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CHOCOLADE
Actie hart voor de Klup

Contactinfo: 
Stichting Vrienden van de Klup Twente
Hans van Riet  hans@deklup.nl  0546-536831
www.deklup.nl

Een greep 
uit ons 

assortiment!

Alle letters 

mogelijk

230 gram

€ 8,95

Paasei350 gram€ 12,50

Hart
120 gram

€ 4,75

Kransjes
160 gram

€ 5,95

Afhaalpunten Schik
Atelier Bonvanie, burg. Van de Bergplein 24 Wierden, 

Grotestraat 59 Nijverdal, Hogepad 16 Rijssen, 

De Bloemenschuur Ootmarsumsestraat 354 Almelo, 

Brehm sleutelspecialist Ootmarsumsestraat 1 Almelo, 

Boekhandel Bij de Aa, Schuttenstraat 7 Almelo, 

Huis van Katoen en Nu, Rosa Luxemburgstraat 4 Almelo, 

Split Level, Grotestraat 104 Almelo, 

Meester Siebelinkhuis Berlagelaan 2 Almelo, 

Bloem goud- en edelsmederij Doelenstraat 2 Almelo, 

Eethuis Wilhelmus, Grotestraat 107 Almelo, 

Stichting Almelo Promotie, Wierdensestraat 2 Almelo, 

Bibliotheek, het Bak 3 Almelo, 

Almelo Sociaal, Grotestraat 174 Almelo, 

Partycentrum Morshuis, Ootmarsumsestraat 159, Albergen, 

Al Capone, Italian restaurant Hoofdstraag 26 Zenderen, 

Finezze Lingerie, Nijverdalsestraat 15 Wierden.



Tillift

40 Lionsclub 
te gast

47

3S C H I K  H E R F S T  2 0 1 8

 Inhoud

En verder...
Column Michiel  6

Mijn hobby  9 

Drieluik  13

Binnenkijken  19

Remco in de natuur  29

Puzzel van Theo  30

Eef doet verslag  44

Mr. Peeves 50

Kunst van Job 51

Colofon 
SCHIK is een uitgave van stichting de Klup 
Twente uit Almelo, de sociale onderne-
ming die zorgt voor activering, integratie, 
participatie en empowerment van mensen 
met een beperking. Het magazine wordt 
gemaakt door professionele vrijwilligers 
samen met mensen met een beperking. 

Redactie: 
Margreet Strijker, Theo Bennes, 
Hanny ter Doest, Hes Lagrand, 
Eef Jungjohann, Carlo Jogems, 
Gerard Keizer, Remco Ditmar, 
Anneke Doornbos, Iris van Guldener.

Strips:
Job Exel en Sanne van Vliet.

Columnisten:
Willem Gunneman, Michiel Geurtse, 
Bert van der Meer, Jan Anema, Hacreas.

Foto’s:
Hanny ter Doest, Margreet Strijker, 
Eef Jungjohann, Remco Ditmar, 
Carlo Jogems.

Eindredactie:
Harrie Bijker

Advertenties:
Hans van Riet Hans@deklup.nl. 
Telefoon 0546 536831

Opmaak en realisatie: 
RCTM reclamebureau, 
Richard Steunenberg

Druk: 
Herman Media

Alle mensen met een beperking en hun 
begeleiders ontvangen een exemplaar. 
Schik gaat ook naar scholen voor  
speciaal onderwijs, dagactiviteitencentra, 
SOWECO en veel openbare gebouwen en 
wachtkamers. Colleges en raadsleden in 
9 gemeenten ontvangen een exemplaar. 
Schik is gratis af te halen in het Huis van 
Katoen en Nu in Almelo en het Meester 
Siebelinkhuis.
Schik heeft een papieren oplage van  
5000 stuks. De digitale versie wordt  
gemaild naar meer dan 1200 adressen  
en is te lezen op de website van stichting 
de Klup Twente.

Hoofdredactie: 
Hanny ter Doest

Special Olympics
24

Outsider 
Art inside 

Wim Klinkien

26

Vrijwilliger 
bij De Klup

34

HeropeningOns Element
28

Klupengel  

7

Thirza en 

Manfred 

kopen een huis

14

Richard 

aan ‘t werk

22

Week van de eenzaamheid
5



4

Vrijwilligers en 
stagiairs 
Ieder seizoen melden zich stagiairs en  
stagiaires, vrijwilligers en een enkele keer 
een nieuwe beroepskracht bij De Klup 
Twente om te helpen bij een of meerdere 
activiteiten. In de zomer van 2018 kwa-
men de volgende mensen De Klup Twente 
versterken:
 
• Daan Morsink | Vriendenzoeker
• Vincent Snijders | Vriendenzoeker
• Angela Keddeman | BSO, TAV en 
 stijldansen
• Joost van Bergeijk| zaalvoetbal, 
 stijldansen
• Susan Bergman | zwemmen Tubbergen
• Miriam Heerts | zwemmen Tubbergen
• Saskia Klaassen-Gerrits | zwemles Almelo
• JiHan Kuik | vaste kracht FUN-IE-FIT 
 en TAV
• Renate Reeb | vaste kracht administratie

Bedankt Kansfonds!
 
Na de vakantie aan de slag gaan, is als beginnen aan de tweede helft van een spannende 
voetbalwedstrijd, waarin nog van alles kan gebeuren. Ik realiseer me maar al te goed dat 
je ondanks mooi ‘voetbal’ kunt verliezen, zoals de Stichting Informele Zorg Twente over-
kwam. Het is erg dat een innovatieve organisatie voor mantelzorg met zoveel draagvlak 
failliet kan gaan. 

Het lot van SIZT is helaas niet eens verwonderlijk in deze tijd. Want het bestaan is voor 
kleine regionale instellingen met verschillende gemeenten als opdrachtgever als een wed-
strijd met meerdere ballen zonder reserves op de bank. Het is overigens geweldig dat 
Almelo zo snel handelde en dat ze de ondersteuning van meer dan 900 mantelzorgers 
toevertrouwt aan De Klup Twente (zie pag. 34). Maar alle lokale overheden zouden echt 
eens moeten kijken naar de jaarlijkse subsidiering van kleinere organisaties als de onze. 
Verander het subsidiesysteem. Geef nuttige maatschappelijke vrijwilligersorganisaties een 
betere en structurele financiering. Roep niet alleen dat zij moeten omdenken, maar geef 
zelf het goede voorbeeld en zadel deze steunorganisaties niet op met allerlei verschillende 
aanvraag- en kostenverhogende verantwoordingsprocedures. Betaal de extra kosten waar-
mee ze worden geconfronteerd, zoals de nieuwe AVG wet. Die investeringen betalen zich 
dubbel en dwars terug!

Voorlopig gaat De Klup Twente sterk de ‘tweede helft’ in met nieuwe 2 nieuwe projecten 
én met Mantelzorg Almelo. Met het project Topjobs willen we zo’n 75 jongeren met en 
zonder beperking begeleiden naar geschikt vrijwilligerswerk. Het tweede project is een 
burgerinitiatief van Chantal Soepboer. In haar vrijplaats voor zelfregie krijgen deelnemers 
ondersteuning bij het persoonlijke en/of maatschappelijke herstel, naast de medische hulp 
die ze krijgen. Chantal krijgt hulp van De Klup Twente bij het opzetten en de uitvoering 
van haar centrum. Beide projecten zijn te vinden in de Hagendoornschool in Almelo. Voor 
wat de komst van Mantelzorg Almelo betreft, dat biedt tal van mogelijkheden voor de 
toekomst. De medewerkers en vrijwilligers zullen zich bij De Klup Twente snel thuis voelen, 
is mijn verwachting.

Dankzij nieuwe projecten en innovaties houden we al jaren ‘t hoofd boven water. Dat 
hebben we voor een belangrijk deel te danken aan het Kansfonds, dat ons al sinds 2009 
in staat stelt nieuwe activiteiten voor de meest kwetsbare burgers te ontwikkelen. Onze 
eerste aanvraag werd indertijd afgewezen, maar er kwam wel een verzoek om kennis te 
maken en te praten over de wijze waarop het fonds De Klup Twente wel kon helpen. Dit 
typeert de mensen van dit fonds! Geef aanvragers geen vis, maar een hengel, zodat ze 
zelf kunnen vissen. Dankzij het Kansfonds kwam het Bureau 3e GeldStroom er en dat 
had bijzondere effecten. Zes mensen zonder werk hebben nu een baan, onder wie twee 
Wajongers. De PR, sponsoring en fondswerving door 3 GS bracht veel vernieuwing met als 
uitschieters het FUN-IE-FIT en TAV. Voor veel mensen met een beperking zorgt TAV voor 
minder eenzaamheid, in meer meedoen en mooi vrijwilligerswerk. In tijden van grote crisis 
en zorgbezuinigingen kwam het Kansfonds met 
extra steun voor ons prachtige gamecentrum. 
Haar grote maatschappelijke betrokken-
heid, meedenken, open houding en 
ruimte bieden aan innovaties, typeert 
het Kansfonds en ze verdient daarom 
dubbel en dwars onze mbo award de 
KlupEngel. 

Jan Anema
Directeur/bestuurder De Klup Twente
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Column Jan

Vakantiedagopvang
Zon, spelletjes en de leukste uitstapjes naar de 
Troubadour, het maisdoolhof, het ijsmuseum 
en nog veel meer….In de laatste twee weken 
van de zomervakantie genoten in totaal liefst 
60 kinderen van de vakantiedagopvang bij De 
Klup Twente.
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Koningin Maxima opent donderdag 27 september in Enschede 
de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Dat is natuurlijk voor een 
select gezelschap genodigden. In Almelo daarentegen is er in de 
Week tegen de Eenzaamheid van alles te doen en mag iedereen 
komen. Onder de noemer Kom erbij en doe mee! zwaaien ver-
spreid over de stad heel veel deuren open. Natuurlijk ook bij De Klup 
Twente. Kom vooral kijken!

Bestrijding van eenzaamheid heeft bij heel veel instanties de aan-
dacht. Omdat eenzaamheid grote gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid en het welbevinden van mensen. In Almelo is daarom 
ook de coalitie Erbij in het leven geroepen, waarin organisaties als 
De Klup Twente, de gemeente, Cosbo, TMZ, Thuisteam Twente,  
Humanitas en Avedan samen optrekken. Zij besloten ook om onder 
de noemer Kom erbij en doe mee! in Almelo mee te doen aan de 
landelijke Week tegen Eenzaamheid, van 27 september tot en met 
6 oktober.
Tijdens Kom erbij en doe mee! openen tal van organisaties en in-
stellingen de deuren voor kinderen, jongeren, volwassenen en ou-
deren. Er zijn bijeenkomsten in de huiskamers van Avedan, er is 
een ouderenmarkt van de Cosbo, het Huis van Katoen en nu houdt 
een inloopbijeenkomst er zijn er culturele activiteiten in Hof 88, de 
inloop aan de Aa is gedurende de week open voor publiek en zo 
is er nog veel meer te doen. Voor een overzicht kunt u terecht op 
www.samentegeneenzaamheid.nl (tik zoekterm Almelo in onder 
het landkaartje).

Bij De Klup Twente is het die week 
alle hens aan dek. Daar kunnen 
mensen iedere dag terecht voor een 
activiteit terecht (met uitzondering 
van zondag 30 september). Kom 
vooral langs, u bent van harte wel-
kom, koffie en thee staan klaar.

Senioren:
Do 27 september en donderdag 6 oktober 9.00 - 12.00 uur Fief 
worden en fief blijven. Vrolijk beweegprogramma voor 60-, 70- en 
80-plussers.

Volwassenen met een beperking:
Van donderdag 27 tot en met donderdag 6 oktober 19.00 - 21.00 
uur Inloop bij àlle dertig verschillende activiteiten.

Kinderen met een beperking:
Woensdag 5 oktober 14.00 - 16.00 uur Inloop Kinder- en tiener-
klup.

Dagbesteding volwassenen:
Dinsdag 3 oktober 10.00 - 12.00 uur inloop bij TAV, dagbesteding 
voor verschillende doelgroepen met veel aandacht voor talentont-
wikkeling. Meester Siebelinkhuis Berlagelaan 2.
Woensdag 4 oktober 10.00 - 12.00 uur inloop bij TAV jongeren, 
aantrekkelijk dagbestedingsprogramma voor jongeren tot 30 jaar. 
De Hagedoorn, Wilgenstraat 11.

Wilt u meer weten over Kom erbij en het aanbod van De Klup 
Twente in die week? Neem gerust contact op met Ellen@deklup.nl

Kom erbij en doe mee!
Veel te doen bij De Klup Twente tijdens 
Week tegen Eenzaamheid

Column Jan



Jaar in, jaar uit breng ik mijn zoon naar 
school. Dat doe ik zelf, omdat het in de 
schoolbus niet goed ging. Dat was te span-
nend voor hem. 
Elke ochtend staan we op, dan maak ik 
vlug zijn ontbijtje en geef hem zijn medi-
cijnen. Als hij dat allemaal gehad heeft, ligt 
hij letterlijk ‘op de loer’. Elke beweging die 
ik maak, wordt nauwlettend gevolgd. Want 
bij Junior werkt het heel simpel: pakt papa 
zijn schoenen, dan is het tijd om te gaan. 
Dan sprint hij de gang in en pakt zijn eigen 
schoenen. Tijd voor school! Tijd om weg te 
wezen. Tot op de dag van vandaag weet ik 
niet of ik dit vluchtgedrag als compliment 
moet zien of als een van de slagen in mijn 
wiel van opvoeding?
Eenmaal in de auto, wat in twee keer gaat 
omdat meneer steevast zijn rugtas vergeet, 
zit Junior als een koning achterin om zich 
heen te kijken. Alsof elke dag het land-
schap om hem heen nieuw is. De lucht, 
wolken, gebouwen, mensen, alles wordt 
vol intensiteit aanschouwd. Ik kijk af en  
toe in de binnenspiegel naar hem en smelt 
langzaam. Na al die jaren nog steeds dat 
jongetje.

Op de parkeerplaats aangekomen, doe ik 
hem de rugtas om. Junior sprint dan voor-
uit. Af en toe denk ik nu dat hij definitief 
zonder papa naar binnen gaat. Zie hem lo-
pen. De lange slungelige benen. De voeten 
sloffend over de grond. Zijn rugtas dansend 
op zijn rug door zijn gewiebel. 
Dertien jaar is hij nu en al best een lange 
slungel. Maar ik zie dat niet. Ik zie mijn Ju-
nior door de jaren heen. De kleine beentjes 
die vlakbij mijn lange benen lopen. Hand 
stijf in de mijne geklemd omdat hij nieuwe 
onbekende werelden in moet. Ik zie dat 
jongetje van negen in de stress, omdat zijn 
leraren niet meer dezelfde zijn. Zijn rugtas 
woest deinend op zijn rug. 
Nu zie ik die lange benen die naar school 
gaan. Zonder papa? Een steek van trots en 
toch ook verdriet, gaan door me heen. Dan 
stopt Junior een meter of veertig voor me. 
Hij draait zich om en kijkt me aan. Zijn ge-
zicht lijkt alles te zeggen.
Ik kan dan wel alleen naar school, papa, 
maar dit dansende rugtasje loopt liever sa-
men met jou.
Zo trots als een pauw loop ik naar hem toe. 
Ik mag nog gewoon mijn kleine ‘rugtas’ 
wegbrengen. 
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Michiel gaat digitaal door het leven als Michiel ziet. 
Michiel schrijft graag romans, fantasy, korte verhalen 
en toneelstukken. In 2016 verscheen zijn eerste boek 
‘Piet Kreel is nog wel’. Voor De Klup Twente maakt 
hij geweldige toneelstukken en prachtige columns 
voor Schik. Daarin vertelt hij over wat hij meemaakt 
en ziet als vader van een autistisch zoontje. Verder 
speelt Michiel zelf toneel en speelt graag gitaar.

