mensen met een beperking een ruime keuze. Het is voor gemeen-
ten ondoenlijk om in iedere stad of dorp meer dan 50 activitei-
ten op het gebied van sport, educatie en recreatie aan te bieden.  
Omdat het aantal deelnemers te klein zal zijn.

• De Klup Twente is voor haar deelnemers een heel laagdrempe-
lige vraagbaak. 

• De vrijwilligers van De Klup Twente hebben tijd en aandacht 
voor de deelnemers, nu professionele begeleiding steeds minder 
wordt – of helemaal wordt gestopt. Niet zelden helpen ze bij pro-
blematische situaties of zorgen ze dat er hulp wordt ingeschakeld.

• Voor ouders, mantelzorgers en zelfs voor zorginstellingen  
betekenen de activiteiten van De Klup Twente ook een belangrijke 
verlichting van hun taak omdat er in de avonduren, vakanties en 
weekenden goede activiteiten zijn in een vertrouwde omgeving.
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Bij Eshuis snappen we dat u het liefst doet waar u goed in bent. En dat is ondernemen. 
Wij ondersteunen u graag op het gebied van accountancy, fi scaal advies en 
personeelsdiensten. Zo doen we samen waar we goed in zijn!

Doe waar u goed in 
bent. Dan doen wij 
dat ook.

Per saldo 
persoonlijker eshuis.com
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Door Margreet Strijker
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Lisa Burgarello
Een maandje of drie geleden las Lisa Bur-
garello (38 jr) in de krant over het tekort 
aan vrijwilligers voor Fief worden en fief 
blijven, het gameproject voor 60-, 70- en 
80 plussers van De Klup Twente. Werken 
met ouderen sprak haar aan en De Klup 
Twente kende Lisa een klein beetje van 
haar dochter Romaney die naar het FUN-IE-
FIT gaat. Ze meldde zich aan en sindsdien is 
Lisa een vaste waarde in het gamecentrum. 
Ze helpt iedere donderdagmorgen bij Fief 
worden en fief blijven en is daarnaast een 
fantastische invalkracht in het FUN-IE-FIT. 
En het belangrijkste: ze vindt het zelf nog 
hartstikke leuk ook.

Daniël Foss
Daniël (27) komt elke woensdagavond naar 
het Meester Siebelinkhuis voor de Kook-
klup. Overdag werkt hij in de meubelmake-
rij van DAC de Leemhorst van De Twentse 
Zorgcentra. Daniël woont samen met zijn 
twee broers bij zijn ouders. ‘Binnenkort 
gaan we misschien met z’n allen verhuizen 
naar een heel groot huis aan de Schapen-
dijk in Almelo. Dan blijf ik thuis wonen, 
maar ga ik toch een beetje op mezelf. En 
dat kan omdat er dan ook twee verzorgers 
bij ons komen wonen. Maar het is nog niet 
helemaal zeker hoor, ze moeten nog onder-
tekenen.’

Silvia Bainath
Silvia (33) heeft een appartementje in de 
Aaboer in Almelo, een woonvoorziening 
van Aveleijn. ‘Ik ben in Almelo geboren, 
maar mijn ouders komen uit Suriname. 
Toen ik klein was, ben ik er een paar keer 
geweest, maar dat is best lang geleden. Ik 
werk bij Albert Hein in winkelcentrum De 
Schelfhorst. Ik vul vakken en heb leuke col-
lega’s. Maar ik werk alleen door de week 
want op zaterdag ga ik altijd paardrijden bij 
manege ‘t Leijerweerd in Enter. Bij De Klup 
zit ik op kookles op de woensdag. Na af-
loop eten we het eten altijd met elkaar op. 
Heel gezellig en meestal ook wel lekker.’

Drieluik



Leren, werken en activeren staat bij de Kubiek, voormalig 
‘Ons Erf’, in Rijssen voorop. Mensen worden in hun kracht gezet 
en zo komt ieder talent naar boven.

Dit talent krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen als bakker, 
keramist, facilitair medewerker of kunstenaar. Ieder op zijn of 
haar eigen manier en allemaal leveren ze hun eigen bijdrage. 

De Kubiek zit in een multifunctioneel gebouw en ligt in 
de prachtige wijk Veeneslagen in Rijssen. In de eigen 

winkel worden eigengemaakte producten verkocht 
zoals de beroemde appeltaarten van de Kubiek, 

maar ook keramiek en kunst. Bij de Kubiek is 
ook een kunstuitleen. Zowel de winkel als de 
kunstuitleen  zijn van maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.30 tot 15.30 uur.

Binnen de Kubiek worden de cliënten op een professionele manier 
begeleid om zich verder te ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan 
persoonlijke leerdoelen en de mogelijkheid om verder deel te 
nemen aan de samenleving en de participatieladder. 

Activiteiten
Bij de Kubiek zijn er veel verschillende activiteiten 
mogelijk, van belevingsgericht tot productiewerk. De 
wens of het talent van de deelnemer is hierbij het 
uitgangspunt. Er zijn ook deelnemers die kiezen voor een 
combinatie van activiteiten.

Creatief
 Kunstenaars zijn bij de Kubiek op de juiste plek! Er zijn 
verschillende mogelijkheden. De deelnemers krijgen 
diverse schildertechnieken aangeboden, maar het is 
ook mogelijk om andere kunsttechnieken te leren zoals 
boetseren. Op de afdeling keramiek leren deelnemers 
vaardigheden zoals het gieten, afwerken en beschilderen 
van keramische producten. Denk hierbij aan servies, maar 
ook aan leuke spaarpotten.

Bakkerij
In de eigen bakkerij van de Kubiek worden overheerlijke 
appeltaarten, slagroomtaarten en andere specialiteiten 
bereid. Daarnaast kunnen er kinderpartijtjes gegeven 
worden.

Facilitair 
Op facilitair gebied werken de deelnemers in de 
catering, schoonmaak en in de winkel en kunstuitleen. 
De werkzaamheden zijn erg divers, van het klaarzetten 
van de koffie tot het verzorgen van de was en het helpen 
van klanten in de winkel.

Inloop Veeneslagen
Elke maandag en dinsdagavond is er van 16.45 tot 21.00 uur een 
inloop. De Inloop Veeneslagen is voor iedereen; voor buurtbewoners 
en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zoals 
mensen met een beperking, ouderen en werklozen. Kom gezellig 
langs om samen te koken, te eten of om een praatje te maken. 
Het doel van Inloop Veeneslagen is het opbouwen van (nieuwe) 
sociale contacten.

Inloop Veeneslagen is 
een samenwerking van 
Philadelphia, Interact 
Countour, RIBW en De Twentse 
Zorgcentra. Deze organisaties 
worden hierbij ondersteund 
door MEE IJsseloever, Viavie 
Welzijn, Stichting Vrijwillige 
Thuiszorg, JP van der Bent en 
de gemeente Rijssen-Holten.
 
Bel voor meer informatie 
over de Inloop Veeneslagen 
met de Kubiek of met 
06 2330 1954. 

De Twentse Zorgcentra
De Kubiek is onderdeel van De Twentse Zorgcentra, de 
grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke beperking in Twente. 
Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze basis. 
Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen 
van onze cliënten. Wij werken vraaggericht en bieden 
begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en 
oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig 
gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig 
verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: 
dichtbij, eenvoud en deskundig.

de kubiek
Veeneslagen 80
7463 CL Rijssen
T. 088 430 6235
E. dekubiek@detwentsezorgcentra.nl
I. www.dekubiek.nl

www.facebook.com/dekubiek

0886AdvertoriakSchik_Kubiek.indd   Alle pagina's 01-09-16   14:33
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Bureau Brainz en RCTM reclamebureau
Bouwstraat 39  I  7462 AX  Rijssen
T  0548 - 85 85 93  I  M  06 - 10 370 849

www.bureaubrainz.nl   www.rctm.nl

Samenwerkende bureaus voor ondernemers 
met gezond verstand. Ondernemers die geen 
zin hebben in blablabla, maar vooral resultaat 
willen zien. We zijn nuchter en hebben geen 
ingewikkelde processen of hoge tarieven.

