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U verdient een 
lockdownliedje!
Oproep aan beleidsambtenaren en wethouders 
die De Klup Twente in portefeuille hebben
Meestal ben ik bij De Klup Twente de eerste die op vakantie gaat. Normaal drinken we voor 
mijn vertrek een ‘vakantieborrel’ met elkaar, maar door de coronacrisis zat het er niet in.  
Ik heb dat gemist. Gelukkig kwam onze ambassadeur Willem Gunneman met een geweldige 
oplossing: ‘Dat verdient een liedje.’ 30 verschillende, prachtige waarderingsliedjes voor alle 
medewerkers. Het werd heel erg op prijs gesteld en het maakte mij op mijn vakantielocatie 
ook blij, want dankzij de linkjes kon ik de liedjes zien en horen.
Dat bracht me op een idee. Want er zijn mogelijk beleidsambtenaren die (straks) denken dat 
er vanwege de pandemie minder is gedaan bij De Klup Twente en dat er daarom wat geld 
overblijft. Niets is minder waar, maar de vrees bestaat, zeker nu gemeenten er mede door 
de coronacrisis financieel slecht voor staan. Beleidsambtenaren verdienen daarom ook een 
lied. Ik leg uit waarom!
In het ‘oude normaal’ was voor mij de communicatie over besteding van subsidie altijd re-
delijk simpel. We brengen uiteraard ieder jaar een duimendik jaarverslag uit en daarbij zat 
ik met onze coördinatoren aan tafel met beleidsambtenaren om alles wat De Klup doet en 
de gewenste maatschappelijke effecten te bespreken. Er waren ook beleidsambtenaren die 
bij De Klup Twente op bezoek kwamen om het ‘geluk’ van deelnemers en vrijwilligers zelf te 
ervaren. Heel transparant, maar in het nieuwe normaal is deze werkwijze lastig uitvoerbaar.
Wat is dan een goed alternatief? Juist! Een mooi en gevoelig liedje van iemand die zich 
geholpen voelt in lockdowntijd door de stichting, speciaal voor de beleidsambtenaar en of 
wethouder die het mede mogelijk heeft gemaakt. Want Joop van den Ende zei ooit: ‘Je moet 
mensen niet vermaken maar raken.’ Dat verklaart zijn succes. Dat mankeert overigens ook 
aan jaarverslagen. Want hoe we ook ons best daarop doen, jaarverslagen raken mensen niet. 
Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, wat prachtig, tranen in mijn ogen, ik zie uit naar de 
volgende uitgave. Daarom zou het goed idee zijn om in plaats van jaarverslagen een open-
baar videoalbum uit te brengen met liedjes over de effecten van subsidies voor De Klup. Stel 
je voor, als beleidsambtenaar geen lange rapporten meer lezen, maar via YouTube geraakt 
worden door liedjes over het maatschappelijk Klupeffect op jouw inwoners. Je gaat zeker 
uitkijken naar het volgende album.
Laat ik me voorlopig beperken tot een lockdownliedje over alles wat De Klup voor elkaar 
bokste in coronatijd. Daarom een oproep aan beleidsambtenaren en natuurlijk ook wet-
houders. Wil jij weten wat er in lockdowntijd bij ons is gebeurd? Meld je dan bij mij aan! 
Ik zal Willem Gunneman vragen om namens een 
inwoner met een beperking een outcome 
Lockdownliedje te maken. Geef maar aan 
in welk genre. Volks, pop, feestelijk, 
country, easy-listening? Willem kan het 
als geen ander!
 
 
Jan Anema
Directeur bestuurder De Klup Twente 
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Column Jan

Vrijwilligers en 
stagiairs 
Ondanks de Coronacrisis hebben zich in 
de zomer toch de volgende vrijwilligers en 
stagiairs gemeld voor activiteiten bij De Klup 
Twente:  
• Levi Engbersen | BSO en TAV
• Celestha Vermond | BSO 
• Luuc Heering | Fief worden, GEM, BSO, 
 stijldansen
• Ricardo Klaver | zwemlessen Almelo, 
 Bowlen Rijssen, BSO, FUN-IE-FIT
• Esmee van Os | Zwemlessen Almelo, 
 BSO, Kinderkookklup, stijldansen
• Natasja de Vos | Mens door Mens
• Sebastiaan van der Wielen | 
 Mens door Mens
• Andrea Dempsey  | koken donderdag
• Egbert van Gelder | zwemmen Almelo
• Alide van Kuijk | zwemlessen Almelo
• André Beckers | darten
• Gerrit Letteboer | chauffeur
• Clarisse Lemson | Tienerklup
• Gerrit Bannink | chauffeur
• Juanita Winklaar | Mensdoormens
• Annemieke van der Veen | 
 zwemlessen Almelo
• Annemiek Tijhof | koken dinsdag
• Tonnie Holle | Bowlen Nijverdal
• Wendy Blikman | maatjesproject
• Anne Grothues | zwemlessen,  
 instuif, BSO