Dansend rugtasje

www.MichielZiet.com | MichielZiet@outlook.com | Twitter @MichielGeurtse 

Michiel ziet

Het Kansfonds is een goede doelenfonds 
dat De Klup Twente als sinds 2009 met raad, 
daad en flinke financiële injecties steunt. 
Opmerkelijk, want de allereerste aanvraag 
die werd ingediend, stuitte gelijk op een af-
wijzing. Alleen ging het ‘nee’ wel vergezeld 
van een uitnodiging om te komen praten 
over een manier waarop het Kansfonds De 
Klup Twente wel zou kunnen helpen. Dat 
gesprek was het begin van een vruchtbare 
samenwerking die De Klup Twente oneindig 
veel goed heeft gedaan.
Het eerste project dat wel op steun van het 
Kansfonds kon rekenen was het Bureau 3 
GS (Geld Stroom), dat de destijds noodlij-
dende Klup in staat stelde om contacten op 
te bouwen met bedrijven, serviceclubs en 
andere fondsen en om haar eigen pr te pro-
fessionaliseren. Het Bureau 3 GS heeft veel 
waardevolle relaties opgeleverd. Later finan-
cierde het Kansfonds 3 jaar lang de start van 
het FUN-IE-FIT en de ontwikkeling van een 
nieuwe vorm van dagopvang (project TAV). 
In september ging bovendien de Vrijplaats 
voor zelfregie en herstel van start – ook met 
steun van het Kansfonds. De samenwerking 

Het landelijke Kansfonds is in augustus ver-
rast met de Klupengel, de onderscheiding 
voor bedrijven, personen of instanties die 
zich wel heel erg bijzonder inspannen voor 
De Klup Twente. Het prachtige kunstwerk 
werd namens De Klup overhandigd door 
wethouder Eugene van Mierlo aan Kans-
fonds directeur Henriëtte Hulsebosch en 
projectadviseur Frederique van Middelkoop 
in het gamecentrum FUN-IE-FIT.

Klupengel



7

met het Kansfonds leverde ook banen op bij 
De Klup Twente voor mensen die werkloos 
waren en voor Wajong-ers.
Terwijl directeur Anema en de wethouder 
het Kansfonds alle lof toezwaaiden, kreeg 
De Klup Twente op haar beurt heel veel com-
plimenten. Van de nieuwe wethouder die 

De Klup Twente als een soort ‘Almelo 3.0’ 
omschreef, ‘waar heel veel prachtige zaken 
gebeuren’, maar ook van het Kansfonds. Di-
recteur Hulsebosch noemde De Klup Twente 
‘een parel’ voor haar organisatie, die ze in de 
komende jaren nog veel te mogen steunen.
Het kunstwerk de Klupengel is ontworpen 

door art brut kunstenaar Mariska Eggengoor 
in het dagactiviteitencentrum Artdesch van 
De Twentse Zorg Centra (DTZC). Het exem-
plaar voor het Kansfonds werd beschilderd 
door Ulas Kuzucu in het dagactiviteitencen-
trum de Kubiek van DTZC in Rijssen.
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SMIRNOFfWEG 7  |  7602 rc aLMELO  |  T +31(0)546 82 11 00  
WWW.HERMANMEDIA.NL  |   INFO@HERMANMEDIA.NL

HERMANMEDIA
voor elk soort drukwerk

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



Wat heb je veel klompen! 
Waar en hoe is dit begonnen?
‘De kleine rode en witte waren de eerste. 
Een kunsthandel hier in Vriezenveen ging 
dicht en had van alles in de aanbieding. Daar 
heb ik ze voor een paar centen gekocht. Ik 
vond die klompjes zo leuk, dat van het een 
het ander kwam. Ook mijn man vindt het 
mooi en mag graag rijden en rondsjouwen, 
dus als we ergens heen gaan, kijken we van 
te voren of er een kringloopwinkel of rom-
melmarkt is. Als ik er één vind, is mijn dag 
goed. Hoeveel klompen ik heb? Een paar 
jaar terug waren het er ruim 2300. Inmid-
dels flink wat meer. Het tellen is een grote 
klus, dus ik ben op zoek naar iemand dat 
voor me wil doen, haha.’

Ik zie zoveel verschillende, 
wat vind je zelf de leukste? 
Besteed je er veel geld aan?
‘Ik denk dat ik deze rode met naaldhakken 
het leukste vind. Remco, onze zoon die in 
De Losserhof woont, heeft een keer een 
kettinkje met klompjes gemaakt, dat is ook 
prachtig natuurlijk. En grappig zijn de mini 
klompjes van Damen, een scheepswerf die 
veel te maken heeft met de marine, waar 
onze oudste zoon Bertil werkt. Verder vind 
ik het leuk als erop staat waar ze vandaan 
komen en ben ik gek op aparte klompen. 
Zoals deze uit Amsterdam met Red Light 
District en hennep erop. De meeste kosten 

bijna niks en ik krijg ook vaak wat cadeau. 
Maar voor deze glazen klomp, die ik echt 
heel mooi vind, heb ik 25 gulden betaald. 
Dat is de duurste.’

Ben je niet bang dat ze 
gestolen of vies worden?
‘Niet echt bang, maar de mooiste zitten wel 
vast. Er is een keer een paar handen vol van 
de plankjes gehaald. Ik denk uit baldadig-
heid, heel flauw. Daarna kreeg ik van mijn 
jongste zoon Pascal, dit spreuktegeltje: ‘Het 
toppunt van brutaliteit is deze klompjes 
meenemen.’
Jaarlijks hou ik grote schoonmaak met een 
emmer sop en gaat alles eruit. Nu heb ik 
dat speciaal voor de Schik gedaan. Verder 
pak ik af en toen een gedeelte, ook omdat 
het leuk vind om ze uit te zoeken en bij el-
kaar te zetten. Elk seizoen pas ik het aan, 
nu staat er een Sinterklaasklomp en straks 
komt de winterse tevoorschijn. Ik gooi trou-
wens ook weleens wat weg, want ze zijn 
soms van zeer slechte kwaliteit. Bijvoor-
beeld deze van FC Twente, die verkleurt 
helemaal, jammer. Heracles klompen? Nee 
nog nooit gezien, bestaan die? Als iemand 
er één voor me heeft, hou ik me aanbevo-
len. Dat geldt trouwens voor elke klomp. 
Mensen mogen me gerust bellen als ze iets 
hebben. Of als ze langs willen komen om 
alles te tellen.’ Tel. 06-12559172.
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En carport tjokvol klompen in Vjenne
Henny Harmsen is al ruim 20 jaar vrijwilliger bij De Klup Twente, onder meer als coördinator 
van het recreatief zwemmen in Vriezenveen en begeleider bij Maak de Droom Waar en 
Klupvakanties. Zij  heeft ook een heel bijzondere klompenverzameling.

Tekst en foto’s: 
Margreet Strijker

Mijn hobby

Oproep
Wil jij in de volgende Schik vertellen 
over jouw hobby? Stuur een mailtje naar 
hanny@tekstbureauterdoest.nl of zeg het 
even tegen Jolanda Overdorp of Margreet 
Strijker in het Meester Siebelinkhuis bent. 



Extraatje
De stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden betaalt ieder 
jaar een flink deel van de contributie voor een sportclub of – vereni-
ging voor mensen met een beperking in Wierden. Daar profiteren 
ook altijd deelnemers van De Klup Twente van, zoals de bowlers en 
de zwemmers. Deze zomer tastte de stichting extra diep in de bui-
del, want bovenop de contributiebijdrage, droeg ze €100,00 bij aan 
de kosten voor deelname aan de Special Olympics voor de bowlers 
en de badmintonners van De Klup Twente, de zwemmers van De 
Veene en de hockeyers. Schik zet de stichting in de editie Winter 
‘18 in het zonnetje. De deelnemers stelden de stichting niet teleur: 
ze kwamen terug met een hele bos medailles (zie pag. 24 en 25).

ETC
Wat een zomer en wat een hoge temperaturen. Maar al vielen 
– bij wijze van spreken – de mussen dood van het dak, de belang-
stelling voor de ETC inloopdagen in het FUN-IE-FIT leed er niet 
onder. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag stonden de eerste 
jonge gamers alweer voor twee uur op de stoep. Soms alleen, 
soms met vader of moeder of opa of oma. Ook midden in de 
zomervakantie vonden weer nieuwe kinderen de weg naar het 
FUN-IE-FIT door de inloopdagen, die ook dit jaar mogelijk zijn ge-
maakt door een gulle gift  van het hightech bedrijf ETC op het 
industrieterrein aan de Bornsestraat.

Paddentrek
Ieder jaar in de zomer gebeurt het weer: de paddentrek. Uit de 
oevers van de Aa naast het Meester Siebelinkhuis kruipen dan han-
denvol ienie mini kleine padjes over het fietspad, door de plan-
tenborders en over de parkeerplaats in de richting van basisschool 
Step! Niemand weet wat ze daar te zoeken hebben, maar het is 
een leuk schouwspel. Alleen is de parkeerplaats van De Klup Twen-
te oversteken een hachelijke onderneming voor kleine padjes, want 
de chauffeurs van de Klup-bussen zien hen natuurlijk niet. Daarom 
hebben deelnemers van Ons Element dit jaar de padjes letterlijk een 
handje geholpen, door ze op te rapen en neer te zetten onder de 
struiken van Step!

Info over autisme
Schik dichter Anneke Doornbos werkt op 11 oktober mee aan een 
informatieavond over autisme in de bibliotheek van Wierden aan 
de Pouliestraat 2. De bijeenkomst is voor ouders, grootouders, 
broers, zussen, buren en leerkrachten. Anneke Doornbos is auteur 
van het boek Nest met spiegelei, dat gaat over haar ervaringen 
tijdens de opvoeding van haar autistische dochter. Anneke vertelt 
over het boek en zal als ervaringsdeskundige vragen beantwoor-
den. Behalve Anneke Doornbos komen ook experts van MEE IJssel-
oevers. De autismeavond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 
uur. Reserveren kan via www.bibliotheekwierden.nl10

Kort nieuws
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TAV
TAV (Talent Assistent Vrijwilliger) is een flexibel programma van De 
Klup Twente voor mensen die zonder dagbesteding thuiszitten. Er 
wordt gewerkt aan talenten ontdekken, vaardigheden vergroten om 
uiteindelijk assistent vrijwilliger te worden. Elke woensdagmorgen zijn 
ze aan het werk. Onder meer met fiets- en computerreparaties. Er 
staat een naaimachine, dus ook eenvoudige verstelklusjes zijn moge-
lijk. Deze - en alle andere TAV plannen - werden gepresenteerd tijdens 
de Open Dag van Bewonersinitiatief De Hagendoorn, de beheerders 
van de voormalige school in de wijk Goossenmaat, waar ook een 
groep TAV-ers is ondergebracht. Er was aardig wat belangstelling voor 
wat TAV de buurt te bieden heeft. Ook de politieagenten kwamen een 
kijkje nemen en was verrast over de mogelijkheden. Ook geinteres-
seerd in TAV? Bel of mail Danielle@deklup.nl of 06 41518204.

Taptoe                                                    Foto: Bert Letteboer.
Een keer in de twee jaar is er een prachtige Taptoe in het Heraclessta-
dion van Almelo. In juni marcheerden elf Nederlandse korpsen het 
veld op van de eredivisionist. Het was weer een lust voor het oog en 
(letterlijk) muziek voor de oren. Voor De Klup Twente is die Taptoe 
nog meer dan dat, want de opbrengst van de kaartverkoop aan zo’n 
4000 (!) bezoekers, schonk de organisatie aan een drietal goede 
doelen. De stichting Kans voor een kind, gelieerd aan Heracles Al-
melo, kreeg dit keer het prachtige bedrag van €12.000, de Nierstich-
ting ontving €1500 en eenzelfde bedrag, ook €1500 mocht zakelijk 
leider Hans van Riet van De Klup Twente in ontvangst nemen. 
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Verzekeringen - Pensioenen - Hypotheken 
Financiële planning - Sparen en Beleggen  

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

Uw partner in oplossingen 
voor zowel particuliere als  
zakelijke vraagstukken
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Een zorg minder

Groeien je financien  
je boven het hoofd?

Zijn er zorgen over je geldzaken? Of ken je  
iemand bij wie dit het geval is?

Beschermingsbewind Oost Nederland B.V.
curatele • beschermingsbewind • mentorschap 

Wij helpen je graag om de geldzaken weer op orde te krijgen,  
of je belangen te behartigen op het gebied van zorg.

T 0546 - 64 70 58 E info@bon-almelo.nl I www.bon-almelo.nl

..

De Klup Twente heeft 
vele soorten vrijwilligers
De Klup Twente heeft wel 450 ‘officiële’ vrijwilligers, die werkzaam zijn in het Mees-
ter Siebelinkhuis en daarbuiten. Denk aan de mensen van het zwemmen in Delden, 
Wierden, Twenterand en Tubbergen, of het bowlen in Rijssen. Maar er zijn eìgenlijk 
nog veel meer vrijwilligers, ook al staan ze niet als zodanig ‘in de boeken’.

Zoals de vader van Ineke Rohaan (links op de foto), die haar al jaren brengt naar 
de  Kook- en CreaKlup Enter in ’t Zumpke en weer ophaalt. Dan duwt hij ook de 
rolstoel van Henk en lopen Karien, Erwin en Erik altijd gezellig mee. Dus eigenlijk is 
ook meneer Rohaan een gewaardeerd vrijwilliger. Bedankt!

Er is weer plek bij Soos Westerhaar
De Soos in Kulturhus De Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk is een ontmoe-
tingsplek voor mensen met een beperking in de gemeente Twenterand. Het pro-
gramma wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van deelnemers, die 
daarmee geactiveerd worden en nieuwe mensen leren kennen. 

Het nieuwe seizoen van de Soos Westerhaar is net gestart en er is nog plek voor 
nieuwe deelnemers. Heb je ook zin? Elke woensdagavond wordt er van 18.45 tot 
20.45 uur onder leiding van enthousiaste vrijwilligers gelachen, gesjoeld, gepraat, 
gepuzzeld, koffie gedronken, spelletjes gedaan, lief en leed gedeeld, geknutseld, de 
krant met elkaar besproken en lol gemaakt. 
Wil je meer weten? Info: margreet@deklup.nl
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Jolande Nijsink (19 jaar)
Studeert pedagogisch werk aan het Alfa col-
lege in Hardenberg en woont in Vriezenveen. 
Ze werd geattendeerd op een oproepje van 
De Klup Twente op facebook. In het bericht 
werd gevraagd om vrijwilligers voor de va-
kantiedagopvang in de laatste twee weken 
van de schoolvakantie. Jolande reageerde ge-
lijk omdat ze gek is op kinderen. De opvang 
van kinderen uit het speciaal onderwijs is haar 
reuze goed bevallen. ‘Deze kinderen zijn voor 
mij echt een uitdaging en ik vond het heel erg 
gaaf. Het geeft je energie en je krijgt er heel 
veel voor terug. Als ’t volgens mijn planning 
kan, ben ik er volgend jaar weer.’  