Internet- en reclamebureau werken doeltreffend samen op één locatie

Binnen ons leerwerkbedrijf in de fabriek van 
Cirex werken mensen met een verstandelijke 
beperking en/of grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Bij Cirex worden stalen onderdelen 
voor o.a. de auto-industrie gegoten. Onze deelnemers voeren 
ondersteunde werkzaamheden uit zoals inpakwerkzaamheden en 
productcontroles. Maar ook andere werkzaamheden behoren tot de 
mogelijkheden. www.detwentsezorgcentra.nl

WAAROM 
RONALD ZO’N 

PLEZIER HEEFT 
IN ZIJN WERK?

0886AdvSchik_Cirex.indd   1 31-08-16   10:05
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Binnenkijken bij ... 
Wim Wolferink

Woonplaats: ALMELO
Woonsituatie: Appartement op de locatie 
Brandersweg van JP van de Bent
Leeftijd: 61 jaar
Werk: Inpakken bij Soweco
Bij de Klup Twente: Computeren en stijldansen 
in het Meester Siebelinkhuis en de Wandelklup

Wat leuk dat wij bij je mogen 
binnenkijken! Waarom wilde 
je dat zo graag?
Ik vind Schik een erg leuk boekje, ik bewaar 
ze allemaal en bekijk ze nog regelmatig. 
En ik kom al heel lang bij de Klup, zolang 
als het Meester Siebelinkhuis bestaat, dus 
meer dan 40 jaar. Maar toch ben ik geen 
geboren Almeloër, mijn moeder, zus en 
broers wonen in Deventer. Vroeger zat ik 
in een tehuis in Zwolle, maar ik wilde graag 
zo zelfstandig mogelijk wonen en in Almelo 
kon dat toen al. De laatste vier jaar woon 
ik aan de Brandersweg, dat bevalt me heel 
goed. Het is hier heel levendig en ik heb 
een balkon aan de Ootmarsumsestraat.

Gezellig dat ik gelijk koffie 
met wat lekkers krijg en  
wat is je flat mooi ingericht. 
Muziekje erbij, leuk hoor.
Ja, ik hou van gezelligheid en ben best wel 
huiselijk. Ik krijg wel begeleiding, maar ik 
doe bijna alles zelf. Schoonmaken natuur-
lijk, maar ook de boodschappen en koken. 
Dat blijf ik doen zolang het wat mijn ge-
zondheid betreft gaat. Ik ben hartpatiënt 
en heb een openhartoperatie gehad. Maar 
ik voel me best goed en ik werk ook nog 
gewoon drieënhalve dag bij Soweco. Als 
er wat is, kan ik in het inloophuis hier op 
de bovenste etage terecht, daar is 24-uurs 
zorg voor als het nodig is. Ik mag alles  
vragen en kan er ook mee-eten als ik dat 
zou willen.

Wat heb je veel medailles en 
bekers!
Ja, ik ga elke vrijdag naar stijldansen en ik 
zit op de Wandelklup. Kijk deze bokaal is 
van vorig jaar, toen heb ik de eerste prijs 
gewonnen in de hoofdklasse van de dans-
wedstrijd bij De Klup. Wandelen doen we 
een keer of twee per maand op zaterdag 
van maart tot en met november. We gaan 
dan met een busje naar allerlei plaatsen en 
daar wandelen we 5 kilometer. Ook doen 
we elk jaar mee aan de avondvierdaagse.
 
Wat bijzonder, die raamstic-
ker op je deur van Jan Smit!
Ja, hij is mijn idool. Maar ik hou van nog 
veel meer soorten Nederlands- en Duitstali-
ge muziek. Ik heb TV Oranje vaak aanstaan 
en draai ook veel cd’s. Ik ben al verschil-
lende keren met De Klup mee geweest naar 
‘Maak de Droom Waar’ en daar heb ik on-
der andere Corry Konings en Nick & Simon 
live gezien. Prachtig! Weet je wat ik ook 
doe met De Klup? Op vakantie gaan. Dit 
jaar zijn we naar Duitsland geweest, was 
best mooi en heel gezellig.

Oproep
Vind je het leuk als Schik ook bij jou bin-
nen komt kijken? Stuur dan een mailtje 
naar hannyterdoest@tekstbureauter-

doest.nl of zeg het even tegen Jolanda 
Overdorp als je een keer in het Mees-

ter Siebelinkhuis bent.

Wim is de eerste kandidaat die zichzelf aangemeld heeft voor een stukje in de Schik over 
zijn woning. Hij deed dit voor de zekerheid zelfs drie keer: Bij Jolanda van De Klup, bij 
Hanny van de Schik en bij de schrijfster van deze rubriek.
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Schoon is mooi

Asito B.V.

0546 - 48 49 50 
www.asito.nl

Werk is plezierig én 
belangrijk. RuimBaan 
helpt mensen met 
een verstandelijke 
beperking of afstand 
tot de arbeidsmarkt 
dan ook graag bij het 
vinden van geschikt 
werk. Jobcoaches 
begeleiden zowel de 
werknemer als de 
werkgever. 

Benieuwd naar  
de verschillende  
werktrajecten?  

Kijk dan op 
www.ruimbaanwerkt.nlRuimBaan is een  

onderdeel van:

0886AdvSchik_RuimBaan.indd   1 31-08-16   11:07

Uw partner in 
arbeidsvraagstukken
Ons bedrijf is erop gericht mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt naar buiten te plaatsen op een werkplek in 
het reguliere bedrijfsleven.
 
Via (groeps)detachering, begeleiding op de werkplek en 
re-integratie 2e spoor, bieden wij werkgevers passende 
en betaalbare oplossingen voor personele vraagstukken.

T 0546 875 678
 www.soweco.nl

advertenties



De foto’s op haar telefoon schetsen een prachtig beeld van de 
Olympische ervaring van Reshmie. Geweldige snapshots van haar 
in het Olympisch dorp, bij de Olympische ringen en het Holland 
Heineken House. Maar ook stralend blauwe luchten boven ernstig 
bouwvallige huizen en allemaal lege schappen in de supermarkten 
van Cuba, waar ze zich op de wedstrijden in Rio voorbereidde met 
een oud wereldkampioene taekwondo als sparringpartner. ‘We  
zaten in Cuba om in dezelfde tijdzone te komen en alvast aan de 
temperaturen te wennen, maar ik vond Cuba fantastisch. De men-
sen moeten er leven van helemaal niets. Als je dat vergelijkt met 
hier….. en ze zijn er allemaal zo ontzettend warm en hartelijk.’
Eenmaal in het Olympisch dorp met haar trainer/broer Michael en 
vaste sparringpartner Jelle, leefde Reshmie redelijk ontspannen 
en geconcentreerd toe naar haar wedstrijden. Ze deelde met de  

‘Holland-vier’ roeiers een prachtig appartement (‘Hartstikke aardige 
lui’) en at in de immens grote ‘eetschuur’ samen met heel veel an-
dere Nederlandse sporters. ‘Onze oranje kleding viel nogal op, dus 
we hadden elkaar zo gevonden’. Ze bezocht een paar wedstrijden, 
waaronder de omstreden verliespartij van bokser Peter Müllenberg 
uit Almelo. Zei ‘Hoi’ tegen de koning en de koningin, maakte een 
selfie met Jurandy Martina en bereidde zich voor. Haar eerste wed-
strijd was tegen een boomlange, jonge tegenstandster uit Cam-
bodja. Reshmie tikte haar gedecideerd met 7-1 uit het toernooi. De 
kwart finale tegen haar Amerikaanse tegenstandster leek ze na een 
snelle score in haar voordeel te beslissen, maar ze incasseerde in de 
laatste seconden van de wedstrijd een tegentreffer. Omdat ze haar 
voet verzwikte en viel, kreeg ze een strafpunt. Dat kostte Reshmie 
de zege en een plaats op het podium.              >> vervolg pagina 34 >>
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Reshmie Oogink na de Olympische Spelen

Werken aan de toekomst na Rio
Door Hanny ter Doest

FUN-IE-FIT ambassadeur en Klup-stagiaire Reshmie Oogink deed in augustus mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Terwijl haar 
collega’s bij De Klup Twente zaten te nagelbijten voor de buis of van pure spanning door het huis drentelden, bereikte Reshmie de kwart-
finale in de strijd om de taekwondo medailles. Door één strafpuntje viel haar Olympische droom in duigen. Hoe verging het Reshmie en 
wat zijn haar plannen? Alleen Schik sprak met haar na thuiskomst.
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Naam:
Danny Bolhoeve 

Leeftijd: 
Zevenentwintig jaar.

Over de kunstenaar:
Danny Bolhoeve werd geboren aan het 
Vinkenplein in Almelo en woont daar nog 
steeds, samen met zijn vader. Beide man-
nen houden er van om voetbal en wielren-
nen te kijken. Ze runnen hun huishouden 
samen, met een beetje ondersteuning. 
Danny vindt dat het Vinkenplein intussen 
echt mooi is opgeknapt en dat de buurt 
heel kindvriendelijk is geworden. 
Danny ging na de basisschool naar het 
Erasmus, de school voor praktijkonderwijs 
die toen nog in het Sluitersveld zat. Later 
stapte hij over naar VSO de Brug. Toen hij 
achttien werd, ging hij aan de slag in De 
Groenderij, een dagactiviteitencentrum van 
DTZC en in november 2013 stapte hij over 
naar DAC de Schoolstraat, waar de meest 
creatieve cliënten werken. Danny heeft een 
brede belangstelling en weet ontzettend 
veel over de meest uiteenlopende onder-
werpen. Over onder meer de Brexit (‘De 
ouderen in Engeland hebben er niet goed 
over nagedacht, en nu hebben de jonge-
ren geen toekomst meer’), oorlogen, het 
heelal, honden, de oudheid en goden.  Hij 
praat daar ook honderduit over met de lei-
ding. Danny weet erg veel omdat hij iedere 
dag naar het nieuws kijkt . Iedere ochtend 
begint zijn dag met het journaal. Verder 
leest hij lijvige boeken over heel veel onder-
werpen.

Over zijn werk:
‘Ze zeggen wel dat linkshandige mensen 
creatief zijn. Ik ben links’, vertelt Danny. Hij 
is in het DAC de Schoolstraat nog aan het 
uitzoeken wat hij allemaal kan en waar hij  

goed in is. Over zijn vroegste tekeningen 
van een draak zonder vleugels, vogeltjes en 
honden, is hij erg kritisch. ‘Die zijn nog niet 
goed. Maar je ziet wat een jaar tekenen 
kan opleveren’, zegt hij al bladerend door 
zijn tekenmap. Hij heeft 100 % gelijk. De 
jongste tekeningen van Danny zijn prach-
tige werken, vol kleur en fijn getekende 
schetsen van dieren, waarin alle proporties 
goed zijn. ‘Ik teken ze allemaal uit mijn 
hoofd’, antwoordt hij desgevraagd.
Danny is ontegenzeggelijk een veelzijdig 
kunstenaar in wording. Want hij tekent 
niet alleen, hij borduurt (het portret van de 
jonge Egyptische farao Toetanchamon), hij 
kan weven, kleuren, tekenen, punniken, 
werken met klei en papier-maché. Hij heeft 
ook een rijke fantasie, getuige de rokende 
zonnen op zijn werk. ‘Je moet toch iets ver-
zinnen. Maar ik rook en drink zelf niet.’  

Over dit werk:
Mr. Ugeler. De geweldige beer met een 
spartelende zalm in zijn bek is het abso-
lute topstuk uit de collectie die Danny aan 
het maken is in DAC de Schoolstraat. Hij 
heeft er twee maanden hard aan gewerkt. 
Hij heeft wat hulp gehad bij het maken 
van een goed geraamte van hout en kip-
pengaas, maar vervolgens heeft Danny de 
beer stukje bij beetje opgebouwd van pulp 
en geschilderd. Mr. Ugeler is een fantasie-
naam. Het is een bruine beer, geen grizzly.  
‘Want grizzly’s zijn lelijke beren en bruine 
beren zijn echt mooi.’

Outsider art
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Spannende baan voor Barbara, 
Martijn en collega’s

SOWECO personeel werkt tussen de brandweermannen in 
Almelo, Hengelo en Enschede

SOWECO’s relatief jonge afdeling catering bewijst dat haar werk-
nemers prima functioneren buiten de poorten van de hoofdvesti-
ging aan de Plesmanweg. Ook in een hectische omgeving, zoals 
de  brandweerkazernes van de Veiligheidsregio Twente in Almelo, 
Hengelo en Enschede. Daar zorgen Barbara Hubregtse, Martijn 
Scholten, Janneke Gerrits en Patricia Hoevenberg iedere dag voor 
smakelijke maaltijden, een kantine die spik en span is en voldoende 
voorraad, zodat geen dappere brandweerman misgrijpt. 

Aan de Plesmanweg zorgen SOWECO medewerkers al sinds men-
senheugenis voor een uitstekende lunch in de eigen kantine. Ge-
zonde broodjes, salades en soep, ze draaien er hun hand niet voor 
om. Ook niet voor een snack of een andere lekkernij trouwens. 
Bedrijven kunnen bij SOWECO’s Broodjes&So intussen die lekkere 
lunches of snacks ook bestellen en sinds 2015 detacheert SOWECO 
catering ook medewerkers. Timberland schakelde SOWECO in voor 
de catering en ook TSN, de thuiszorgorganisatie die onlangs failliet 
ging. In 2015 meldde zich de Veiligheidsregio Twente bij SOWECO. 
In mei van datzelfde jaar begonnen Janneke en Martijn in de brand-
weerkazerne van Hengelo. Korte tijd later ging Patricia aan de slag 
in de brandweerkazerne van Enschede. 

Barbara Hubregtse zwaait nog maar sinds 2 mei van dit jaar de 
scepter in de kantine van de Almelose brandweerkazerne. Ook al is 
ze er net, toch brengt ze een hoop ervaring mee: ze werkte in de 
onderneming van haar vader, bij Cntrl P in Hengelo, bij Zalpak & 
Straatman, in de kantine van SOWECO en bij TSN. Bovendien staat 
ze er niet helemaal alleen voor, begeleidster Ursula Linneman werkt 
mee tot ze alle fijne kneepjes onder de knie heeft. Na een paar 
dagen ging ‘t al prima. De kantine zag er uit om door een ringetje 
te halen, de voorraadkasten waren goed gevuld met het oog op 
het lange Hemelvaartweekend. Broodjes maken, soep bereiden en 
heerlijke koffie op tijd klaar is voor Barbara kinderspel. ‘Er is nog 
een klein struikelblokje’, vindt ze zelf: het afrekenen. Maar dat is 
een kwestie van tijd, is de overtuiging van Ursula. Bovendien blijken 
de brandweermannen van Almelo erg aardige – en geduldige – col-
lega’s. Aan inzet van Barbara zal het zeker niet liggen. ‘Ik wil liever 
niet iedere keer opnieuw ergens beginnen, maar graag een baan 
voor lange duur.’
Terwijl Barbara haar verhaal doet, gaat de gong. Geen harde sirene, 
geen luide bel. ‘Hier gaat het een stuk rustiger dan in Enschede’, 
weet Barbara. Deuren zwaaien open, er rennen mannen door het 
vertrek. ‘Daar heb je ’t gedonder weer’, grapt een van hen. Barbara 
verblikt of verbloost niet. Op een groot tv scherm hoog aan de 

buiten gewoon
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muur, is een plattegrond van Almelo te zien. Op het industrieterrein 
staat een markering. ‘Daar is de brand’, wijst ze.
Kilometers verderop, in het centrum van Hengelo, is de kantine 
van de brandweerkazerne een oase van rust. De lange tafel in het 
midden glimt, terwijl nog niet zo gek lang daarvoor het een gezel-
lige lunchdis was. In Hengelo serveert Martijn namelijk geen kant-
en-klare broodjes. Hij dekt iedere keer de tafel. ‘Dat is een sociale 
manier van met elkaar in contact komen’, zegt hij wijs. ‘Je moet 
vragen om de boter en zo. Dan ga je vanzelf wel met elkaar pra-
ten’. Wat de tongen ook wel in beweging brengt, zijn de gerech-
ten die Martijn op die tafel zet. Iedere dag iets anders. ‘Maandag 
soep, dinsdag verrassing, woensdag soep, donderdag een snack en 
vrijdag een gerechtje van ei.’ Natuurlijk komt het voor dat brand-
weerlieden halverwege de lunch van tafel rennen om een brand 
te blussen. ‘Dan zorg ik dat er nog wat voor ze klaar staat als ze 
terug komen.’
Martijn voelt zich als een vis in het water in de grote kantine en 
heeft het reuze naar zijn zin tussen de brandweermensen en al het 
kantoorpersoneel dat er ook werkt. In juli gaat hij mee naar een 
groot rugbytoernooi voor de brandweer in Amsterdam. Echt iets 
voor hem, als oud-rugbyer. Helaas kan team Hengelo hem niet als 
troef inzetten. ‘Rugby mag ik niet meer. Ik ben te blessure gevoelig’.