Annemarie Schipper (75 jaar)
Uit Wierden stapte een klein jaartje geleden 
binnen bij De Klup Twente om haar hulp als 
kok aan te bieden voor Game, Eet & Match, 
het beweegproject voor 60-, 70- en 80 plus-
sers. Sindsdien verricht ze wonderen achter 
het fornuis van het gamecentrum FUN-IE-FIT. 
Annemarie draait haar hand niet om voor 30 
couverts of meer, verzint geweldige menu’s, 
weet als geen ander hoe en waar voordelig 
boodschappen te doen en tovert met krui-
den uit haar eigen tuin. Ze oogst regelma-
tig applaus voor de lekkernijen die ze iedere 
donderdag met haar collega’s opdient aan 
de deelnemers uit Tubbergen, Twenterand, 
Wierden, Borne en Almelo.

Jan van Dael (85 jaar)
Dit jaar kreeg Jan van Dael door de burge-
meester van Almelo nog de versierselen 
opgespeld die horen bij de koninklijke on-
derscheiding die hij kreeg voor het vele vrij-
willigerswerk dat Jan voor een ander deed. 
Op de donderdagmorgen doet hij bij De 
Klup Twente iets voor zichzelf: gamen in het 
FUN-IE-FIT, als zijn gemaltreteerde rug hem 
dat toestaat. Jan las ooit in de krant dat een 
dame van 108 in het FUN-IE-FIT had geten-
nist en bedacht: als zij dat kan, lukt het mij 
vast ook. Sindsdien is Jan een vaste waarde 
op de donderdagmorgen en een graag ge-
ziene gast.

Drieluik
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Mensen met een beperking staan in de ogen van velen synoniem 
voor afhankelijkheid. De werkelijkheid is veel genuanceerder. Zeker, 
er zijn mensen met een beperking die volledig zijn aangewezen op 
hulp en verzorging, maar er zijn er ook die zich prima redden met 
wat ondersteuning. En je hebt er ook nog die zich op eigen kracht 
uitstekend handhaven in de maatschappij. 
Neem Klup-deelnemers Thirza en Manfred Dijkslag. Ze hebben bei-
den een prima baan, woonden een tijdlang samen, zijn in 2016 
getrouwd en kochten vorig jaar zelf een eigen huis in Almelo. Die 
mooie en gezellige eengezinswoning ziet er ook nog eens uit om 
door een ringetje te halen. Wie zijn zij en hoe doen ze dat zo goed? 

Om te beginnen ‘meneer en mevrouw’ Dijkslag, 
vertel een beetje over jullie zelf.
Thirza: ‘Ik kom uit een groot gezin in Rijssen. Mijn ouders kregen 
negen kinderen. Ik ging daar ook naar school en woonde er be-
geleid aan Plein ’40 – ’45. Ik heb gewerkt bij bakkerij ’t Möpke in 
Enter en later bij Artdesch aan de Doelenstraat. Tegelijk werkte ik 
een paar dagen bij ’t Kruidvat. Eerst 2 dagen, later 3 dagen en nu 
werk ik 4 dagen per week. Ik heb 1 dag vrij, want ik moet ook nog 
een huishouden doen.
Manfred: ‘Ik heb één broer. Ik heb de mavo gedaan en ging daarna 
naar de meao, maar die heb ik niet afgemaakt. Ik werk 5 dagen in 
de week bij natuursteenbedrijf Lamers. Ik maak allerlei dingen voor 

de bouw zoals dorpels en vensterbanken. Ik ben er begonnen op 
mijn 21e en werk er al 15 jaar. Nog steeds met plezier.’ 

Jullie hebben een beperking? Want dat is niet te 
merken. Wat is dat dan?
Thirza (schiet in de lach): ‘Ja, dat vind ik zelf ook heel moeilijk uit 
te leggen. Financiële zaken kan ik niet en afspraken maken, vind ik 
ook moeilijk.’ 
Manfred: ‘Tja, ik heb een lastige jeugd gehad en dat neem je mee. 
Soms ben ik wat langzaam.’

Wat doen jullie bij De Klup Twente?
Thirza: ‘Ik zit op zumba op de dinsdagavond’.
Manfred: ‘Ik speel bij de muziekband op de keyboard. Echt heel 
erg leuk.’

Vertel het verhaal eens over jullie ontmoeting!
Thirza: ‘Ik ging in 2009 met mijn vriendin Dieneke mee met een jon-
gerenreis van Dolfijn naar Lloret de Mar in Spanje. Manfred ook. Op 
Schiphol werden we toen aan elkaar voorgesteld, maar ik was niet 
gelijk helemaal verliefd hoor. Daar ging een paar dagen overheen. 
We konden het wel gelijk heel goed met elkaar vinden. Het voelde 
vertrouwd. Manfred was ook wat ouder dan ik – ik was 22 en hij 
28 – en al echt volwassen. In de vakantie was hij een dag niet zo 

Deelnemers van De Klup Twente redden zich prima samen

Een huwelijk en een koophuis 
voor Thirza en Manfred
Tekst en foto’s: Hanny ter Doest



lekker en we zouden naar Barcelona en toen heb ik hem overge-
haald om toch mee te gaan. De leiding ook hoor. Toen begon het 
wel te kriebelen….’
Manfred: ‘En vrij snel na de vakantie was Thirza jarig en toen was 
in één keer haar hele familie er. Dat was wel even wat…een vuur-
doop ja.’

Jullie zijn 2 jaar getrouwd, maar wonen al 
langer samen. Vertel daar eens over.
Thirza: ‘Manfred had een huisje aan de Clematisstraat in Almelo en 
in het begin bleef ik er in het weekend. Later een dagje langer, toen 
nog een dagje langer. Zo leer je elkaar steeds beter kennen. Op het 
laatst zei mijn begeleider: ‘Waar woon je nu eigenlijk?’ Toen ben ik 
bij Manfred ingetrokken. Of het wennen was? Ach…een beetje. 
Wel aan de fiets in de gang (hahahaha). Maar ik vond het altijd al 
fijn bij Manfred. Rust, geen gekwebbel van andere meiden.’
Manfred (grijnst ook): ‘Ja, die fiets…dat was ik gewend aan mijn 
tijd dat ik op kamers woonde. Toen zette ik mijn fiets in de gang en 
dat was zo gebleven. Terwijl aan de Clematisstraat wel een schuur 
was hoor. Of ik moest wennen? Och, ik hoefde daarvoor nooit re-
kening met iemand te houden, maar het was wel veel gezelliger.’

Ook leuk: Thirza heeft jou Manfred, ten 
huwelijk gevraagd?
Manfred: ‘Euh, ja. Ik wist wel dat ze graag wilde trouwen en ik was 
er ook wel mee bezig. Maar ze was me te snel af.’
Thirza: ‘We waren al 6 1/2 jaar samen en toen heb ik hem op Va-
lentijnsdag ten huwelijk gevraagd want het duurde me gewoon te 
lang. Manfred zag het niet helemaal aankomen, maar heeft wel 
gelijk ja gezegd. We zijn 17 juni 2016 getrouwd.’

Toen volgde opnieuw een grote stap: 
een eigen huis kopen en een hypotheek 
regelen. Ook zelf gedaan?
Manfred: ‘Dat was geen probleem. We hebben advies ge-
vraagd en zijn zelf naar de bank gegaan en hebben de hypo-
theek daar geregeld.’
Thirza: ‘Mijn vader is wel mee geweest om te kijken naar hui-
zen. We hebben verderop in onze straat ook naar eenzelfde 
soort woning gekeken. Maar ik vond de wc daar niet mooi.
Manfred: ‘En onze tuin is een stuk dieper. Dat 
vind ik wel belangrijk, ik hou 

van tuinieren.’
Thirza: ‘We hoefden niet zo heel veel aan het huis te doen. Schilde-
ren en schoonmaken. Mijn vader en moeder hebben geholpen en 
broers en zussen.’

Jullie huis ziet er fantastisch uit, daar kan 
menigeen een voorbeeld aan nemen. En hoe 
gaat het nu verder? Hebben jullie begeleiding? 
Thirza: ‘Manfred woonde altijd al zelfstandig en ik heb geen bege-
leiding meer. Ik kan nog wel bellen als ik ergens mee zit. Geldzaken 
doet Manfred of doen we samen.’ Rood staan op de bank? Neee…
we zijn goed aan het sparen. Ik hou ook niet van alleen reizen met 
de trein of bus, dus dat doen we ook samen en soms maakt Man-
fred een afspraak voor me met de dokter of zo.’
Manfred: ‘Haar ouders staan ook dag en nacht klaar hoor, daar 
hebben we heel veel steun aan. Zeker met praktische dingen. Dat is 
wel heel fijn van zo’n grote familie.’ 
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Kunstuitleen en exposities
Op onze locatie is tevens een kunstuitleen en 
cadeauwinkel. In de kunstuitleen wordt eigen 
werk verhuurd en verkocht. Hier kunnen zowel 
particulieren als bedrijven, organisaties en scholen 
lid van worden. In de cadeauwinkel verkopen 
we onze zelfgemaakte originele producten. Met 
regelmaat organiseren we exposities om het 
werk onder de aandacht van een breder publiek te 
brengen.

Deskundige en persoonlijke 
begeleiding en ondersteuning
We bieden professionele begeleiding en 
beschikken over gerichte vakkennis. De cliënt en 
zijn/haar persoonlijke- en creatieve ontwikkeling 
zijn het uitgangspunt. In de deelnemersraad van 
Artdesch kunnen cliënten hun mening kenbaar 
maken en zo invloed uitoefenen op het gebeuren 
binnen de locatie.

Activiteiten of bezigheden 
met de nadruk op creatie 
en creativiteit
We begeleiden op het gebied van tekenen 
en schilderen, keramiek, zeefdrukken, papier-
maché, lino’s, tekenen op de computer en 
textiele werkvormen zoals borduren, haken, 
vilten, naaien, breien en weven op weefgetouwen. 
Deze verschillende technieken leveren eigentijdse 
kunstzinnige producten op. Bij het maken van 
kunst is er aandacht voor onderliggende motivatie 
en staat eigenheid, vrije expressie en persoonlijke 
ontwikkeling voorop. 

Openingstijden
Artdesch is open van maandag t/m vrijdag  van 8.30 tot 
15.30 uur. Dit geldt ook voor de winkel en de arthotheek.

Leemhorst 14, 7609 LA  Almelo
088 430 6190
artdesch@detwentsezorgcentra.nl
www.artdesch.nl 

 Artdesch 

In de werkplaatsen van Artdesch werken mensen met een 
verstandelijke beperking. De locatie is kleinschalig en de sfeer is er 
gemoedelijk. De nadruk ligt op het maken van kunst en kunstzinnige 
producten. Samen vormen we een hechte groep waarin we met veel 
plezier, trots en voldoening werken!

Het is mogelijk om diverse technieken te beoefenen. Deze worden 
stapsgewijs aangeboden en kunnen op eigen niveau uitgevoerd worden. 
De technieken vormen de basis en zijn toepasbaar bij zowel de kunst als 
bij de producten.

De Twentse Zorgcentra 
Het beheer van Artdesch is in handen van De Twentse 
Zorgcentra. Onder begeleiding van professionele 
medewerkers werken hier mensen met een verstandelijke 
beperking en/of (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- 
en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 
beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik 
van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, 
die direct of indirect geboden wordt door 2.500 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie over De Twentse Zorgcentra op 
www.detwentsezorgcentra.nl. 

ontwikkeling voorop. 

Kijk voor meer informatie over De Twentse Zorgcentra op 
www.detwentsezorgcentra.nl. 
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Kijk voor meer informatie over De Twentse Zorgcentra op 
www.detwentsezorgcentra.nl. 
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Bureau Brainz en RCTM reclamebureau  I  Bouwstraat 39  I  7462 AX  Rijssen  I  Vaste toklijn  0548 - 85 85 93  I  Mobiele toklijn  06 - 10 370 849
www.bureaubrainz.nl  I  www.rctm.nl  I  Internet- en reclamebureau werken doeltreffend samen op één locatie

Let’s tok!

Voor ondernemers die 
geen zin hebben in 
gekakel, maar vooral 
resultaat willen zien. 
We zijn nuchter en 
hebben geen ingewikkelde 
processen of hoge tarieven.
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Binnenkijken bij…
Remko van der Maat

Woonplaats:  Rijssen
Woonsituatie:  Woonvorm De Bekke 
 van de Baalderborg Groep
Werk:  Het Punt
Bij De Klup Twente:  Bowlen in ’t Witte Hoes 

Remko (28) woont sinds 2009 in  
De Bekke, waarvan de laatste  
twee jaar in een leuk, eigen  
appartementje.
Terwijl Remko geïnterviewd wordt, is vader 
Henk aan het klussen. Hij hangt een rolhor-
retje op in de badkamer. Ondertussen ver-
telt hij dat De Bekke in 2006 ontstaan is als 
ouderinitiatief. ‘Ons is gelijk gevraagd of dit 
iets voor Remko zou zijn, maar toen vonden 
we hem nog te jong. Op zijn 18e kwam er 
beneden een kamer vrij en zijn we er wel 
op ingegaan.’ Remko: ‘Het wennen heeft 
ongeveer een half jaartje geduurd. Ik ben 
begonnen met soms mee eten en af en toe 
een keertje blijven slapen. Later werd dat 
een weekend. Eerst had ik wel een beetje 
heimwee, maar na een tijdje wilde ik zelf 

in De Bekke blijven. Nooit op zondag na-
tuurlijk, want al sinds ik heel klein ben ga 
ik dan altijd naar oom Jan en tante Hannie, 
heel leuk. Henk: ‘Dat doen ze om ons een 
beetje te ontlasten want Remko is nogal 
een druktemakertje en kan best eigenwijs 
zijn. Remko reageert handenwrijvend: ‘Als 
ik het er niet mee eens ben dan trek ik de 
mond wel los.’

De Bekke zit in een prachtige oude 
school. Het lijkt me echt een ideale 
plek om te wonen en je hebt het 
leuk ingericht, veel rood zie ik.
‘Het is midden in het centrum, mooier kan 
niet. Mijn ouders wonen vlakbij, dat is ook 
fijn. Ja, ik ben gek op rood. Mooi hè! Ik 
ben ook heel trots op de FC Twente poster 
in mijn slaapkamer en het handgemaakte 
naamplaatje bij mijn voordeur. Ik ben een 
echte FC Twente supporter!’

Je vertelde dat je op de Kookklup in 
het Meester Siebelinkhuis gezeten 
hebt. Kook je zelf?
‘Nee nooit, haha. Dat doen de kookdames 
hier voor ons. Op sommige dagen eet ik al-
leen en op andere met de begeleiding en 
mijn buurvrouw of overbuurman. Verder 
trek ik veel op met Jan Nijland. Hij zit samen 
met mij op het G-Klupbowlen in ’t Witte 
Hoes. Daar hebben ze mooie banen en er 

werken hele aardige mensen. Papa is Klup-
vrijwilliger bij ons, maar doet ook veel voor 
de Baalderborg Groep. Hij rijdt bijvoorbeeld 
op de bus van DAC Het Punt, waar ik werk 
en hij zit samen met mijn moeder in de fa-
milieraad van De Bekke.’

Jij boft echt met zulke ouders! Heb je 
behalve bowlen nog meer hobby’s?
‘Ja, ik kijk graag TV en ben vaak met mijn 
telefoon bezig. Verder ben ik vrijwilliger bij 
Radio 350, de lokale omroep. Ik doe de 
techniek terwijl papa presenteert. Wel vijf 
programma’s per week!

Tekst en foto’s : Margreet Strijker

Oproep
Vind je het leuk als Schik ook bij jou bin-
nen komt kijken? Stuur dan een mailtje naar 
hanny@tekstbureauterdoest.nl of zeg het even 
tegen Jolanda of Margreet als je een keer in 
het Meester Siebelinkhuis bent. 
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Schoon is mooi

Asito B.V.

0546 - 48 49 50 
www.asito.nl

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
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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.
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Donderdag (160 jaar)
Harrie Bijker (10) - Stichting Vrienden van de Klup Twente 
Ria Spier (10) - Bar donderdagavond
Wim Disselhorst (10) - Ondersteuning rekenprogramma  
  dansen/zwemmen
Riny Hondebrink (20) - Bloemschikken/creatief
Francis Kottier (20) - Countrydansen/zwemmen Almelo/
  toneel
Tonnie Even (25) - Zwemmen Tubbergen
Elly Deterink (25) - Instuif donderdag
Frans Lansink (40) - Zwemmen Tubbergen
Op deze avond namen afscheid: Lies, Elly, Toos en Serop 

Tijdens de slotavonden op donderdag 19 en vrijdag 20 juli werd er weer een groot aantal jubilerende vrijwilligers 
in de bloemetjes (en cadeaubonnen) gezet. In totaal ging het om liefst 250 jaar vrijwilligerswerk!

Vrijdag (70 jaar)
Gerard Corbet (10) - Zwemmen Vriezenveen
Han Mac Gilavry (10) - Badminton
Jan Veldman (10) - Zwemmen Tubbergen
Annetta Overweg (15) - Zwemmen Almelo
Hans Oprel (15) - Zwemmen Vriezenveen
Bea Veldman (15) - Zwemmen Tubbergen
Mya Lenferink (15) - Zwemmen Almelo
Op deze avond namen afscheid: 
Marvin, Lisanne, Demi, Jasper en Guus

250 jaar vrijwilliger bij De Klup Twente!

Foto’s: Yvon Versteeg en Anita.
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Richard Gringhuis gaat iedere 
dag de gevangenis in… en uit!

Richard Gringhuis (41 jaar) kreeg in 2015 misschien wel de span-
nendste baan van alle mensen bij SOWECO èn De Klup Twente 
aangeboden. Want detacheringsbedrijf Extend van SOWECO vond 
voor hem een fantastische job…maar wel eentje achter heel veel 
gesloten deuren in de Penitentiaire Inrichting Almelo, locatie De 
Karelskamp. Zijn moeder vond ’t maar niets, maar Richard pro-
beerde toch drie dagen of het werk als magazijnmedewerker in de 
Penitentiaire Inrichting iets voor hem was. 
Het is inmiddels drie jaar later en iedere dag klokslag acht uur in 
de morgen is Richard Gringhuis in het magazijn van De Karelskamp 
om met zijn vele werkzaamheden te beginnen. Zijn leidinggevende, 
plaatsvervangend hoofd arbeid Ramon Casteel van de PI Almelo, 
locatie De Karelskamp is dik tevreden over zijn medewerker. En 
Richard? Die vindt het werk hartstikke leuk en mag gewoon iedere 
avond de gevangenis uitlopen als vrij man.

De loopbaan van Richard Gringhuis begon bijna zestien jaar gele-
den in het magazijn van SOWECO aan de Plesmanweg in Almelo. 
Toen behaalde Richard ook de nodige certificaten voor het bestu-
ren van een heftruck. Na elf jaar switchte hij naar een andere func-
tie: Richard ging werken in de catering. Ondanks het feit dat het 
bereiden van maaltijden niets te maken had met heftrucks, volgde 

hij wel de pittige vervolgcursussen voor heftruckchauffeurs. ‘Want’, 
zei hij tegen zijn toenmalige chef, ‘je weet maar nooit wanneer je 
het nodig hebt.’
Toen Richard het na 4 ½ jaar wel gezien had in de catering, kwam 
dat certificaat heel goed van pas. Want SOWECO’s Extend vond een 
hartstikke leuke baan als medewerker in een magazijn, en daarvoor 
was het certificaat van heftruckchauffeur een voorwaarde. Dat ma-
gazijn bevond zich op een uiterst ongebruikelijke locatie: diep in 
de krochten van De Karelskamp. Je moet door zeven hermetisch 
gesloten, dikke stalen deuren om bij hem te kunnen komen. De 
deuren gaan alleen open met een magneetpas. Toen zijn moeder 
hoorde van de baan, riep ze gelijk verschrikt: ‘Oh nee, niets daar-
van. Je gaat echt niet naar de gevangenis!!’, maar Richard’s vader 
vond het een goed idee dat hij zou gaan kijken. Dat ‘kijken’ werd 
drie dagen werken en toen besloot Richard de overstap te wagen. 
Opmerkelijk, want eerder vond hij detacheren maar niets, geeft hij 
nu toe.
In De Karelskamp, waar Richard nu dus werkt, doen ze er alles aan 
om gedetineerden te helpen om hun leven te beteren. Ze kunnen 
opleidingen volgen en ze kunnen werken om weer arbeidsritme op 
te doen. Zo krijgen ze meer kans op een baan als ze uit de gevan-
genis komen. De werkzaamheden bestaan uit het verpakken van 

buiten gewoon

door Hanny ter Doest



honden- en kattenvoer, in elkaar zetten van tuingereedschap, as-
sembleren van bouwmaterialen, producten maken van kartonnen 
platen en het bedrukken van T-shirts en werkkleding. Heel gemo-
tiveerde gedetineerden kunnen ‘promoveren’ naar functies in het 
onderhoud van het gebouw, van het groen en andere kostenbe-
sparende werkzaamheden.
Alle spullen die voor het werk in De Karelskamp nodig zijn, worden 
in vrachtwagens naar het magazijn van Richard gebracht. Die laadt 
de wagens uit, sorteert de spullen en brengt ze keurig op tijd naar 
de afdelingen. Daarnaast zorgt Richard dat alle afval in perscon-
tainers komt èn dat die containers op tijd weer worden geleegd. 
Verder houdt hij het hele magazijn keurig netjes en op de vrijdag-
middag rijdt hij met grote precisie de schrobmachine door ‘zijn’ 
werkplek, zodat die er weer spik en span uitziet. 
Als hij materiaal aflevert op de afdelingen ziet Richard uiteraard 
ook wel eens gevangenen. Hij vindt dat prima. ‘Het zijn net ge-
wone mensen’, grapt zijn baas Casteel met een knipoog. ‘Als ik 
normaal doe, doen zij ook normaal. En als ze je een beetje kennen, 
maken ze wel een geintje’, zegt Richard serieus. Maar net als alle 
bewaarders heeft Richard ook een pieper aan zijn riem. Als die af-
gaat, is er sprake van een incident(je) ergens in de gevangenis. Dan 
moet Richard het magazijn afsluiten, naar het kantoortje en ook 

daar de deur sluiten. De eerste keer dat z’n pieper afging, wist hij 
niet hoe snel hij dat allemaal moest doen. Die spanning is er na drie 
jaar wel af. Richard haalt zijn schouders op. ‘Ik wacht nu rustig af.’
Ramon Casteel is heel tevreden en prijst Richard. ‘Hij is gedreven, 
wil graag werken en is gemotiveerd. Hij is ook altijd op tijd en zijn 
ziekteverzuim is heel erg laag.’ Hij vindt ook dat Richard goed om-
gaat met veranderingen. ‘Dat vind ik moeilijk’, geeft Richard toe. 
Aan veranderingen valt niet te ontkomen, want in de PI Almelo, 
locatie De Karelskamp proberen ze ook zaken te verbeteren en dat 
gaan altijd gepaard met veranderingen. ‘Maar als ik er een dag over 
na kan denken en als ik het goed kan overleggen, dan komt het 
helemaal goed.’
Richard houdt ook echt van zijn baan in de gevangenis. Het past bij 
zijn actieve levensstijl. Hij is immers een goede, trouwe stijldanser 
en zwemt wedstrijden. Onlangs won hij in één weekend nog drie 
gouden en twee zilveren plakken. ‘Je zult mij niet achter een band 
of een bureau vinden. Dat is niets voor mij. Ik ben het liefst de hele 
dag bezig en dat kan hier.’ Tot aan zijn pensioen dan? ‘Ja, dat pro-
beer ik hier wel te halen.’ 
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Politie-escorte, juichende mensen langs de kant van de weg, ‘bobbelbaden’, sauna’s, koelkasten vol lekkers, heerlijke boxspring bedden, splin-
ternieuwe huizen om te verblijven en vroeg in de ochtend een tas vol knapperig verse broodjes aan de deurknop. Nog nooit zijn de sporters 
en begeleiders zó in de watten gelegd als in het weekend van de Special Olympics 2018 in de Achterhoek. Van de weeromstuit leverden de 
bowlers en badmintonners van De Klup Twente superprestaties in de finales. Ze keerden terug met een vracht medailles: 7 keer goud, vier keer 
zilver, vier keer brons, een paar mooie 4e en 5e plekken en een felbegeerde 6e plaats (want die had hij nog niet) voor Wietse.  

De mooiste Special Olympics ooit…
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Sporters komen terug met 
een dikke bos medailles 
Door Hanny ter Doest

Voor De Klup Twente gingen elf goed geoefende bowlers en vier 
afgetrainde badmintonners naar de Special Olympics. Ze werden 
samen met alle andere deelnemers in een oneindige rij bussen, on-
der politie-escorte met joelende sirenes en zwaaiend publiek langs 
de kant, naar een geweldige openingsceremonie in het stadion de 
Vijverberg van de nieuwe eredivisionist de Graafschap gebracht. 
Dat was kort nadat ze in het Olympisch dorp de ogen hadden uitge-
keken in hun tijdelijke onderkomen: twee splinternieuwe vakantie-
huizen met geweldige kamers, super-de-luxe bedden, een nokvolle 
koelkast, maar ook een sauna en een jacuzzi – compleet met al-
lerlei waterstralen en feestverlichting. ‘We gaan niet meer naar huis 
hoor’, grapte Bernadette Schuttenbeld op zaterdag al. ‘Zo goed 
krijgen we het nooit weer.’
Hoe mooi de feesten ook waren en hoe prachtig de huisjes, het 
ging natuurlijk om het sporten. Op de zaterdag moest iedereen 

in actie komen voor de ‘divisioning’. Dan sporten de deelnemers 
tegen allerlei tegenstanders, om het niveau vast te stellen en de 
tegenstanders in de finales te bepalen. De bowlers lieten zich in 
het bowlingcentrum van ’s Heerenberg van hun beste kant zien. Ze 
mikten de zware ballen met grote precisie over de baan (al viel er 
wel eens eentje in de goot) en juichten bij een strike van iedereen. 
Voor Marian Oude Rikmanspoel werd af en toe de spanning wel 
een beetje veel. ‘Ik doe het niet meer’, riep ze dan wanhopig. Ge-
lukkig voor haar werd ze bemoedigend toegesproken en herpakte 
ze zich, want ze kwam wel mooi met een gouden plak (!) terug. 
Marian was niet de enige bowler die het fantastisch deed. Iedereen 
gooide geweldig. Lisanne Soepenberg bowlde soepeltjes naar goud 
en ook Eddy Nieuwmeijer won een gouden plak. Routiniers Joyce 
Gierveld en Wouter van Coeverden deden het ook geweldig en 
kwamen met zilver terug. Ook Remko van der Maat behaalde een 



Special Olympics
De Special Olympics zijn het allergrootste sportevenement in 
Nederland voor mensen met een beperking. Het wordt om 
de twee jaar gehouden. Bij de Special Olympics draait het al-
lemaal om leren van en plezier beleven aan sport, sporten met 
en tegen andere mensen van eenzelfde niveau en voorlichting 
over en het verbeteren van de gezondheid. 
Iedere keer zijn de Special Olympics in een andere stad of an-
dere omgeving en in juni was de Achterhoek gastheer.  De 
geweldige camping Marveld in Groenlo deed dienst als Olym-
pisch dorp. Daar kwamen zo’n 2000 sporters, 1000 begelei-
ders en meer dan 1500 vrijwilligers samen om mee te doen 
aan 22 verschillende sporten op 15 locaties in 8 gemeenten 
in de Achterhoek. 

De mooiste Special Olympics ooit…
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tweede plaats. De tweelingbroer van ‘gouden’ Eddy, Rudy Nieuw-
meijer, pakte net als Jeffrey Caré een prachtige bronzen plak. Bram 
Boertien en Jeffrey van Batenburg veroverden de vijfde plaats. 

Meest blij
Het meest blij van alle bowling winnaars was Wietse Dogger. Hij 
eindigde op een zesde plaats en juichte harder dan iedereen. Want 
Wietse had al eens goud, zilver en brons en ook een vierde en vijfde 
plek. Maar de zesde plaats….die wilde hij het allerliefst hebben om-
dat hij de hele serie ‘spaart’. En een mooie zesde plaats, die had hij 
nog niet.
Ver weg van ’s Heerenberg en de bowlers, kwamen de vier man-
nen van het badminton in actie in de sporthal van Steenderen. Op 
de tribune zaten de trouwe fans van Patrick (zijn vader en moeder) 
en in de zaal coachten begeleiders Gwen en Han hun badminton-

ners naar prachtige prestaties. Voor toekijkers was het nagelbijtend 
spannend, maar de sporters zelf speelden frank en vrij. Lars en Pa-
trick begonnen al met hun partij voor de bel had geklonken, maar 
dat vond de jury helemaal niet erg. Bert en Mark hadden keigoede 
tegenstanders en speelden zelf soeverein. ‘We hebben met minder 
dan tien punten verschil verloren’, berichtte Bert opgetogen. Mark 
wees nog maar weer eens op de spreuk, achterop zijn shirt: ‘Je wint 
al, als je meedoet’.