Door de afdeling catering is SOWECO nu ook actief in de  
gemeenten Hengelo en Enschede. Daarvoor werkt ze samen met de  
Hengelose ‘SOWECO’, de SWB. SOWECO leent bij de SWB mensen 
in. Martijn en Janneke zijn woonachtig in Hengelo en Patricia komt 
uit de gemeente Dinkelland. De mensen voor de catering worden 
streng geselecteerd, want het zijn functies die veel vaardigheden 
vragen, stelt teamleider John Braker. ‘Dat komt omdat de wet veel 
eisen stelt. Maar daarom kijkt ook altijd iemand over de schouders 
van onze medewerker mee.’ SOWECO doet overigens nog meer 
dan alleen de catering voor de brandweer. Dinant controleert en 
reinigt brandweerpakken en bezorgt kleding en drukmaskers bij 
verschillende kazernes.

Meer informatie over SOWECO catering en Broodjes & So: 
j.braker@soweco.nl
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Ingezonden brief

Samen met Sliedrechtse 
neef in de Schik!
Eric is een grote fan van Schik en woont helemaal in Sliedrecht, het be-
kende baggerdorp in het westen des lands. Zijn moeder is de 82-jarige 
tante van Schik redacteur Margreet Strijker. Margreet vertelt: ‘Mijn neef 
Eric was in de zomer samen met zeven medebewoners van De Hooghe 
Dijck uit Sliedrecht een weekje op vakantie in Almelo. En natuurlijk zocht 
ik hen even op.’
Eric en zijn medevakantiegangers Francis, Paula, Edwin, Rene, Corrie, Le-
nie, Jelle vermaakten zich kostelijk in Twente en vertelden honderduit. ‘Al-
melo is een mooi stadje hoor en het regende niet eens zoveel haha. We 
zijn met een ouderwetse Amerikaanse bus naar Borne geweest, dat was 
ook heel leuk. Verder hebben we veel gewandeld en leuke dingen gedaan 
in Preston Palace, waar we logeren. We hebben gebowld en gezwommen. 
Je kunt binnen midgetgolfen er is zelfs een bioscoop en een kermis met 
botsautootjes! En het eten is heel erg goed.’
De meesten van de groepsleden zijn al eerder samen op vakantie geweest 
en kunnen het prima vinden met elkaar. Eric vertelt dat ze voorheen vaak 
naar het buitenland gingen, maar dat dit door de bezuinigingen niet meer 
mogelijk is. ‘Dus hebben we iets uitgezocht in Nederland. Zo kwamen we 
in Almelo terecht, prima plekje. En nu maar afwachten wat mama ervan 
vindt dat we samen in deze Schik staan. Vast wel heel leuk!’

Bloem MNGG
Doelenstraat 2
7607 AJ Almelo 

T  0546 - 816 823
E  info@goudsmid-almelo.nl
W www.goudsmid-almelo.nl

Een tastbare
herinnering, op maat  
gemaakt, verzegeld in
edelmetaal...

Bij locatie Bij Uitstek krijgen mensen met 
een verstandelijke beperking intensieve en 
belevingsgerichte zorg en begeleiding. In speciaal 
ingerichte ruimtes, zoals een snoezelbadkamer 
en een massageruimte, wordt onder andere klankschaal- en 
aromatherapie gegeven. www.detwentsezorgcentra.nl

0886AdvSchik_BijUitstek.indd   1 31-08-16   10:56
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De Klup Twente heeft meer dan 
vijftig verschillende activiteiten, 
van koken, computercursussen 
en leren lezen en schrijven tot 
sporten, vakanties en…dansen! 
Verslaggever/fotograaf Eef Jung-
johann ging kijken bij de vakan-
tiedagopvang. Aflevering 8.

Het is een zonnige ochtend wanneer ik 
naar het Meester Siebelinkhuis ga. Ik heb al 
boodschappen gedaan met  een buurman 
met wie ik elke woensdag samen kook. Ik 
parkeer mijn auto en zie een luchtkussen 
staan. Ik ga op bezoek bij de vakantiedag-
opvang. Jolanda Overdorp introduceert me. 
Het is een groep met jonge kinderen. Ze 
hebben net figuurtjes gemaakt van zout-
deeg. Een van de kinderen laat me vol trots 
zijn creatie zien. 

De kids komen in de laatste twee weken 
van de zomervakantie 3 dagen in de week 
bij De Klup. Er worden dan activiteiten voor 
hen georganiseerd. Een groep was naar een 
soort indoor speeltuin geweest. Dat bleek 
een groot succes. De jongens hadden een 
heel fort gebouwd.

Toen ik er was, zouden de ‘wildebrassen’ 
naar het FUN-IE-FIT gaan maar omdat ze 
nog even moesten wachten, wilden ze ook 
wel op het springkussen. De 10 jongens en 
het ene meisje sprongen als een stel gnoes 
over het luchtkussen en al snel werd er ge-
stoeid. Er waren natuurlijk waaghalzen die 
de leiding uitdaagden. Het blijven immers 
jongens.

Nadat ze een kwartiertje hadden gehupt, 
gestoeid en gesprongen stoof iedereen in 
het FUN-IE-FIT naar de pc’s om Minecraft 
te spelen. Dat is een enorm populair spel 
waarbij je dingen kan bouwen en kan slo-
pen. Je kan kippen vermoorden om items 
te verdienen en je kan met andere spelers 
vechten. Razend populair. Ik heb het zelf 
een keer gespeeld op de Playstation maar ik 
begreep er geen draad van. Misschien is de 
pc-variant gemakkelijker. Ik zag een jongen 
die rondjes rende maar uiteindelijk samen 
met het meisje een spel ging doen op de 
X-box waarbij hij moest bewegen. Door 
de bewegen bewoog het poppetje op het 
scherm ook. Bij dit spel kwam het ook nog 
aan op goede samenwerking. Leuk om te 
zien en leuk om even te komen kijken bij 
deze groep. 
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Eef doet verslag
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HOOGSTRATEN GROEP ALMELO
zorginstallateur  

Hoogstraten groep almelo    
\   Van Weerden poelmanweg 5b    

\   7602 pC  almelo    
\   0546 473673 

\   info@uwzorginstallateur.com 
\   www.hoogstratengroep.nl 

 

   ‘De Hoogstraten groep almelo 
is erkend zorginstallateur en 
         kan uw hele huis toekomst-
       bestendig maken.’

nieuwbouw   renovatie   onderhoud  
verbouwingen   WVG-aanpassingen 

www.kobesalmelo.nl 

 

Nijland Twente 
Schildersbedrijf 

 

www.nijlandtwente.nl   
johan@nijlandtwente.nl 

binnen- buitenschilderwerk - isolatieglas - glas in lood

Mob. 06-154 53 735   
Tel.   0548 - 518748   
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De kever op de foto is de bloedrode kniptor 
(Ampedus Sanguineus). Soms wordt hij de 
bloedrode dennenkniptor genoemd, maar 
ik houd het bij de bloedrode kniptor.

Het bijzonder aan deze kever is dat de larve 
bovengronds leeft, want bijna alle keverlar-
ven leven ondergronds. De bloedrode knip-
tor is 12 tot 17 mm lang, wordt ongeveer 
een jaar oud en leeft in en van rottend hout 
van dode bomen. Hij jaagt ook op de lar-
ven van andere insecten. In oktober zoekt 
de kniptor een winterschuilplaats op en hij 
komt dan pas in mei weer tevoorschijn.

Deze Ampedus Sanguineus heb ik gevon-
den in een rottende boom in het bos naast 
het Lonnekermeer. Ik was bewust op zoek 
naar insecten om te fotograferen en te fil-
men, dus ik had glazen potjes met gaten in 
de deksels meegenomen. 
De kever liet zich makkelijk in het potje val-
len en op een lichte plek in het bos wilde 
ik hem fotograferen. Dat was niet makke-
lijk, want deze kever kan springen als een 
vlo, net zo snel en net zo hoog. Daarom 
besloot ik hem maar in het potje te laten 
zitten tijdens het schieten van de foto’s en 
hem pas weer vrij te laten als ik de foto’s 
had gemaakt.