Over twee jaar zijn de Special Olympics in Den Haag. De 
Klup Twente doet dan ook weer mee. Wil je ook deel 
uitmaken van het Olympische team van bijvoorbeeld 
de badmintonners? Kom er dan bij! Aanmelden kan bij 
jolanda@deklup.nl

Uitslagen bowlen:
Goud:
Marian oude Rikmanspoel
Lisanne Soepenberg
Eddy Nieuwmeijer
Zilver:
Joyce Gierveld
Wouter van Coeverden
Ruud van de Maat
Brons:
Rudy Nieuwmeijer
Jeffrey Caré
5e plaats
Bram Boertien
Jeffrey van Batenburg
6e plaats
Wietse Dogger

Uitslagen badminton 
heren dubbel
Goud
Lars van der Pot en Patrick Kwakman
Brons
Bert Nieuwerth en Mark van Laar

badminton heren enkel
Goud
Bert Nieuwerth
Lars van der Pot
Zilver
Patrick Kwakman
4e plaats 
Mark van Laar



Outsider art
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Naam: Wim Klinkien (27 jaar)

Over de kunstenaar:
Wim Klinkien vond school nooit leuk en was blij dat hij 
op zijn 19e al aan het werk kon in dagactiviteitencen-
trum de Leemhorst in Almelo. Daar begon hij met het 
drukken van doppen voor Cirex en later planken schu-
ren. In De Leemhorst begon hij ook met schilderen. Zijn 
vriend Wesley heeft hem voorgedaan hoe het moest. 
De eerste keer trok Wim zich nog niets van aan van wat 
Wesley had gezegd, maar de tweede keer wel. Dat was 
het begin van wat een mooie carrière moet worden, 
want Wim wil graag faam verwerven als kunstenaar. 
In 2015 maakte hij de overstap van De Leemhorst naar 
het leer-werkproject Het Midden van DTZC in Vriezen-
veen. Wim werkt er vijf dagen per week, houdt zich 
uitsluitend bezig met creatieve zaken en heeft het er 
erg naar z’n zin. Zijn tweelingbroer Mark werkt er ook, 
maar doet heel andere dingen. Wim Klinkien heeft als 
eerste van zijn broers en zus het ouderlijk nest verla-
ten en woont tot zijn genoegen in het wooncomplex 
Mercurius aan de Ootmarsumsestraat in Almelo. Onder 
datzelfde dak woont ook zijn vriend Jelmer.

Over zijn werk:
Wim Klinkien ontdekte pas na zijn 20e jaar dat er een 
kunstenaar in hem school. Zomaar, out of the blue, 
vroeg hij zich op een goede dag af of hij zou kunnen 
schilderen. Hij werkte toen bij De Leemhorst. Daar wa-
ren zijn begeleiders zo verstandig om Wim wat te laten 
experimenteren met houten panelen en houtverf. Hij 
begon uit eigen beweging abstract werk te maken in 
verschillende tinten van één kleur maar ontdekte al snel 

dat hij met zwart, wit en grijstinten veel beter uit de 
voeten kan. ‘Want dat vind ik mooier en makkelijker’. 
Wim laat zich nu inspireren door zijn favoriete films en 
televisieseries, waaronder Penoza en the Thundermans. 
Hij beperkt zich overigens niet tot het maken van schil-
derijen. Wim heeft ook al een aantal prachtige strip-
boeken over voetbalfenomenen als Zlatan Ibrahimovic 
gemaakt en heel fraaie T-shirts. Hij is bovendien een 
vernieuwer en staat open voor het gebruik van allerlei 
verschillende materialen in zijn werk, zoals zand, gips 
en houtsnippers. 

Over dit schilderij:
De titel is Jack Griffo, naar de hoofdrolspeler van de 
serie the Thundermans. Het is één van de fraaie schil-
derijen in zwart wit die Wim Klinkien maakte. Het is 
een vierluik. ‘Want ik heb iets met vierluiken. Ik vind 
één schilderij niet mooi, dat past niet bij mij. Ik wil iets 
unieks maken. Soms maak ik ook wel een zesluik. Of 
een vijfluik. Over een zevenluik twijfel ik nog.’

Exposities
De kunst van Wim Klinkien was al verschillende keren te 
bewonderen in een tentoonstelling. De winkel Bloem-
kado in Vriezenveen had een schilderij van hem in de 
etalage, er hing werk van Wim in een tentoonstelling 
in het gemeentehuis van Twenterand en in een exposi-
tie in de Peddemors Boerderij. De schilderijen van Wim 
Klinkien worden ook uitgeleend of verkocht door arto-
theek Artdesch van DTZC in Almelo. 
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Dagactiviteitencentrum van DTZC in MSH heet nu Ons Element

Geweldig openingsfeestje met Thijs
Jarenlang heette de dagopvang van DTZC in het Meester Siebelink-
huis DACO en was ze speciaal voor ouderen met een beperking. 
Maar het roer is om. Mensen van alle leeftijden zijn er welkom, als 
ze willen mogen ze er een beetje werken, en de naam is veranderd 
in Ons Element. Begin juni verrichtte Arman de heropening door 
een prachtig lint door te knippen.

Voorafgaand aan die openingshandeling door Armand waren er 
koffie, thee en Ons Element gebakjes en een ontzettend leuk op-
treden van cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen. Kemperink was 
door z’n plaatsgenoot Jolanda – begeleider bij Ons Element – ge-
vraagd om te komen. Dat heeft ze geweten! Want Thijs begon 
met een spervuur van grappen over Jolanda en kreeg onmiddellijk 
de lachers op zijn hand. Hij vertelde over Twentse humor, zijn ou-
ders, zijn oma Hannah die op haar manier ook een soort cabaretier 
was, over zijn boerse vrienden. Er werd veel gelachen en iedereen 
vond het een top-feestje. Toch gingen alle gasten na het optreden 
van Thijs gauw naar buiten, waar een opvallend lint moest wor-
den doorgeknipt. Dat deed Arman met verve, waarna het hele spul 
weer naar binnenging voor heerlijke hapjes en lekkere muziek van 
de accordeonist.



Op een warme, zonnige dag fietste ik ‘s 
avonds terug naar huis, nadat ik voor een 
opdracht op pad was geweest. Het was een 
heel mooie dag en ik had al veel foto’s ge-
schoten van verschillende soorten vlinders, 
hommels en bloeiende planten. Dus ik was 
niet echt op zoek meer, maar let wel altijd 
op mijn omgeving. Ik wist ook dat ik langs 
de kinderboerderij zou komen, maar daar 
fiets ik normaal altijd gewoon langs. Vooral 
‘s avonds, want dan is de boerderij gesloten.

Dit keer echter kon ik vanaf ver al zien dat 
er een pauw op het dak stond. Dat vond ik 
erg interessant, want vorig jaar was er nog 
een pauw ontsnapt in Hengelo. Misschien is 
dat wel op deze manier gebeurd? Toen ik 
dichterbij kwam, sprong de pauw van het 
dak en begon rustig van het gras te eten. 
Ik kon zeer dichtbij komen, zonder dat de 
pauw zich aan mij stoorde. Soms keek hij 

mij zelfs aan, en dat gaf heel mooie foto’s. 

Aan de uitbundige verentooi kon ik zien dat 
het een mannetje was. Vrouwtjes hebben 
saaie kleuren en geen grote staart met ve-
ren. Pauwen eten trouwens niet alleen maar 
gras. Ze hebben een zeer gevarieerd dieet. 
Zo krijgen ze in de boerderijen vaak speciaal 
voer wat voornamelijk uit verschillende soor-
ten zaden bestaat, maar in het wild eten ze 
zelfs kleine slangen en hagedissen.

Pauwen zijn er in twee soorten. Groene pau-
wen en blauwe pauwen. De pauw die ik heb 
vastgelegd, behoort tot de blauwe pauwen. 
Dit kan je heel mooi zien aan de blauwe 
kleur van zijn nek. Een groene pauw heeft 
geen blauwe nek, maar een grijs-gele keel 
met groene nek. De pauw is familie van de 
fazant. Als je ooit een fazant hebt zien lopen, 
is de gelijkenis snel te zien. Oorspronkelijk is 

de pauw vanuit Mesopotamië (dat ligt in het 
Midden-Oosten, bij Irak en Iran) naar Europa 
gekomen. Wetenschappers denken dat dit 
ongeveer 4000 jaar geleden is gebeurd en 
sindsdien leven pauwen ook hier.

De pauw staat natuurlijk bekend om zijn 
mooie veren, die vaak als decoratie worden 
gebruikt in huis. Maar vroeger werden de 
veren ook gebruikt als onderscheidingen. In 
China bijvoorbeeld, kreeg je een pauwen-
veer van de keizer als hoogste onderschei-
ding. Aan die veer kon iedereen dan zien 
dat je heel belangrijk was. Inmiddels leeft 
de pauw al zolang tussen de mensen, dat 
de vogel zijn angst voor mensen compleet 
heeft verloren. Als je een pauw ziet, dan kan 
je er rustig naar toe gaan om het beestje van 
dichterbij te verwonderen, zonder dat hij 
wegrent. 

Remco Ditmar Ditmar is een natuurliefhebber en – kenner met grote interesse voor dieren en planten. Hij is gefascineerd door 
onooglijk kleine en ogenschijnlijk lelijke, viezige, enge wezentjes die kruipen, kriebelen en vliegen. Maar ook andere dieren 
hebben zijn belangstelling en niet te vergeten, vogels. Remco fotografeert ze en schrijft erover in Schik.

Pauw 

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.

Win de prijs!

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

Inleveren bij Jolanda Overdorp in het Meester Siebelinkhuis

Rebus
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Agenda
Zaterdag 29 september
Niets leuker dan gezellig een avondje naar de kroeg toch? Wil jij 
dat ook? Dat kan. Sluit je aan bij de Stapgroep Wierden. Die gaat 
een keer in de maand naar het allerleukste café van Wierden, 
café Tante Ell. Daar zijn deelnemers van harte welkom. Ben je nog 
nooit mee geweest? Geen probleem. Er zijn altijd vrijwilligers die 
je opvangen en voorstellen aan de andere ‘stappers’. De stap-
groep komt deze avond om 21.00 bij elkaar en gaat om 23.00 
uur weer naar huis. Opgave en informatie: jolanda@deklup.nl

Zondag 30 september
Deelnemers van De Klup Twente doen mee aan het sportieve 
fiets-, wandel- en hardloopevenement Almelo Allee. 

Donderdag 11 oktober
Zorgen vrijwilligers samen met deelnemers weer voor heerlijke 
toetjes voor het Nationaal Integratie Diner van schoonmaakorga-
nisatie Asito. Aan het NID doen mensen van allerlei nationaliteiten 
mee, maar ook mensen met en zonder beperking. Asito hoopt dat 
deelnemers elkaar beter leren kennen en meer begrip krijgen voor 
elkaar. Aan het Nationaal Integratiediner doen intussen ieder jaar 
duizenden mensen mee in Almelo en andere plaatsen.

Vrijdag 12 oktober
Deelnemers aan het jaarlijkse Weekendje Weg vertrekken voor 
een hartstikke leuk en interessant uitje van drie dagen. De reis 
voert dit jaar naar de groepsaccommodatie de Houtkamp in Ot-
terlo op de Veluwe. Het weekend staat weer vol van de activitei-
ten: er is een bonte avond, er zijn spelletjes, er wordt samen ge-
kookt, er is een excursie en er wordt natuurlijk ook even geshopt. 
Het reisgezelschap wordt zondagmiddag 14 oktober weer terug 
verwacht.

Zaterdag 13 oktober
De badmintonners van De Klup Twente, die deze zomer nog 
zo goed presteerden tijdens de Special Olympics, komen weer 
in actie. Dit keer doen ze mee aan de wedstrijden bij Fysion in 
Nijverdal.
Een mooi jurkje aan of leuk shirt, de haartjes gewassen, nagel-
tjes gelakt, lippen gestift: het is weer tijd de disco in het Meester 
Siebelinkhuis. Vrijwilligers draaien de lekkerste dansmuziek en de 
leukste Nederlandstalige liedjes en in de pauze is er natuurlijk een 
snack. Entree is €3,00.

Zaterdag 17 november
Voor deelnemers die van een verrassing houden is er de zaterdag-
inloop. Iedere keer opnieuw verzint de organisatie weer een 
andere, leuke activiteit. De ene keer is dat in het Meester Siebe-
linkhuis, soms is het ergens anders. Of wordt er een speurtocht 
gedaan. Wil jij ook verrast worden? Meld je dan voor de zaterda-
ginloop aan bij jolanda@deklup.nl De avond begint om 19.00 uur 
en duurt tot 22.00 uur.

Dinsdag 27 november
Er gaat weer een busvol deelnemers van De Klup Twente naar het 
allergrootste muziekspektakel speciaal voor mensen met een be-
perking: Maak de droom waar. Een keur van Nederlandse arties-
ten treedt dan op in de jaarbeurshallen van Utrecht en iedereen 
zingt uit volle borst met hen mee. Op de terugreis is er een heel 
lekker en gezellig diner.

Woensdag 28 november
Het heerlijk avondje duurt nog wel even…maar toch heeft Sinter-
klaas al laten weten dat hij ook dit jaar De Klup Twente weer met 
wat bezoekjes zal vereren. De Goedheiligman komt op woensdag-
middag in ieder geval bij de Kinder- en tienerklup langs en praat 
daar met de kinderen. De bijeenkomst met Sinterklaas begint om 
13.30 uur.

Donderdag 29 november
Sinterklaas meldt zich om 20.00 uur in het Meester Siebelinkhuis 
voor een tweede bezoekje en een dagje later, op vrijdag 30 no-
vember maakt hij nog een keer zijn opwachting. Voor deze twee 
feesten met de Sint krijgen deelnemers allemaal een persoonlijke 
uitnodiging.

Vrijdag 21 december
Vlak voor Kerst is er de jaarlijkse onderlinge stijldanswedstrijd in 
het Meester Siebelinkhuis. Deelnemers van de Kansklup nemen 
het dan – in paren – tegen elkaar op en dansen de quickstep, 
de wals en nog veel meer dansen voor de ogen van de kritische, 
maar rechtvaardige jury. De danswedstrijd begint om 20.00 uur. 
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Inhoud van het werk
Bij de MultiMedia Werkplaats zetten wij mensen 
graag in hun kracht, daarbij staan multimedia 
werkzaamheden centraal. Er wordt veelal gewerkt 
voor interne en externe bedrijven die de hulp van de 
MultiMedia Werkplaats inschakelen. 

Fotografie
- Productfotografie
- Fotografie voor locatiewebsites

Website beheer
- Webshop 
- Websites van locaties 

Design/ontwerp
- Voor Facebook van locaties
- Social media: Facebook onderhouden 
 van locaties

Administratie
- Instructiekaarten maken voor RuimBaan
- Schrijven van teksten
- Vullen databases

Voor wie zijn wij er?
Heb je een Wajong-uitkering? Zit je in het 
doelgroepenregister? Heb je een WMO of WLZ 
indicatie? Of doe je een Entree-opleiding 
via het ROC of een andere opleider? Dan is de 
MultiMedia Werkplaats een leuke werkplek voor jou!

Enthousiast? Neem dan contact met ons op! Dan 
gaan wij samen kijken hoe jij bij ons aan het werk zou 
kunnen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de 
betrokken instanties zoals de gemeente, school, het 
UWV of jouw huidige zorgaanbieder. 

MultiMedia Werkplaats
Veeneslagen 80
7463 CL Rijssen

Wie zijn wij?
In de MultiMedia Werkplaats werken (jong) volwassenen 
met een (licht) verstandelijke, lichamelijke en/of 
psychiatrische beperking of met NAH. Als lid van het 
team vind jij het leuk om bezig te zijn met fotografie, 
computers, technologie, (sociale) media maar ook andere 
activiteiten zoals filmen of video-editing. De MultiMedia 
Werkplaats is een onderdeel van de Kubiek in Rijssen 
(www.dekubiek.nl).

Onze kracht
Wij spelen in op de behoefte van mensen met een beperking, 
om een werkplek te creëren die gelijk staat aan werken in de 
maatschappij. Je doet mee in de samenleving en leert allerlei 
nieuwe vaardigheden op technisch en persoonlijk vlak. Ook kun je 
hier actief werken aan je werkhouding en zo zelfstandig mogelijk 
werken binnen je eigen mogelijkheden. Dit alles met geen of een 
controleerbare werkdruk. Je ontwikkelt een goede werkhouding 
en bent op een verantwoordelijke manier zelfstandig bezig.

De Twentse Zorgcentra 
Het beheer van de MultiMedia Werkplaats is in handen 
van De Twentse Zorgcentra. Onder begeleiding van 
professionele medewerkers werken hier mensen met een 
verstandelijke beperking en/of (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- 
en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 
beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik 
van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, 
die direct of indirect geboden wordt door 2.500 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie over De Twentse Zorgcentra op 
www.detwentsezorgcentra.nl. 

Contact
info@ruimbaanwerkt.nl
www.ruimbaanwerkt.nl
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www.ruimbaanwerkt.nl
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Het was groot nieuws: het faillissement van de Stichting Informele 
Zorg Twente en het aanbod van een investeringsmaatschappij om 
SIZT over te nemen. In Almelo stak de nieuwe wethouder Eugene 
van Mierlo daar direct een stokje voor. Hij besloot vrijwel onmid-
dellijk om de ondersteuning van Almelose mantelzorgers in het 
vervolg toe te vertrouwen aan De Klup Twente. Daar gaan de drie 
voormalige SIZT medewerkers Gerda, Jacquelien en Anne door met 
hun belangrijke werk onder de naam Mantelzorg Almelo. De ge-
meente blij, De Klup Twente blij, de medewerkers blij.

Mantelzorgers zorgen uit betrokkenheid en liefde voor naasten die 
ziek zijn of een beperking hebben. Vaak tot tevredenheid van beide 
partijen. Als de zorg zwaarder en intensiever wordt, is ondersteu-
ning voor mantelzorgers vaak een voorwaarde om de taken op een 
goede en gezonde manier uit te kunnen voeren. Zeker als er sprake 
is van dagelijkse zorg of als verantwoordelijkheden zich opstapelen.
Voor die ondersteuning konden mantelzorgers altijd een beroep 
doen op SIZT. Dat gaf dan op verschillende manieren ondersteu-
ning. Bijvoorbeeld door de mantelzorger eens te vervangen, door 
op pad te gaan met de zorgvrager, door boodschappen te doen, op 
te passen of door een akkoord voor huishoudelijke hulp voor man-
telzorgers (dienstencheque). Daarnaast zorgde SIZT onder meer 
voor gespreksgroepen (ouders van een autistisch kind en demen-

tie) en ontmoetingsmomenten voor lotgenoten (mantelzorgcafé, 
Alzheimer trefpunt).
Dat alles kwam door het faillissement van SIZT acuut in gevaar, 
maar bij de gemeente Almelo werd snel geschakeld. Ze nodigde 
een aantal organisaties uit om te praten over de mogelijkheid om 
de werkzaamheden van de SIZT in Almelo over te nemen. De keuze 
viel al snel op De Klup Twente. Verantwoordelijk wethouder Eu-
gene van Mierlo verklaarde namens het college van burgemeester 
en wethouders  ‘zeer content’ te zijn met die oplossing. ‘Ik ben blij 
dat De Klup Twente dit werk oppakt omdat zij oog en hart heeft 
voor deze vrijwilligers en niet wordt afgeleid door het maken van 
winst of uitbreiden van marktaandeel’, meldt de wethouder in een 
officieel persbericht.
Opluchting en blijdschap ook bij de medewerkers van het steun-
punt Almelo van SIZT. ‘We kunnen onze mensen laten weten dat ze 
zich geen zorgen hoeven te maken’, aldus Gerda Wessels. ‘We ken-
nen De Klup Twente en we kunnen op onze manier blijven werken. 
We gaan het alleen onder een nieuwe naam, Mantelzorg Almelo, 
doen.’ Volgens Gerda Wessels en haar collega’s Jacquelien ter Beek 
en Anne van der Raadt krijgen op dit moment ruim 900 mantelzor-
gers in Almelo hulp van 125 vrijwilligers en stagiaires.
Directeur Jan Anema van De Klup Twente is blij met de komst van 
het steunpunt voor mantelzorgers en wijst erop dat beide instellin-
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Nieuwe naam: Mantelzorg Almelo
Deel SIZT verder onder 
de vlag van De Klup Twente
Door Hanny ter Doest

Jacquelien ter Beek



gen geen vreemden zijn voor elkaar. ‘Niet alleen deelden we lange 
tijd een kantoorpand aan de Brugstraat, maar we hebben ook tal 
van activiteiten samen uitgevoerd. Er was altijd sprake van een goe-
de chemie tussen ons.’  De keuze van de gemeente voor De Klup 
Twente stemt hem ook trots. ‘We zijn gekozen en geprezen voor 
onze goede staat van dienst als het gaat om vrijwilligers en wat De 
Klup Twente doet voor de meest kwetsbare inwoners van Almelo 
en omstreken. Dat is een heel mooi compliment voor iedereen bij 
De Klup Twente.’
Mantelzorgers die graag steun willen van Mantelzorg Almelo kun-
nen zich aanmelden via info@mantelzorgalmelo.nl
 

Mantelzorg Almelo

Biedt mantelzorgers:
- professionele ondersteuning op heel veel manieren 
- hulp bij aanvragen HHT (huishoudelijke hulp toelage)
- respijtzorg o.a. door inzet van vrijwilligers
- begeleid vervoer

Mantelzorg Almelo is gevestigd op de eerste verdieping 
van het Medisch Centrum de Kolk aan de Bornerbroek-
sestraat 42 in Almelo. Telefoon: 0546 536830

Agenda Mantelzorg Almelo

Donderdag 4 oktober
Mantelzorgcafé van 10.00 – 13.00 uur in het Huis van Katoen 
en Nu aan de Rosa Luxemburgstraat 4 in Almelo. Thema is de 
eenzaamheid onder mantelzorgers. Wethouder Eugene van 
Mierlo is speciale gast. Het mantelzorgcafé is voor mensen die 
zorgen voor een partner, familielid, buur of bekende (zij zijn 
ook welkom). Entree is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 31 oktober
Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme in het 
pand van gezondheidscentrum de Kolk aan de Bornerbroek-
sestraat 42 in Almelo (ruimte TMZ). Van 19.30 – 21.30 uur. De 
gespreksgroep komt iedere laatste woensdag van de maand 
bij elkaar, met uitzondering van december. Aanmelden bij 
info@mantelzorgalmelo.nl

Woensdag 7 november
Dag van de mantelzorg in de bibliotheek van Almelo aan Het 
Baken. Aanvang 19.00 uur. Als u staat ingeschreven bij Man-
telzorg Almelo als mantelzorger krijgt u een uitnodiging. Deel-
name is gratis.
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Jacquelien ter Beek Gerda Wessels Anne van der Raadt
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Kinderen van BSO De Klup Twente vermaken zich opperbest 

Verrassingsuitje 
naar de Greftenhoeve

Zomer is bij de BSO van De Klup Twente de 
tijd van lekker buitenspelen èn verrassingen. 
Zo bleven de kinderen de laatste woensdag 
in de zomervakantie niet in het Meester 
Siebelinkhuis, maar gingen ze met z’n allen 
naar blauwe bessenkwekerij de Greftenhoe-
ve in Vriezenveen. De hele groep werd naar 
de Greftenhoeve gebracht door chauffeur 
Boris van Munsterhuis Exclusief uit Hengelo, 
die de BSO zomaar kwam helpen.

De Greftenhoeve is gespecialiseerd in het 
kweken van heerlijke en gezonde blauwe 
bessen. Die verkoopt ze vooral op de fruit-
veiling in Geldermalsen, maar de lekkerste, 
sappigste en dikste blijven in de Greften-
hoeve voor de gasten. Daar is ook nog een 

groot zelfplukland, waar mensen hun eigen 
bessen kunnen plukken. Niet alleen blauwe 
bessen, maar ook rode en zware en in het 
seizoen zelfs ouderwetse kruisbessen.
De kinderen van de BSO hebben heerlijk ge-
speeld rond de boerderij, maar vermaakten 
zich nog beter bij het versieren en oppeuze-
len van heerlijke wafels – natuurlijk met bes-
sen. En een enkele geluksvogel mocht ook 
nog even achter het stuur zitten van een su-
per-de-luxe en vooral erg stoere Landrover. 

De BSO van De Klup Twente is voor kin-
deren tot 18 jaar uit het speciaal onder-
wijs en kinderen met een autistische be-
perking. Informatie en opgave: Marja@
deklup.nl 06 51 17 19 64 



37S C H I K  H E R F S T  2 0 1 8

HERMANMEDIA
voor elk soort drukwerk

Multimedia Center
Onbezorgd computeren begint hier!

Vriezenveenseweg 118, 7602 AK  Almelo

 

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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Er wordt in Nederland al heel wat jaren gesproken over een maat-
schappelijke diensttijd voor jongeren. Het kwam er alleen niet van. 
Tot nu, want De Klup Twente gaat met haar nieuwe project TopJobs 
tenminste achttien maanden lang proefdraaien met die maatschappe-
lijke diensttijd voor alle jongeren met en zonder beperking. Doel van 
Topjobs: zoveel mogelijk scholieren, studenten, thuiszitters en jonge  
werkenden enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk in Nederland. Zonder vrijwilligerswerk 
stort de samenleving als een kaartenhuis ineen. Geen sportclubs, geen 
verenigingen, geen aandacht, geen hulp genoeg. De Klup Twente bij-
voorbeeld, kan wel ophouden te bestaan zonder al haar vrijwilligers. 
Aan de gevolgen moet je niet denken: geen activiteiten meer voor 
meer dan 1000 mensen met een beperking…. 
Honderdduizenden mensen in heel Nederland zetten zich onbezoldigd 
in, maar toch is sprake van een toenemend tekort aan vrijwilligers. En 
jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Het zijn redenen waarom de 
discussie over een maatschappelijke diensttijd regelmatig, vooral door 
toedoen van het CDA, de kop opsteekt. De nieuwe regering in Den 
Haag heeft nu miljoenen vrijgemaakt voor proeftuinen (experimenten) 
met een vrijwillige maatschappelijke diensttijd voor jongeren in heel 
Nederland. De Klup Twente legde haar plan TopJobs voor aan een  

beoordelingscommissie (met daarin ook een jongerenpanel), en kreeg 
een bedrag van bijna twee ton toegekend voor een periode van 18 
maanden.
TopJobs is een soort basisplan dat verder wordt gemodelleerd naar de 
wensen en ideeën van jongeren zelf. Het moet leeftijdgenoten tussen 
de 16 en 30 jaar warm maken voor vrijwilligerswerk en leren dat niet 
alles draait om geld verdienen. Het moet ze ook zelf veel opleveren. 
Nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen, een goed gevoel en wat extra’s 
op het cv op het moment dat ze solliciteren naar een baan.
Goed beschouwd bestaat TopJobs uit twee onderdelen. Een onder-
deel is een wervingsbureau met en voor jonge mensen dat op zoek 
gaat naar kandidaten voor vrijwilligerswerk en contacten legt en on-
derhoudt met organisaties en verenigingen die graag hulp willen van 
jongeren. Voor dat wervingsbureau moet er ook een nieuw soort digi-
taal platform worden ontwikkeld, een ‘vrijplaats’waar deelnemers en 
geïnteresseerden met elkaar kunnen chatten en informeren met foto’s 
en filmpjes. Het tweede onderdeel is de vrijwilligersacademie. Dat is 
een fysieke ontmoetingsplek waar de deelnemers samen workshops 
kunnen opzetten en volgen en ontmoetingen organiseren.
De Klup Twente streeft ernaar om wel 75 jongeren te interesseren 
voor TopJobs. Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen uit onder 
meer het regulier en speciaal onderwijs, maar ook jonge mensen die 

De Klup Twente mag experimenteren met maatschappelijke diensttijd

TopJobs voor jonge mensen 
van 16 tot 30 jaar Door Hanny ter Doest



werken. Want hen te laten ervaren hoe leuk, zinvol en goed vrijwil-
ligerswerk is, is net zo belangrijk als contacten tot stand brengen 
tussen leeftijdgenoten met en zonder beperking. Coördinator en 
bedenker van het plan Jan Vrielink is daarover duidelijk. ‘We willen 
absoluut die verbinding tot stand brengen. Zodat de jongelui over en 
weer inzicht krijgen in elkaar en meer begrip voor elkaar.’75 Jongens 
en meiden en jonge mannen en vrouwen is ambitieus, beseft Vrielink. 
‘Maar we gaan er voor. We zoeken ze op. In scholen, via de social 
media, via kranten, wijkcoaches en andere instellingen. Vrielink heeft 
goede hoop een geweldige club jongelui bij elkaar te krijgen. ‘Want 
de eerste drie hebben we al binnen…’
De vrijwilligersbaantjes, de cursussen en workshops, de digitale ont-
moetingsplek en de echte ontmoetingsplek… het is allemaal nog 
niet in kannen en kruiken. Vrijwilligersfuncties genoeg, weet Vrielink, 
maar dat moet even wachten, want dat gaan de deelnemers allemaal 
zelf invullen. Zij helpen de bijzondere digitale ontmoetingsplek te ont-
wikkelen, bepalen wat daar allemaal gaat gebeuren. Zij kunnen ook 
aangeven wat ze willen doen en leren op de momenten dat ze elkaar 
‘in het echt’ ontmoeten. 

Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je meedoen aan TopJobs?
Informeer maar eens naar de mogelijkheden bij Jan Vrielink. 
info@topjobstwente.nl  telefoon 06 30 53 54 48

Mondjesmaat 
water
Ik weet natuurlijk niet hoe het weer is als 
u deze column leest. Wat ik wel weet, is 
wat het weer is op het moment dat ik 
dit schrijf.
U kent ze wel, de legendarische woor-
den van de presentator van Radio 1 ‘Met 
het oog op morgen’. Ik verdraai het een 
beetje en kom tot de volgende zin: ‘Bui-
ten is het 32 graden en binnen zit uw co-
lumnist moeilijk te doen om een column 
bij elkaar te fantaseren.’
Op de radio en op de televisie is deze da-
gen een constante stroom berichten over 
de warmte, het watertekort, de massa 
uitvallers bij de Nijmeegse 4-daagse, bos- 
en bermbranden en ga zo maar door.  
Maar geen bericht over hoe warm ik het 
heb.
In mijn tuintje staat een hortensia, niet 
zo maar een hortensia, nee hoor, een 
Annabelle. Mooi, groot en wit, de bloe-
men dan. Ze (een plant is toch vrouwe-
lijk?) heeft mooie grote groene bladeren. 
Maar nu hangt alles, vooral de bladeren. 
De bloemen zien er ook allesbehalve flo-
rissant uit, de takken beginnen door te 
buigen. Dat allemaal omdat ze (bijna) 
geen water krijgen.  Want Vitens, het 
waterbedrijf, heeft een sproeiverbod af-
gekondigd: geen water voor mijn dor-
stige Annabelle.
Zelf kreeg ik het advies om toch maar 
veel te drinken, want dat is met die hitte 
goed voor je!
Sproeien: nee, drinken: ja! En één plus 
één is twee!
Wat ik nu doe is het volgende: ik neem 
een grote slok water, loop naar buiten en 
sproei het water uit mijn mond over mijn 
mooie Annabelle.
Dat moet toch mogen?
Denkt
HACREAS

 Column Hacreas
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Nieuwe vrienden,
nieuwe ervaringen,
een goed gevoel
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<door Margreet Strijker>

Burgemeester Tubbergen op
bezoek bij de Bubbelkluppers

‘Het plezier straalt ervan af, ik geniet ge-
woon om hier te zijn’, merkte burgemeester 
Wilmien Haverkamp-Wenker op tijdens haar 
bezoekje aan de Tubbergse Bubbelkluppers. 
Maar ze zei ook: ‘Ik ga tijdens ons volgende 
bestuurlijk overleg een warm pleidooi hou-
den bij sportwethouder Roy de Witte over 
het belang van de tillift voor jullie en alle an-
dere gehandicapte zwemmers die er gebruik 
van maken. Want zwemmen is een sport en 
iedereen in Tubbergen moet kunnen spor-
ten.’