De kever raakte wat in paniek en begon in 
het potje heel hard te rennen en te springen 
tegen het glas en hij viel iedere keer. Daar-
door kon ik geen goede beelden maken. 
Daarom heb ik het potje even neergelegd 
en het diertje een half uur met rust gelaten. 
Dat werkte. Hij bleef rustig zitten, nadat ik 
het deksel van het potje draaide, en ik heb 
hem heel mooi op de foto kunnen zetten.

Remco Ditmar is een natuurliefhebber met grote interesse voor dieren en planten. 
Hij is gefascineerd door onooglijk kleine en ogenschijnlijk lelijke, viezige, enge 
wezentjes die kruipen en vliegen. Hij fotografeert ze en schrijft daarover in Schik.

Bloedrode 
kniptor

Remco in de natuur
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Maak jij ook altijd de puzzels, tekeningen en rebussen van Theo Bennes? 
Dan wordt het nu nog leuker om mee te doen!

Want stichting De Twentse Zorg Centra (DTZC) stelt iedere keer drie prijzen 
beschikbaar voor de winnaars.
• Eerste prijs: een DTZC FUN-IE-FIT arrangement voor vier personen,
• tweede prijs: DTZC FUN-IE-FIT arrangement voor twee personen,
• derde prijs: DTZC FUN-IE-FIT arrangement voor twee personen.
Lever je de tekening in bij Jolanda Overdorp in het Meester Siebelinkhuis.Win de prijs!

Doe je 
best!
Wie weet zien we je met 
vrienden en of familie 
terug in het gamecentrum 
FUN-IE-FIT.

kl
eu

rp
la

at
we

ds
tri

jd
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Herfst

Vrijdag 23 september
Start van het Weekendje weg voor bijna 40 deelnemers van 
De Klup Twente. Ze gaan tot en met zondag naar het Drentse 
Schoonloo. De reizigers logeren in een leuke groepsaccommodatie 
en werken een vol programma af met excursies, shoppen, een 
bonte avond en spelletjesprogramma. 

Woensdag 28 september 
Eerste workshop zeepjes en sieraden maken. De cursus bestaat 
uit vier workshops op de woensdagavond en duurt tot en met 19 
oktober. 

Zaterdag 8 oktober
Grote lichten uit, feestverlichting aan: het is weer tijd voor disco! 
Zaal open om 19.00 uur en het festijn duurt tot 22.30 uur. 

Donderdag 13 oktober 
Ontdek & Doe Mee Sportdag in Wierden. Locatie Sporthal ’n 
Dikken. Bestemd voor alle mensen (met en zonder beperking) 
die kennis willen maken met verschillende sporten. Van 6.00-
20.00 uur. Nationaal Integratiediner. Locatie en programma nog 
onbekend.

Zaterdag 15 oktober
Zaterdaginloop met verrassingsprogramma van 19.00 – 22.00 uur. 
Wil je ook meedoen? Meld je dan aan bij jolanda@deklup.nl

Woensdag 26 oktober 
En ook op woensdag 2, 9, 11 en 16 november. Een korte work-
shop kerstversiering maken in het Meester Siebelinkhuis. Opgave 
nog mogelijk bij jolanda@deklup.nl

Zaterdag 29 oktober
Stapgroep bij Café Hek in Wierden van 21.00 – 23.00 uur. Wil je 
ook gezellig een avondje uit in je eigen dorp Wierden, laat het 
dan even weten bij jolanda@deklup.nl.

Woensdag 9 november
Is regiocoach aangepast sporten Ellen Perik bij VSO de Brug voor 
een inloopuurtje voor ouders. Vaders en moeders kunnen bij haar 
terecht voor alle vragen over sport en vrijetijdsbesteding. Van 8.30 
– 10.30 uur. 

Woensdag 30 november
Het is alweer zo ver. Sinterklaas is in het land en komt natuurlijk 
ook in het Meester Siebelinkhuis voor een bezoekje aan de Kin-
der- en tienerklup. De Goedheiligman arriveert rond de klok van 
twee uur.

Donderdag 1 december
En vrijdag 2 december is het Sinterklaasavond voor deelnemers 
van De Klup Twente van 19.00 – 21.00 uur. Deelnemers ontvan-
gen een uitnodiging.

Dinsdag 13 december
Het allergrootste muziekspektakel voor mensen met een beper-
king: Maak de droom waar in Utrecht. In verband met de grote 
belangstelling kunnen deelnemers alleen mee op uitnodiging. De 
gelukkigen die mee mogen, maken de reis is een grote bus en 
gaan op de terugweg lekker met elkaar dineren.

Vrijdag 23 december 
In een feestelijk versierd Meester Siebelinkhuis is er een onderlinge 
danswedstrijd van de stijldansgroep. Aanvang 19.00 uur, prijsuit-
reiking rond 21.30 uur. 
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Ook een BuitenFit® tuin van BuitenZin?
Kom naar buiten en beweeg!

We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden,
we worden oud omdat we stoppen met spelen.

 

Algemeen
Postbus 260 

7600 AG Almelo 
E-mail: info@vbenp.nl

Internet: www.VBenP.nl 

Kantoor Almelo
Twentepoort Oost 61-01 

7609 RG Almelo 
Tel. (0546) 812651 
Fax (0546) 828744 

Kantoor Losser
Willibrordlaan 47 
7581 DS Losser 

Tel. (053) 5361302 
Fax (053) 5361301 

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financiële planning Sparen en Beleggen 
 

 

Bij Atelier de Schoolstraat werken mensen met een verstandelijke 
beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers 
maken kunst voor de verkoop en de kunstuitleen. Daarbij 
gebruiken ze verschillende technieken zoals schilderen, borduren, 
zeefdrukken, weven, vilten, etc. Deze leuke producten worden o.a. 
verkocht in onze eigen winkels de GildeHof op de LosserHof en bij 
Hebbedingen in Nijverdal. www.detwentsezorgcentra.nl

WAAROM EDDY 
ZO STRAALT?

0886AdvSchik_Schoolstraat.indd   1 31-08-16   10:03
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Verliefd
Met een beetje mazzel worden we het allemaal wel een keer…of vaker. Verliefd. Vlinders in 
de buik, de zon die voor je gevoel schijnt terwijl het pijpenstelen regent, de hele dag maar 
denken aan die leuke jongen of dat mooie meisje. Of die aantrekkelijke man of geweldige 
vrouw. Het kan ontzettend leuk zijn, zo’n periode van verliefdheid. Zeker als de gevoelens 
beantwoord worden.
Mensen met een beperking worden natuurlijk ook verliefd. Dat is net zo goed leuk, maar 
het is gelijk ook een stuk gecompliceerde dan een verliefdheid bij ‘gewone’mensen. Want 
verliefd zijn is één, maar hoe ga je daar mee om? Wat doe je precies als je verliefd bent? 
Want dan gelden er in eens ongeschreven regels. Dingen die je doet of juist niet doet en die 
voor andere mensen heel gewoon zijn, maar die mensen met een beperking niet kennen 
of niet snappen. Ze kunnen hun gevoel, en verliefdheid is een soms heftige emotie, niet 
altijd omzetten in goed gedrag. Dan kan het zo maar zijn dat een verliefde Olga of Bennie 
juist dingen doen die heel vervelend zijn en die door die aardige jongen en dat vlotte meisje 
helemaal niet gewaardeerd worden. Hinderlijk volgen bijvoorbeeld, of alsmaar telefoneren, 
of alle aandacht claimen. Of erger.
Een cursus Verliefd zijn, is voor mensen met een beperking helemaal zo gek nog niet. Ster-
ker nog: het zou zelfs goed zijn. Want als iemand heel vaak aan één persoon denkt, er niet 
van kan slapen, er heel vaak naar toe wil of hem of haar ontzettend mist, dan is de kans 
groot dat er sprake is van verliefdheid. Dan zou je in zo’n cursus mooi kunnen leren wat je 
in zo’n geval kunt doen. Niet met als doel hoe je het object van je affectie kunt veroveren – 
want lang niet altijd wordt een verliefdheid beantwoord – maar vooral om te leren hoe je je 
dan kunt gedragen. Hoe je iemand kunt benaderen. Hoe vaak je iemand mag benaderen. 
Wat wel mag en wat niet mag. En hoe je je leven kunt oppakken als blijkt dat de andere 
niet verliefd is op jou. Allemaal heel praktische zaken die voorkomen dat er heel vervelende 
situaties ontstaan.
Stel je voor: een cursus vol verliefde mensen. Of mensen die verliefd hopen te worden. Dat 
moeten wel erg leuke bijeenkomsten zijn. Gezellig met elkaar ervaringen uitwisselen en 
leren wat te doen. Misschien is het iets voor De Klup Twente? 