Wat is er aan de hand?
De tillift in het zwembad in Tubbergen is af-
geschreven, dus er moet een nieuwe komen. 
De Vlaskoel is dan ook al een tijdje bezig om 
daarvoor geld bij elkaar te krijgen. Zo werd 
meegedaan aan de Rabo Clubkascampagne, 
waarvoor Klupvrijwilliger Lynda Bekhuis van 
Eye for Video Producties Borne, een prachtig 
promotiefilmpje maakte. Het leverde een be-
drag van liefst € 1554,02 euro op. Een mooi 
begin. Nog bedankt Lynda! (Het filmpje is te 
vinden op de facebookpagina van Stichting 
de Klup Twente.)

Vanzelfsprekend was niet alleen het zwem-
bad, maar ook de Bubbelklup heel blij met 
deze opbrengst. Coördinator Frans Lansink: 
‘Maar we vinden dat ook de gemeente ver-
antwoordelijkheid heeft in dezen.’ Klupdi-
recteur Jan Anema deelt die mening: ‘Een 
zwembad is een openbare ruimte, waar toe-
gankelijkheid de norm is. Het zwembad en 
dus de gemeente moet daarin voorzien. Het 
gaat hier om het meedoen en het welzijn 
van gehandicapten maar ook om zuinig te 
zijn op al die vrijwillige ondersteuning. Dat 
lijkt me voldoende aanleiding om de beurs 
te trekken!’

Burgemeester
Klupvrijwilliger Rietje Busscher nodigde daar-
om de burgemeester uit. ‘Mevrouw Haver-
kamp is een keer met me mee geweest toen 
ik maaltijden bezorgde voor ‘Tafeltje Dekje’. 
Dat was zo leuk, het klikte meteen!’ Het be-
zoek van de burgemeester in het zwembad 
pakte ook geweldig uit. Ze maakte met ie-
dereen een praatje en wie wilde, mocht met 
haar op de foto. Ook buurmeisje Christel 
natuurlijk (haar badpak kleurde prachtig bij 

fuchsia roze dat de burgemeester droeg). 
Ook Bram wilde wel op de foto. ‘Wat leuk, 
ik heb een zoon met dezelfde naam en hij 
is ongeveer net zo lang en net zo slank als 
jij’, zei de burgemeester. Na afloop van het 
zwemmen dronken Bram samen met zijn 
moeder en andere Klupvrijwilligers nog een 
kopje koffie met mevrouw Haverkamp. Nu 
maar hopen dat het ook met de nieuwe til-
lift snel goed komt. Goeie actie Rietje, onze 
complimenten!

Sportraad
Overigens kregen Frans Lansink van de Bub-
belkluppers en Marieke Jogems van De Vlas-
koel op dezelfde avond dat de burgemees-
ter langskwam, een cheque van 1000 euro 
overhandigd door de Sportraad Tubbergen. 
Voorzitter Loes Ritzen: ‘Wij collecteren elk 
jaar voor het Sport Gehandicaptenfonds en 
mogen 50% van de opbrengst besteden 
in eigen gemeente. Toen we begrepen dat 
de tillift onontbeerlijk is, was de keuze snel 
gemaakt.’ Vanzelfsprekend waren Frans en 
Marieke (die de aanvraag bij de sportraad in-
diende) heel blij met dit gebaar!



Ingezonden brief
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Gedicht: Anneke Doornbos, 

tekening: dochter Merel



Lied van Willem
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Lunchroom Feijn in Almelo van zorgorganisatie Aveleijn werd in nog 
geen acht jaar tijd een begrip. Voor een lekkere en gezellige lunch 
van uitstekende koks en aardige bediening moest je daar zijn. Toch 
verhuisde Feijn onlangs van haar mooie stekje aan het Kerkplein, naar 
een zo mogelijk nòg mooiere plek in de prachtige bibliotheek van 
Almelo. Feijn lunchen en lezen luidt de nieuwe naam. De hele staf 
heeft ontzettend veel zin om er een geweldig succes van te maken.

Feijn lunchen en lezen zit de plek van het oude leescafé de Meridiaan 
op de begane grond van de bibliotheek. De lunchroom kreeg een ge-
weldige facelift en heeft nu onder meer gezellige zitjes, een leestafel 
en een knus kinderhoekje. De inrichting combineert een industriële 
look met een speelse touch en heeft ook een mooie nieuwe balie 
gekregen voor de open keuken.
Op de menukaart van Feijn lunchen en lezen staan alle succesnum-
mers van lunchroom Feijn, maar daarnaast ook nieuwe keuzemoge-
lijkheden zoals kleine snacks en kindergerechten. Bovendien komt 
er een daghap bij op de dinsdag (en donderdag). Met die nieuwe 
kaart speelt Feijn lunchen en lezen in op méér klanten en een breder 
publiek. Heel bijzonder: de kindergerechten worden geserveerd op 
een speciale placemat, die Laura Stuiver maakte. Kinderen kunnen 

daarop aankruisen wat ze willen eten en ze kunnen er op tekenen.
Wesley, Jeffrey, Nicole, Anne, Ruben en collega’s vonden de verhui-
zing naar de bibliotheek spannend, maar ook mooi. ‘Dit boek gaat 
dicht, er gaat een nieuw boek open’, zei Jeffrey aan de vooravond 
van de verhuizing. ‘Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen. 
Ook van klanten. Het is een mooie nieuwe uitdaging, maar ik ver-
wacht wel dat ik een beetje emotioneel zal worden als het allemaal 
leeg is aan de Kerkstraat.’ Collega Wesley, die anderhalf jaar geleden 
als cliënt begon bij Feijn, maar inmiddels in dienst is, vindt de hele 
onderneming ‘Positief spannend’. ‘Ik heb er echt heel veel zin in en 
wil bij Feijn niet meer weg, het is een droombaan.’
Feijn lunchen en lezen opende 3 september de deuren 
voor het publiek. De officiële opening is op 22 septem-
ber om 14.30 uur. Iedereen is welkom.

Openingstijden:
Ma, wo, vrij en za 10.00 – 17.00 uur
Di en do 10.00 – 20.00 uur
Feijn lunchen en lezen is ook open tijdens 
speciale activiteiten in de bibliotheek.

Nieuwe lunchroom Aveleijn op plek leescafé

Feijn lunchen en lezen 
in de bieb &



Kans
Als je investeert in mensen
In een ieder zijn talent
Als je anderen omarmt
En roept: fijn dat je er bent

Als je Kansen ziet en aanpakt
Met je hart iets nieuws creëert
Als je gelijkgestemden vindt
En wat je doet wordt gewaardeerd

Als je schouderklopjes uitdeelt
Liefde als confetti strooit
Als je je waardering uitspreekt
En de deur wijd open gooit

Een glimlach deelt bij een kop koffie
Of een knipoog bij de thee
Warme woorden bij de frisdrank
‘t Is zo simpel, doe je mee

De wereld is je welkom voelen
Daar waar jij naar binnen stapt
Het gevoel ik word begrepen
Er is iemand die mij snapt

Dank je wel voor alle kansen
Dank je wel dat je me raakt
Dank je dat je voor de ander
De wereld daag’lijks mooier maakt

Willem

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 

Lied van Willem

Het oog van Carlo viel op….

Twente 
ballooning
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In de laatste week van de bouwvakvakantie is er op recreatiepark het Hulsbeek in Ol-
denzaal altijd Twente ballooning. Dat is een prachtig evenement waar jaarlijks heel veel 
mensen op af komen om te kijken hoeveel luchtballonnen de lucht in gaan. Naast gewone 
luchtballonnen zijn er ook aparte luchtballonnen die de lucht in gaan. Het is en blijft een 
bijzonder evenement.

Carlo Jogems (22 jaar) woont in het dorp Tubbergen en is een fervent filmer en fotograaf. 
De belangstelling voor film en fotografie ontstond toen ooit een cameraploeg van RTV 
Oost op zijn uitnodiging in de Herderschêeschool kwam en er opnames maakte. Daarna 
kreeg Carlo van zijn vader een eenvoudige filmcamera, waarmee hij filmpjes voor YouTube 
produceert. Voor Schik maakt Carlo zijn eigen fotorubriek.



De Klup Twente biedt haar meer dan duizend deelnemers keuze uit ruim 
50 verschillende activiteiten in de vrije tijd. Van koken, computercursus-
sen en leren lezen en schrijven tot sporten, vakanties en korte workshops. 
Daarnaast heeft De Klup Twente ook een nieuwe vorm van dagopvang. Dat 
alles kost geld, veel geld – en subsidies zijn niet toereikend. Gelukkig krijgt 
ze hulp van fondsen, bedrijven en organisaties. Zoals de Taptoe Almelo, die 
met de kaartverkoop geld inzamelde voor drie goede doelen, onder wie 
De Klup Twente. Verslaggever Eef Jungjohann ging voor Schik kijken bij de 
Taptoe in het Heraclesstadion.

Mijn Schik-chef ‘groei en bloei voor ik je 
snoei’ had weer iets bedacht. Ze stuurde 
Mien hier naar de Taptoe in het Polman-
stadion. Daar ging ik, op de fiets door het 
pittoreske Almelo. Ik wist van toet’n noch 
bloazen en dat is niet zo handig als je naar 
een evenement gaat waar er nogal wordt 
getoeterd en geblazen. Of zoiets. 

Nu moet u weten dat ik een liefhebber ben 
van rock en metal. Gillende gitaren, episch 
tromgeroffel en ruige teksten. Nou lieve le-
zers, als er iets is dat niet ruig is, waar je 
geen gillende gitaren vindt en geen epische 
drumsolo’s, dan is dat wel iets als de Taptoe. 
Het woord alleen al. Taptoe... wat is nou een 
Tap-toe? Ik moet dan denken aan die koek-
jesreclame, tast-toe. Valt er tenminste nog 
iets te kanen. Ja toch, niet dan. 

Afijn, het voordeel van deze opdracht was 
dat ik het heilige gras van Heracles Almelo 
mocht betreden. U weet wel, met die rubber 
korrels waar men steen en been over klaagt. 
Wat ik dan weer een volstrekt idiote uitdruk-
king vind. Wat hebben stenen en benen nou 
weer te maken met al dan niet onnoemelijk 
leed? Tenzij je op je muil gaat en beide be-
nen breekt maar dat percentage is geheel 
verwaarloosbaar. 

Nou, daar stond ik hoor. Getooid in een 
knalgeel pershesje waardoor ik iets weg had 

van een enorme plofkanarie. De kiloknaller 
van uw plaatselijke dierenwinkel. U weet 
wel, met van die bordjes: gelieve niet te 
voeren. Daar kwamen ze…. keurig in pak, 
opgepoetst en wel met hun instrumenta-
ria. In een fraaie formatie trokken de bands 
door het stadion. Roffelend en trompette-
rend. Het was een uiterst olijk geheel. Wat 
met uiterste precisie werd volbracht. Immers 
moest het allemaal strak in de maat en in 
kordate pas gebeuren. 

Ik ben trouwens compleet niet muzikaal. 
Als ik vroeger Berend Botje op mijn blokfluit 
moest spelen begon de leerkracht spontaan 
te huilen. Daarom werd mij de 12e trian-
gel toebedeeld en hoefde ik per optreden 
slechts één keer het geheel van een ‘ping’ 
te voorzien. Dat was voor iedereens gehoor-
toestand beter. Ach, ieder zo zijn kwalitei-
ten. Zo zijn er mensen die fantastisch goed 
zijn in het bakken van brood. Ik ben dan 
weer fantastisch goed in het afbakken van 
pizza’s. 

Wist u overigens dat er voor De Klup Twente 
€1.500 is opgehaald door de organisatie 
van de Taptoe? Daar is De Klup natuurlijk 
reuze content mee. Content en dankbaar. 
Daar kan De Klup weer een hoop leuke din-
gen van doen. Dat vindt ze belangrijk. Leuke 
dingen organiseren voor haar deelnemers!
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        Eef doet verslag



Het landelijke Kansfonds, de gemeente Al-
melo en stichting de Klup Twente maken 
de oprichting mogelijk van een vrijplaats 
(ontwikkelingscentrum) voor zelfregie en 
herstel voor alle mensen die ondersteuning 
kunnen gebruiken in hun leven. De nieuwe 
voorziening is een initiatief van ervaringsdes-
kundige Chantal Soepboer (39). De vrijplaats 
voor zelfregie en herstel wordt gevestigd in 
de voormalige Hagedoornschool. Geïnteres-
seerden kunnen zich nu al aanmelden en 
krijgen een grote stem in de opzet.

In Almelo en omgeving zijn duizenden men-
sen psychisch kwetsbaar, worstelen met le-
vensvragen of (oude) verslavingsproblemen. 
Instellingen als Dimence en Tactus bieden 
vaak met succes zorg, maar voor het per-
soonlijk en maatschappelijk herstel (het weer 
goed functioneren in het dagelijks leven) zijn 
de mensen/patiënten zelf verantwoordelijk. 
Chantal Soepboer weet uit eigen ervaring 
hoe ontzettend moeilijk dat is – neem alleen 
al het omgaan met vooroordelen – en hoe-
veel valkuilen er op de loer liggen.
Chantal kreeg op eigen kracht haar leven 
weer op orde, maar dat kostte jaren. In haar 
nieuwe vrijplaats voor zelfregie en herstel 
gaat ze al haar kennis en ervaring inzetten 
om iedereen ondersteuning te bieden bij het 
(weer) opbouwen van een normaal, geregeld 

leven. Mensen die daar graag gebruik van 
willen maken hebben géén indicatie nodig. 
Bovendien, zo beklemtoont Chantal Soep-
boer, ‘worden er géén rapportages, versla-
gen of rapporten gemaakt. Als mensen het 
graag willen, kunnen we wel helpen bij het 
maken van een persoonlijk ontwikkelings-
plan. 
In haar vrijplaats voor zelfregie en herstel 
geeft Chantal Soepboer deelnemers twee 
verschillende mogelijkheden: de herstelaca-
demie en een afdeling voor zelfregie. Ze 
kunnen één van beide opties doen, maar 
mogen ook naar beide. In de herstelacade-
mie kan iedereen werken aan persoonlijke 
ontwikkeling door het volgen van cursus-
sen, workshops, lezingen en trainingen. Al 
die kennis, weet Soepboer maar al te goed, 
sterkt mensen enorm en zal hen helpen bij 
het herstel. De afdeling voor zelfregie is van 
een heel andere orde. In die ruimte gaat het 
om het (her)ontdekken van talenten en pas-
sies en die vaardigheden verder ontwikkelen 
of ‘gewoon’ lekker bezig zijn met bijvoor-
beeld schilderen, kleding maken of meubels 
herstellen. Deelnemers bepalen dat zelf en 
kunnen ook zelf met ideeën en voorstellen 
komen. 
De vrijplaats voor zelfregie en herstel zit zelf 
nog in de opstartfase. Chantal Soepboer wil 
de gebruikers invloed geven op de invulling. 