Bert van der Meer
www.nuplanb.nl

Meld je 
zorgen!
Maak jij je weleens zorgen over  
de thuis-situatie van een van onze 
deelnemers?  
Blijf er niet mee rondlopen.  
Bespreek ze met de coördinator van 
jouw activiteit. Samen gaan we dan 
kijken wat er moet gebeuren.

Coördinatoren:
• Jolanda Overdorp, 
 06 - 14465288, jolanda@deklup.nl
• Ellen Perik, 
 06 - 12960389, ellen@deklup.nl
• Marja Scheper, 
 06 - 51171964, marja@deklup.nl  
 (tevens aandacht functionaris)

Bert van der Meer is opvoedingson-
dersteuner en coach voor kinderen, 
jongeren en studenten met een 
beperking, voor hun ouders, hun 
docenten en hun scholen. Hij heeft 
zijn eigen coachbureau PlanB en 
boekt prachtige resultaten met de 
methode oplossingsgericht werken. 
In Schik geeft hij bruikbare adviezen.

p lan b coachburo
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>> vervolg van pagina 21 >>

Een heel leven lang toewerken naar de Olympische Spelen en dan 
in het ‘zicht van de haven’ stranden, is een tegenslag van heb ik 
jou daar. Heel veel sporters raken er door in een depressie. Reshmie 
was de dag na de verliespartij ook niet meer aanspreekbaar, bekent 
ze. De dag erna heeft ze, pratend, doorgebracht met een oude 
bekende uit Nederland en dat luchtte al enorm op. Er vloeiden wat 
tranen, ook bij haar broer en haar sparringpartner, en dat was dat. 
‘Geen dip’, constateert ze. En ik heb deze ervaring toch maar. Wie 
kan zeggen dat ze zelf helemaal de eigen road naar Rio heeft ge-
pland?’ 
Thuis in Almelo richt Reshmie zich op de toekomst. Het liefst gaat 
ze even op vakantie om alle muizenissen uit haar hoofd te laten 
waaien, maar dat zit er niet in. Een kwestie van geld. Omdat ze 
alles zelf moest regelen op haar ‘road to Rio’, bleef er niets over. 
Ze gaat nu eerst haar HBO studie commerciële economie afron-
den. Dat betekent een jaar lang flink studeren, toetsen maken, 
het verslag van haar stage bij De Klup Twente afmaken en nieuwe 
opdrachten van school uitvoeren. Ze heeft zin om een beetje van 
het ‘normale’ leven te genieten. Lekker uit met vrienden, een bio-
scoopje pakken en, als het even kan, een eigen woning. Eens wat 
geld aan zichzelf besteden. ‘Want als de keuze was een nieuwe 
lange broek of een toernooi betalen, dan was het simpel. Dan be-
taalde ik het toernooi.’  
Vragen over haar sportieve toekomst kan ze nog niet beantwoor-
den. ‘De dag na de uitschakeling heb ik gedacht: ik stop er mee….’, 
zegt ze eerlijk. ‘Maar mijn hart ligt natuurlijk wel bij die sport. Ik blijf 
trainen in een aangepast schema, maar ik ben er nog niet uit. Eerst 
maar eens afstuderen en dan zie ik wel verder.’



Column Hanny
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Klappen
Soms zit het mee, soms zit het tegen. De Klup Twente zit de laatste 
tijd in de hoek waar de klappen vallen. De ene gemeente na de an-
dere wil korten op de toch al ontoereikende subsidies voor De Klup 
Twente – en dus op een zinvolle en leerzame vrijetijdsinvulling voor 
mensen met een beperking. En daar bovenop meldde zich ook nog 
de Belastingdienst midden in de zomervakantie. 
Die Belastingdienst schreef De Klup Twente niet om het leuker te 
maken en al helemaal niet om het makkelijker te maken. Nee. De 
Belastingdienst constateerde enkel en alleen op basis van de web-
site dat De Klup Twente een soort sportvereniging is en ten onrech-
te de ANBI status heeft – met bijbehorende belastingregelingen 
voor bedrijven die ons steunen. Dus grote schrik en moesten we 
midden in de vakantie een bezwaarschrift maken. Dat vervolgens 
ongeveer per kerende post afgewezen werd. Dat betekende weer 
dat we in het najaar moeten opdraven bij de Belastingdienst om 
aan te tonen waarom we al bijna 50 jaar een ‘algemeen nut voor-
ziening’ zijn, dat er meer dan 450 vrijwilligers actief zijn voor meer 
dan 1000 deelnemers met een beperking. Zucht!!!
We hadden ons een heel andere start van een nieuw seizoen bij De 
Klup Twente bedacht natuurlijk. Trouwens ook een veel leukere af-
sluiting van het vorige seizoen. Want in juni moesten we hemel en 
aarde bewegen om een drama te voorkomen in Twenterand. Daar 
had het college bedacht dat De Klup Twente wel voor de helft van 
het toch al te kleine budget kon werken. En dat ‘andere’ vereni-
gingen en ‘andere’ vrijwilligers het werk wel over konden nemen. 
Gelukkig moest de gemeenteraad daarover een beslissing nemen 
en die wil daar heel goed over nadenken. We hopen dat de raad 
zegt: die subsidie van De Klup Twente handhaven we onverkort. 
We  hopen ook dat de raad snapt dat door het werk van De Klup 
Twente weg te bezuinigen, kosten elders hoog oplopen en dat heel 
veel mensen met een beperking hun vrijetijdactiviteiten èn sociale 
netwerken kwijt raken. 
En Twenterand, beste lezers, is maar één van de gemeenten die 
willen bezuinigingen op De Klup Twente. Zo moeten we er naar 
nog veel meer toe…..
Kortom: De Klup Twente maakt erg moeilijke tijden door. Onze 
deelnemers gaan daar niets van merken. Zij zijn nèt weer begonnen 
aan een nieuw seizoen. Met vertrouwde activiteiten en hun eigen 
vriendenkringen. Met nieuw aanbod, nieuwe projecten en nieuwe 
mogelijkheden. Want daar blijven we bij De Klup Twente natuurlijk 
heel veel energie in stoppen. 

Hanny ter Doest
Hoofdredacteur

Nazomeren bij De Klup
De twee grote sneeuwpoppen gingen als eerste van de hand.  Al 
rap gevolgd door gebreide truitjes, heerlijke Vietnamese loempia’s, 
puzzels, bakken vol kleine viooltjes, spulletjes voor in het haar,  ver-
rukkelijke Turkse hapjes en stukken versgebakken taart. En naar-
mate de dag vorderde, de regen wegtrok en de zon doorbrak, 
kwamen meer en meer mensen kijken bij de eerste Nazomerfair 
op 3 september van De Klup Twente. Het werd een prachtige dag.

De Klup Twente introduceerde een jaar geleden met het Lente-
GroenFestival een nieuwe activiteit: een publieksevenement waar 
deelnemers en vrijwilligers aan meedoen en dat ook nog een beetje 
geld in het laatje brengt voor de activiteiten van De Klup Twente. 
Het LenteGroenFestival kreeg een vervolg met de Nazomerfair, die 
Jolanda Overdorp samen met Karen de Lange organiseerde. Het 
was een curieuze mix van rommelmarkt, proeverij, open huis en 
tuin en plantverkoop. Vrijwilligers van De Klup Twente verkochten 
spulletjes om de kas een beetje mee te spekken, buurtbewoners 
huurden kraampjes af voor hun eigen waar of diensten (zoals hen-
na schilderen). Mensen namen een kijkje in de beleeftuin en in het 
FUN-IE-FIT, babbelden even bij met kennissen en vermaakten zich 
opperbest. Er gingen al gelijk stemmen op om de fair twee keer per 
jaar te organiseren, maar dat idee moet nog even bezinken. Eén 
keer is ook erg leuk, vindt Jolanda.



Niets is teveel gevraagd. Het probleem mag 
ingewikkeld zijn, er wordt altijd een oplos-
sing gevonden. Er wordt meegedacht, mee 
ontwikkelt, meegeholpen. Of het nu om  
lagere energiekosten gaat, de luchtbehan-
deling, wateroverlast, advertenties voor 
Schik of chocoladeletters die over zijn. En 
als de nood hoog is, staan de hulptroepen 
in een oogwenk voor de deur. Kortom:  
installatiebedrijf Hoogstraten Groep Almelo 
is voor De Klup Twente al sinds jaar en dag 
steun en toeverlaat.

De Klup Twente weet dat het zich geluk-
kig mag prijzen met de bijzondere inzet van 
Hoogstraten en kon in juni eindelijk haar 
waardering eens tastbaar maken. Op de 
dag dat het bedrijf haar gouden jubileum 
vierde met een oer-gezellig ‘kermis’ feest 
voor personeel en relaties, verrasten Klup 
ambassadeur Sander Herman en Hans van 
Riet de Klupengel directeur/eigenaar Rene 
Hoogstraten met de Klupengel.

De Klupengel is de onderscheiding voor 
bedrijven, instanties en personen die zich 
op een bijzondere manier verdienstelijk 
maken voor De Klup Twente en ze wordt 
hooguit één keer per jaar uitgereikt. Rene 
Hoogstraten is er (bijna) verlegen mee. Het 
meedenken, mee ontwikkelen en gratis ad-
viseren beschouwt Hoogstraten als ‘norma-
le service’ die al zijn klanten krijgen. Maar 
zijn onderneming gaat nog wel een beetje 
verder dan dat. Met aangepaste tarieven, 
het adverteren in Schik, afnemen van Klup 
chocola. ‘Ik doe het graag en het is een  
manier om als bedrijf maatschappelijk be-
zig te zijn’, vindt Hoogstraten. De Klupen-
gel (een kunstwerk gemaakt door Mariska 
Eggengoor) krijgt een prominente plek in 
het kantoor van Hoogstraten.
   

Klupengel 
Hoogstraten
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Nijreesmiddenweg 2 - 7609 PE  Almelo
Tel. 06 - 22 49 17 67 - www.wijngaardnijrees.nl

facebook.com/obimexbv twitter.com/obimexbv youtube.com/obimexbvfacebook.com/obimexbv twitter.com/obimexbv youtube.com/obimexbvfacebook.com/obimexbv twitter.com/obimexbv youtube.com/obimexbv

Wijn van Dichtby
Ook leuk als relatiegeschenk

Scherpe prijzen, makkelijk bestellen
Nieuw: Urban Delights. De website waar u snel en direct afvalbakken, 
asbakken, afzetelementen, boomroosters, plantenbakken, zitbanken en 
zitelementen bestelt. Scherpe prijzen, franco levering, factuur achteraf. 
Kijk nu op www.urbandelights.com

Afvalbakken

PlantenbakkenBoomroosters

Zitelementen

Afzetelementen
Asbakken

advertentie



Eén schenking van €1700,00 kan een wereld van verschil maken. 
Een jaartje geleden kwam er een handjevol kinderen in de vakan-
ties naar de inloopmiddagen in het gamecentrum FUN-IE-FIT. Dat 
was door een gift van ETC in de mei- en vooral de zomervakantie 
van dit jaar wel anders: het liep storm en het was ontzettend ge-
zellig. In de herfstvakantie is er daarom wéér een inloop voor alle 
kinderen van de basisschool. Gamecoaches Ellen en Sophie houden 
rekening met nog meer gamers.

Het gamecentrum FUN-IE-FIT is niet alleen voor mensen met een 
beperking. Het is ook voor alle andere gamers bedoeld. Of ze nu 80 
zijn geweest of nog maar vijf jaar. Want het is goed voor de integra-
tie van mensen met een beperking als ook andere mensen gebruik 
maken van het FUN-IE-FIT. Daarom werden ook de ‘inloopmidda-
gen’ voor kinderen van de basisschool bedacht: gezellig gamen op 
de dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Bij de invoering in 2015 hing er een prijskaartje aan de inloopmid-
dagen: om de kosten te kunnen dekken van de openstelling en de 
begeleiding moesten de jonge gamers €5,00 neer tellen. Dat bleek 
te veel. De belangstelling was wel groot, maar de entreeprijs schrok 
af. Toen meldde zich vorig jaar Enrichment Technology Company 
(ETC) uit Almelo, dat een bedrag schonk van ruim €1700,00 om 

iets te doen voor kinderen uit Almelo èn omgeving. Het geld werd 
benut voor een drastische verlaging van de entreeprijs naar €1,00. 
In de mei vakantie was het effect prompt te zien: met een euro 
in hun vuist klopten tientallen kinderen aan bij het FUN-IE-FIT. In 
de zomervakantie ging het nog beter: op top(mid)dagen kwamen 
er wel dertig jongens en meisjes naar het FUN-IE-FIT om heel veel 
verschillende games te doen: in de grote zaal, op de vloer en aan 
de gamewand.
Gamecoach Ellen Perik vindt het uiteraard prachtig dat zoveel kin-
deren in de vakantie komen gamen. Ze ziet dat er veel ‘vaste’ klant-
jes zijn uit de buurt van het FUN-IE-FIT, maar dat ook veel kinderen 
uit andere wijken komen en zelfs uit plaatsen uit de omgeving. Met 
dertig kinderen in de zaal was het volgens haar ook heel gezellig, 
vooral omdat al die jongens en meisjes elkaar afwisselden. 
Als er nog meer kinderen gaan komen, zal er volgens Ellen iets 
geregeld moeten worden, zodat ieder kind ook aan de beurt komt. 
‘Misschien moeten we dan met tijdafspraken gaan werken of aan-
melden’, denkt ze. Voorlopig is het zover nog niet en gaan de deu-
ren van het FUN-IE-FIT op dinsdag 18 oktober en vrijdag 21 oktober 
om 14.00 uur gewoon weer open voor alle kinderen van de basis-
scholen uit Almelo èn omgeving.

FUN-IE-FIT reuze in trek

ETC inloopmiddagen trekken 
steeds meer basisschooljeugd
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Bezuinigingen hakken er hard in bij ouders van kinderen met een 
beperking. Zo kreeg dit jaar een grote groep géén vergoeding meer 
voor opvang in bijvoorbeeld een zorgboerderij tijdens de lange zo-
mervakantie. De zeer betaalbare vakantiedagopvang van De Klup 
Twente in augustus bleek voor veel ouders/verzorgers een uitkomst.  
‘Oh, had ik maar twee weken geboekt.’

Vakantiedagopvang bij De Klup Twente. Dat komt neer op twee 
weken lang, van maandag tot en met woensdag, een heel afwis-
selend activiteitenprogramma voor kinderen uit het speciaal onder-
wijs. Met bakken en braden, uitstapjes, excursies, speurtochten in 
het park, knutselen, stuiteren in het grote luchtkussen en lachen, 
gieren, brullen in het zwembad. Maar alles zeer gestructureerd en 
met heel veel (vrijwillige) liefdevolle begeleiding van onder meer 
personeel van Sensata – dat daarvoor vrij krijgt.

Dit jaar meldden zich tussen de veertig en vijftig kinderen uit Alme-
lo en verre omgeving voor de vakantiedagopvang. Leerlingen van 
Het Mozaïek, de Wissel, de Herderschêeschool, de Rank, de Brug, 
het Roessingh, de Iemenkorf, het Panta Rhei college, de Sleutel, de 
Boslust- en Elimschool.  Onder hen opvallend veel nieuwe kinderen 
die één week kwamen ‘proberen’ of de vakantiedagopvang iets 
voor hen was. Dat leverde bij menig ouder de verzuchting op ‘Oh, 
had ik maar twee weken geboekt’. In een aantal gevallen kon er 
een extra weekje aan worden geknoopt.
De vakantiedagopvang is voor ouders en kinderen een uitkomst, 
aldus Jolanda Overdorp van De Klup Twente. ‘De zomervakantie 
duurt voor deze doelgroep erg lang. Het ontlast bovendien de ou-
ders en verzorgers en biedt structuur: de kinderen komen lang-
zaam maar zeker weer in het ritme van een gewone schooldag.’

Veel nieuwe kids bij de 

Vakantiedagopvang



Wees niet bang voor techniek, verzet je er niet tegen, maar benut 
het voor een betere gezondheid en meer welzijn. Dat was de strek-
king van de eerste mini lezing die Peter Weda van Technology Cares 
hield in het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT voor 
de deelnemers van Fief worden en fief blijven en andere geïnteres-
seerden.