Ze heeft van de financiers, de gemeente Al-
melo en het landelijke Kansfonds, twee jaar 
de tijd gekregen om het ontwikkelingscen-
trum op te zetten, daarna moet het op eigen 
kracht kunnen voortbestaan. Daarbij krijgt 
Chantal Soepboer zelf ondersteuning van 
stichting de Klup Twente, op wie ze voor be-
geleiding en praktische hulp kan terugvallen.
In de nieuwe vrijplaats voor zelfregie en her-
stel bieden ervaringsdeskundigen als Chan-
tal zelf – maar ook anderen – de ondersteu-
ning. Het bieden van (vrijwilligers)werk is een 
van de voornaamste nevendoelstellingen 
van de vrijplaats voor zelfregie en herstel, te-
meer Chantal Soepboer ziet dat steeds meer 
instellingen ook ervaringsdeskundigen in 
dienst nemen. Haar vrijplaats voor zelfregie 
en herstel kàn de start zijn voor zo’n nieuwe 
loopbaan. ‘Hier kunnen mensen zich door 
ontwikkelen, tot aan de opleiding voor erva-
ringsdeskundige toe’, aldus Soepboer. 

Bent u geïnteresseerd in de vrij-
plaats voor zelfregie en herstel of 
wilt u als ervaringsdeskundige mee-
helpen in de vrijplaats voor zelfre-
gie en herstel? Neem dan contact op 
met Chantal Soepboer.  
info@mensdoormens.nl of 
chantal@mensdoormens.nl 
telefoon 06 100.37.114

Plek voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken

Vrijplaats voor zelfregie en herstel
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Lionsclub Almelo de Essen was op een van die warme zaterdagen in 
juni met een gezelschap van elf mensen te gast in het Meester Siebe-
linkhuis. Het gezelschap ‘sopte’ geanimeerd lekker geurende zeepjes 
in elkaar en ging vervolgens ‘los’ in het gamecentrum FUN-IE-FIT. 
Iedereen werd na afloop keurig op tijd afgeleverd ‘Bij Bosshardt’ voor 
een gezamenlijke maaltijd. Kortom: het was genieten.

In het nog niet zo verre verleden had Lionsclub Almelo de Essen met 
de Lentebloesemtocht een mooie traditie. Een keer per jaar haalden 
actieve leden van de serviceclub dan ouderen uit verzorgingshuizen 
op om hen een gezellige middag te bezorgen. Er werd door de lom-
merrijke omgeving getoerd, er werden leuke dorpjes aangedaan en 
uiteraard was er ergens een stop voor koffie, thee en wat lekkers. 
Maar de verzorgingshuizen werden opgeheven en daarmee verdween 
de doelgroep (ouderen die wel wat aandacht kunnen gebruiken) van 
de radar.
De Lionsclub de Essen liet het niet voor wat het was, maar zocht een 
goed alternatief voor de Lentebloesemtocht en begon in 2017 met 
een pilot: het verzorgen van een leuk uitstapje voor mensen die in een 
sociaal isolement zitten of dreigen te raken. De Lionsclub leverde geen 

half werk, want de gasten mochten vorig jaar al kiezen uit verschil-
lende programma’s. Dit jaar was dat eveneens het geval. Er was een 
leuke stadswandeling met quiz, een rondleiding door het stadhuis met 
een quiz òf een workshop zeepjes maken en gamen in het FUN-IE-FIT 
bij De Klup.
Voor dat laatste kozen 11 van de 31 gasten van de Lionsclub Almelo 
de Essen. Samen met Peter van Kesteren, Henny Ganseman, Peter van 
den Berg en Willem Dubbelman begonnen ze aan het eerste onder-
deel van het middagprogramma: zeep maken. Onder leiding van Riny 
Hondebrink werden gifroze, glanzend gouden, frisgroene en bijkans 
lichtgevend paarse zeepjes samengesteld. Er werd geroken (‘Ik vind la-
vendel heerlijk’), geroerd en geschonken en zowaar iedereen slaagde 
erin een volstrekt uniek, eigen zeepje te maken.
Het tweede deel van de middag werd doorgebracht in het gamecen-
trum FUN-IE-FIT. Voor een enkeling, zoals mevrouw Schothuis en het 
echtpaar Even, was het een beetje bekend terrein. Zij hebben kinderen 
die deelnemer zijn bij De Klup Twente en hadden het dus al wel eens 
gezien – maar nog niet uitgeprobeerd. Willem Dubbelman moest op 
de tennisbaan van het FUN-IE-FIT vooral hard om zichzelf lachen. Hij 
joeg de ballen over de baan met een fanatisme alsof zijn leven ervan 

Lionsclub Almelo de Essen geniet net zozeer als zijn gasten

Workshop zeep maken en 
gamen in het FUN-IE-FIT
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af hing, maar werd jammerlijk verslagen door zijn volkomen relaxte 
opponent. Drie dames amuseerden zich kostelijk op de virtuele bow-
lingbaan en wierpen daar met regelmaat een mooie strike. 
Over amuseren gesproken, ook de heren van de Lionsclub Almelo de 
Essen hadden een hartstikke leuke middag. ‘Het werkt aan twee kan-
ten’, zei Henny Ganseman. ‘Heel veel mensen doen we een plezier, 
maar het werkt ook goed voor de samenhang binnen onze club. Ge-
loof me: vanavond gaan er veel mensen met een blij gevoel naar huis, 
het is gewoon genieten.’
Voor De Klup Twente zat het erop toen chauffeur Gerrit het gezel-
schap naar Bij Bosshardt reed, waar voor de Lionsclub Almelo de Essen 
en de gasten het slotstuk van de dag begon. Bij Bosshardt kwamen 
28 deelnemers en 12 clubleden namelijk bijeen voor een smakelijke 
afsluiting in de vorm van een groot barbecuefeest. Uiteraard werd dat 
verzorgd door de Lions.

Wilt u ook een bijzonder uitje plannen naar het Meester Siebe-
linkhuis en of het gamecentrum FUN-IE-FIT? Informeer naar alle 
mogelijkheden. Telefoon 0546-53.68.20

WWW.BACKXPOSITIEF.NL

Bekijk en bestel je schoolfoto’s
snel en gemakkelijk vanaf je telefoon,

 tablet of laptop.

NIEUWEWEBSITE!

advertentie



Mmmmmjam! 
Heel Holland Bakt, 24 kitchen, Koken met van Boven, Masterchef:  
bakken en koken is helemaal trendy. In de rubriek Mmmmjam, 
lekker en gezond koken en bakken, praat Schik met leuke ama-
teurkoks over wat zij kunnen maken en wat ze lekker vinden!

Wie ben jij?
‘‘Ik ben Mariska Pelgrum. Ik ben 33 jaar en geboren in Almelo. Ik 
ging naar de Herderschêeschool en naar ‘t Heetveld. Ik heb ook 
nog twee zusjes. Op 29 september 2017 ben ik getrouwd met 
mijn vriend Martijn Pelgrum. Hij werkt bij SOWECO. We hebben 
elkaar via een datingsite ontmoet. Ik woonde eerst in ’t Brock, 
maar na het trouwen ben ik verhuisd. Wij wonen nu zelfstandig 
in de Aalderinkshoek. We krijgen wel een beetje hulp bij geldza-
ken en het maken van afspraken voor het ziekenhuis en zo. Mijn 
hobby’s zijn diamant painting en puzzelen en mijn lievelingsdie-
ren zijn tijgers. Ik heb ook een tattoo van twee tijgertjes op mijn 
rechterarm.’

Waar werk jij?
‘Volgende week heb ik een gesprek bij Feijn om daar weer te gaan 
werken, want dat kon ik een tijdje niet om gezondheidsredenen. 

Daarom werkte ik een tijdje bij het Klussenhuis. Maar ik heb al 
op veel plekken gewerkt. Bij Artdesch aan de Doelenstraat (voor-
malige kunstatelier, waar Mariska als kunstenaar werkte en o.a. 
de Klupengel zie pag. 7 maakte -red.), bij Stadsboerderij Beeklust 
en bij de Gravenruiters. Maar het allerleukste vind ik werken in 
de horeca bij Feijn. Ik zat daar in de bediening en ik werkte in de 
keuken.  Da’s leuk. In de keuken kun je ook lekker ouwehoeren 
met Tim.’

Kook jezelf ook wel eens thuis?
‘Oh ja hoor. Ik kook altijd zelf. Martijn kan alleen een ei, een 
hamburger en shoarma bakken. Maar ik vind koken leuk. Ik heb 
het geleerd van mijn moeder, die is kok geweest. Het liefst eet 
ik gewoon Hollandse kost. Groenten, vlees, aardappelen. Witlof 
met ham en kaas vind ik heerlijk en het allerlekkerste is stamp-
pot boerenkool met spek en rookworst. Maar ik maak ook wel 
macaroni, giros en Turkse pizza. Turkse pizza vind ik ook heerlijk. 
Turkse pizza met kebab ertussen en rauwkost en veel knoflook. Ik 
kan ook goed hete kip maken met veel sambal. Dan marineer ik 
een halve haan en gaat ie in de oven. Ik heb zelfs twee ovens. Een 
combimagnetron en een gewone oven. Ik maak ook zelf lekkere 
salades. Aardappelsalade, rundvlees salade, kipsalade. Ze vragen 
me weleens hoe ik dat maak, maar dat zeg ik lekker niet.’

En wat voor 
‘foute’ dingen vind 
je het lekkerst?
‘Chocola! Ik heb echt een 
hele kast vol chocola. Pure 
chocola, melkchocola, witte 
chocola. Donut met lekker 
veel chocola erop vind ik ook 
lekker. En zure bommen en 
zure matten.’ 

Lekker en gezond koken en bakken

Lunchroom Feijn | Het baken 3, Almelo | 
0546 45 88 59 | info@lunchroomfeijn.nl | 

www.lunchroomfeijn.nl

Gratis kopje 
koffie of thee

&
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Plannen
Jaren geleden riep een familielid mijn hulp in. Hij gold als een beetje anders dan anderen, 
maar ja…wie is er gelijk? Het was een aardige gozer. Hij had niet alleen mij gevraagd te 
helpen, maar ook twee vrienden, want hij moest verhuizen. Hij had al voorbereidingen 
getroffen. Dachten we. We troffen hem in een onmetelijke chaos. Overal stonden dozen, 
in sommigen zat wat in. Verder was zijn doorgaans redelijk wanordelijke woning nog net 
zo wanordelijk als altijd. Hij zelf zat een tikje vertwijfeld bij een keukenla uit te zoeken wat 
wel en niet mee moest en hoe.
Voor mij viel het kwartje. Dat ‘anders dan anderen’leek verdacht veel op autistische trekjes. 
In zijn dagelijkse leven kon hij dat goed verbloemen en functioneerde hij ogenschijnlijk 
prima, maar de verhuizing was te veel gevraagd. Want net als veel mensen met autisme 
of een verstandelijke beperking had hij geen overzicht van hetgeen er moest gebeuren. Hij 
kon niet plannen en bij een verhuizing komt heel veel planwerk kijken. Dus kwam hij niet 
verder dan zijn overvolle keukenla.
Met mijn familielid is het natuurlijk helemaal goed gekomen. Met de vrienden pakten we 
alles in dozen en verhuisden de hele handel naar het nieuwe adres. Daar kon hij op zijn 
gemak, doos na doos uitpakken. Maar wat nu als je als ouder of verzorger opmerkt dat 
jouw kind totaal niet kan plannen en prioriteren? Dat valt namelijk pas goed op als hij of zij 
een jaar of dertien, veertien is en al naar het voortgezet onderwijs gaat. 
Waarschijnlijk zag je al dat je kind niet kon plannen toen het nog op de basisschool zat, 
maar heel veel kinderen in het basisonderwijs kunnen dat niet. Dus wijkt je zoon of doch-
ter niet af. Maar kinderen die zich na de basisschool verder ‘normaal’ontwikkelen, gaan 
in hun pubertijd wel degelijk plannen en anticiperen. Zo niet een kind met een beperking. 
Dat ontbeert die vaardigheid omdat die oh zo belangrijke executieve functies, de hogere 
controlefuncties van de hersenen, niet goed zijn ontwikkeld. En juist die zijn nodig om ver-
banden te kunnen zien, te kunnen plannen, prioriteiten te kunnen aangeven. 
Herken je dit bij je eigen kind? Dan zit er niets anders op dan je zoon of dochter te blijven 
helpen met plannen in de tijd en bepalen wat belangrijk is en wat niet. Bijvoorbeeld door 
lijstjes te maken waarop staat wat hij of zij moet doen. Leer ze de taak die ze hebben 
uitgevoerd, af te strepen. Dan zien ze goed wat er nog moet gebeuren, want stapsgewijs 
kunnen deze kinderen leren plannen. Ze hebben gewoon lang(er) hulp nodig.
  
Bert van der Meer
www.nuplanb.nl

Meld je 
zorgen!
Maak jij je weleens zorgen over  
de thuissituatie 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 1446 5288, 
 jolanda@deklup.nl
• Ellen Perik, 06 12960389, 
 ellen@deklup.nl
• Marja Scheper, 06 5117 1964, 
 marja@deklup.nl 
 (tevens aandachtfunctionaris)
• Margreet Strijker, 06 48161457, 
 margreet@deklup.nl
• Evert Draaijer, 06 13869029 
 evert@deklup.nl

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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Voorstudie: 
kunstenaar 
Gerard Keizer
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Buiten Schoolse Opvang
De Klup Twente en 
’s Heeren Loo

Voor kinderen tot 18 jaar 
uit het speciaal onderwijs 
en kinderen met een 
autistische beperking

Wanneer en waar?
BSO de Klup Twente is iedere maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag na schooltijd in het Meester 
Siebelinkhuis van De Klup Twente aan de Berlagelaan 2 
in Almelo. Op de woensdag is er BSO in het gebouw 
van de scouting Wateregge aan de Oude Wierdenseweg 1. 
In de vakanties is er (met uitzondering van 2 weken in 
de zomervakantie) BSO van 9.00 – 16.00 uur.

Vervoer:
Zelf brengen en halen. Vervoer kan geregeld worden 
voor kinderen met een indicatie.

Financiering:
PGB (persoon gebonden budget), of WMO indicatie.

Informatie en opgave:
Stichting de Klup Twente
Marja Scheper
Telefoon 06 51171964 
Email: marja@deklup.nl

BSO de Klup Twente is een dienst van 
zorginstelling ’s Heeren Loo, voor kinderen 
met een WMO indicatie. 
Samen spelen bij BSO de Klup Twente 
met een  herkenbaar en gestructureerd 
programma.. BSO de Klup Twente 
stimuleert buiten spelen en bewegen. 
Daarom worden ook bezoekjes gebracht 
aan de nabijgelegen speeltuin en 
kinderboerderij. Binnen is er een 
gevarieerd aanbod van knutselen, 
spelletjes, spelen, koken en bakken 
en ook bewegen in onder meer 
het gamecentrum FUN-IE-FIT.