Fief worden en fief blijven is  het bewegingsprogramma voor 60-, 
70- en 80-plussers in het game- sport- en gezondheidscentrum 
FUN-IE-FIT van De Klup Twente, dat gefinancierd wordt door FNO 
(Fonds Nuts Ohra). Twee groepen deelnemers komen op de don-
derdagmorgen gamen om op die manier aan hun conditie te wer-
ken. Eén keer in de vier, vijf weken is er voor de deelnemers (en 
andere belangstellenden) ook een lezing over een onderwerp dat 
hen bezig houdt. Zoals alle technische snufjes in en rond huis die er 
zijn – en nog aankomen. Daarover kwam Peter Weda Technology 
Cares kwam vertellen.
Weda was lange tijd voorzitter van de Raad van Bestuur van Tri-
vium Meulenbelt Zorg. Hij omarmde al in de jaren negentig alle 
technische mogelijkheden om het leven van mensen met een fy-
sieke beperking te vergemakkelijken en te verbeteren. Sterker nog: 
in de jaren negentig liet Weda het woon-zorgcomplex De Greven 
bouwen, waarin de destijds nieuwste snufjes werden aangebracht: 
deuren die vanzelf openden en sluiten, gordijnen die met een af-
standsbediening konden worden benieuwd, verstelbare aanrecht-
bladen, bewegingsmelders. 

Dat laatste, de bewegingsmelders, zo schetste Weda, worden be-
langrijke hulpmiddelen in huis. Zeker in combinatie met de ‘slimme’ 
energiemeters die nu aan een opmars bezig zijn. De apparatuur 
signaleert en registreert wat bewoners doen, wanneer ze opstaan, 
eten koken, lampen aanzetten, de koelkast openen of medicijnen 
gebruiken. Dezelfde apparatuur kan daarop inspelen: verwarming 
hoger zeggen, verlichting aan, alarm slaan. 
‘Dan komt het niet meer voor dat mensen dagenlang in huis lig-
gen, zonder dat ze geholpen of gevonden worden’, noemde Weda 
als een van de grote winstpunten. Weda voorspelde ook dat in 
de nabije toekomst mensen met behulp van handige, eenvoudig 
te bedienen apparatuur, ook thuis metingen (zelfdiagnostiek) kun-
nen doen voor bloedsuiker, bloeddruk, bloedstollingen en nog veel 
meer zaken. De gegevens zijn dan ook direct te zien door huisarts 
of specialist. Hij verwacht ook dat techniek al snel wordt ingezet als 
hulpmiddel voor thuiswonende mensen die vergeetachtig worden 
en of dementeren.
Peter Weda toonde zich kritisch over de zorgverleners en zorgin-
stanties in Twente, als het gaat om technologische vooruitgang. Ze 
werken volgens Weda nog lang niet genoeg samen. Daarom spant 
hij zich met zijn Technology Cares in voor een betere samenwerking  
tussen tal van (zorg) instanties in Twente, met als doel nog meer 
en sneller technologische vernieuwingen toe te kunnen passen in 
de zorg.

Weda pleit in FUN-IE-FIT voor betere 
samenwerking zorginstellingen en -verleners

Wees niet bang voor techniek
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Dansen
Mag ik een liedje voor je zingen
En ik pakte mijn gitaar
Op de allereerste noten
Zei ze lachend ‘dansen maar’
En ze draaide rond van blijdschap
Zong het liedje vrolijk mee
Leek het op een charleston
Een quick step of een tango... nee

Het had niets weg van een samba
Rumba of  kabouterdans
Ze hoorde de gitaarakkoorden
En ze greep meteen haar kans

Om alle spieren los te dansen
Te bewegen en te swingen
En al dansend met het liedje 
Ongewoon hard mee te zingen

Wat is ongewoon dacht ik
Toen ik haar zag en hoorde
Vergat ik eventjes de wereld
De discussies en akkoorden

Hoog tijd om ons  te verliezen
En te dansen aan een stuk
Oprecht je zelf kunnen zijn
Is volgens mij pas echt geluk!

W!llem Inspireert | Maakt theater | Spreekt | 
(Snel)dicht | Schrijft, Zingt en is ambassadeur 
van De Klup, Compassion en de KNRM.
www.willemgunneman.nl
twitter: @willemgunneman 
facebook:www.facebook.com/
willemgunneman.nl

Nieuwe Sportmix 
op twee locaties
Er komt met ingang van 12 september voor 
kinderen die naar het Speciaal Basis Onder-
wijs of speciaal cluster 4 onderwijs gaan 
een ‘speciale’ versie van Sportmix, het aan-
trekkelijke sportoriëntatieprogramma van 
De Klup Twente en het Sportbedrijf Almelo.

Sportmix behoort al jarenlang tot het sport-
aanbod van stichting de Klup Twente voor 
kinderen die niet naar het regulier onder-
wijs gaan. Op de woensdagmiddag in de 
sporthal van de Schelfhorst, kunnen deel-
nemers in verschillende leeftijdsgroepen 
mee doen en een heel team van studenten 
van sportopleidingen begeleidt de kinde-
ren. Bijna iedere week komt er een andere 
sport aan bod, zodat kinderen kunnen ont-
dekken welke sport ze leuk vinden en wat 
ze goed kunnen, zodat ze – met enige hulp 
– over kunnen stappen naar een reguliere 
sportvereniging of een leuk g-team.

Veel scholen voor speciaal onderwijs lever-
den deelnemertjes voor Sportmix en daar-
door kwamen leerlingen van scholen voor 
kinderen met een verstandelijke beperking 
in dezelfde groep met leerlingen met een 
leerachterstand of psychische problemen. 
Nu de gelegenheid zich aandient om ook 
gebruik te maken van de gymzaal aan de 
Beverdamlaan, worden die twee groepen 
gesplitst. De kinderen van het Mozaïek, 
de Wissel, de Toermalijn, de Oosteres en 
de Rank (kinderen met leerachterstanden, 
een autistische stoornis en psychische aan-
doeningen) krijgen op de maandagmiddag 
een ‘eigen’ Sportmix in de gymzaal van Het 
Mozaïek aan de Beverdamlaan. Kinderen 
van de Herderschêeschool en de jongeren 
van het VSO of het praktijkonderwijs krij-
gen ook hun eigen Sportmix, maar dan op 
te vertrouwde adres: de sportzaal van de 
Schelfhorst. 

Interesse of opgave Sportmix:
Ellen@deklup.nl

Column Willem
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Heeft u vragen of wilt u meer weten 
over de mogelijkheden van ‘s Heeren Loo 
in gemeente Almelo? Neem dan contact 
met ons op via 0800 - 3 55 55 55.

Buitenschoolse opvang in Almelo
Bij de Klup in het Meester Siebelinkhuis aan de 
Berlagelaan 2 te Almelo kunnen kinderen en 
jongeren met een (licht) verstandelijke beperking 
terecht voor buitenschoolse opvang. 
Na schooltijd kunnen zij zich uitleven in het 
FUN-IE-FIT centrum. Of een boek lezen, spelletje 
doen of knutselen. Uiteraard onder professionele 
begeleiding van ‘s Heeren Loo.

Begeleid wonen in Almelo
Het kan zijn dat uw kind of familielid 24 uur per dag 
zorg nodig heeft en daardoor niet meer thuis kan 
wonen. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht.
Begeleid wonen kan bij ons:
Aan de Winkelsteeg 81 te Almelo en in gezins-
huizen in de regio Twente en omstreken. 

Hulp thuis en in de buurt
Bij ‘s Heeren Loo organiseren we 
de zorg en ondersteuning zoveel 
mogelijk in de eigen, vertrouwde 

omgeving:
• we komen bij voorkeur bij u 
 thuis om u te ondersteunen
• voor een diagnose, behandeling
 of therapie kunt u terecht bij ons
 expertisecentrum Advisium
• we bekijken altijd samen met u
 en de mensen om u heen wat de
 beste mogelijkheden zijn

Ondersteunen van 
kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met 
u mee over de ontwikkeling van uw 
kind. Als het even niet lekker loopt 
of als er problemen ontstaan, kunt 
u bij ons terecht voor antwoorden 

en advies.

‘s Heeren Loo is een zorginstelling die altijd 
dichtbij is. Ook bij u in de gemeente Almelo 

ondersteunen, begeleiden en behandelen 
we mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking, van jong tot oud.

    Ondersteuning 
   en begeiding in de 
 gemeente Almelo