Eva Bennink en haar moeder Aldin hebben het voorwaar niet mak-
kelijk. Eva heeft een lastige combinatie van autisme, ADD en MCDD 
(soort jeugdschizofrenie) en had het moeilijk op telkens weer een 
andere zorgboerderij. Ze mist haar zieke vader die na een medi-
sche misser veel zorg nodig heeft en tot overmaat van ramp raakte 
haar moeder zo overbelast dat ze zelfs in het ziekenhuis belandde. 
Mantelzorg Almelo zorgde samen met Vang Je Droom dat Eva, haar 
moeder en vriend Gerard in de vakantie even konden ontsnappen 
uit de dagelijkse zorgen op vakantiepark de Hellendoornse berg.  
Ze genoten met volle teugen.
Van je Droom helpt dromen van kinderen realiseren die dat door 
omstandigheden niet zelf kunnen. Eva bijvoorbeeld, wilde wel 
heel graag op vakantie en de natuur in. Lekker zwemmen en  
kanoën, want ze is net als haar moeder vroeger, een waterratje.  

Gerda Wessels van Mantelzorg Almelo zocht 
contact met Vang Je Droom en samen lieten 
ze Eva’s droom in vervulling gaan. En hoe!
>> Leesverder op pagina 50

Bij De Klup Twente zijn in september de meeste activiteiten weer van 
start gegaan. Uiteraard in aangepaste vorm en met veel voorzorgs-
maatregelen. Toch moet er in verband met de Corona pandemie ook 
een succesnummer (voorlopig) worden geschrapt: de disco. Maar  
ieder nadeel heeft z’n voordeel: in plaats van de disco komt er een 
spiksplinternieuwe activiteit: Bruin café met de Klup Pub Kwis.

Disco’s zijn in Coronatijd verboden, maar voor de discogangers en alle 
andere geïnteresseerden komt er dus een hartstikke leuk bruin café. Daar 
kan iedereen 1 ½ meter afstand houden, is er leuke muziek, een nog veel 
leukere Klupkwis met prijsjes en natuurlijk een patatje en meer lekkers 
in de pauze. Het Bruin Café met de Klup Pub Kwis beleeft z’n vuurdoop 
op zaterdag 12 september en is daarna iedere tweede zaterdag van de 
maand. Mensen moeten zich wel opgeven bij jolanda@deklup.nl  

De volgende activiteiten zijn weer begonnen:
• recreatief zwemmen (alleen voor deelnemers die geen fysieke hulp 
 nodig hebben), zwemlessen in Delden en Almelo, zwemmen Wierden.
• Soos Westerhaar
• CreaKlup Enter
• Bowlen in Nijverdal en Rijssen
• Ruim 40 activiteiten en projecten in het Meester Siebelinkhuis en 
 de Hagendoorn
Nog niet van start zijn:
Hap & spelklup
Het Klupcafé Wierden
Ouderensoos Borne
Zwemmen Tubbergen en Twenterand
Deelnemers krijgen bericht zodra ook deze activiteiten weer veilig kunnen 
beginnen.

Mantelzorg  Almelo en Vang Je Droom helpen:

Eva en Aldin 
komen ‘n beetje 
bij op vakantie

Wat kan er allemaal bij De Klup in het najaar
Bruin café: spiksplinternieuwe activiteit in coronatijd
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Column Jan
Een creatief architectenbureau met een maatschappelijk geweten. LKSVDD architecten ontwerpt inspirerende plekken 
om te leven, te werken, te leren en te sporten. Duurzaam en toekomstbestendig. Meer informatie op: www.lksvdd.nl

Tekst: Hanny ter Doest
Foto’s: Herman Wanschers



Michiel gaat digitaal door het leven als Michiel ziet. 
Michiel schrijft graag romans, fantasy, korte verhalen en toneelstukken. Onlangs  
verscheen zijn tweede roman Tom Kreel is nog steeds….op zwart. Voor De Klup Twente 
maakte hij geweldige toneelstukken en prachtige columns voor Schik. Daarin vertelt hij 
over wat hij  meemaakt en ziet als vader van een autistische zoon. Verder speelt Michiel 
zelf toneel en speelt graag gitaar.

Michiel ziet

Zelfs in coronatijden ontkom je er niet aan: 
het moment dat je weer terug moet naar 
school. Helaas voor mijn zoon, gold dat ook 
voor hem. 
Terug naar school in deze rare tijden, hoe 
werkt dat eigenlijk? Nou, vooral ingewik-
keld. Junior mocht na de versoepeling vijf 
dagen wel naar school, dan weer vijf niet. 
Therapie mocht hem niet ophalen, want 
dat zou zo maar gevaarlijk kunnen zijn. 
Buitenschoolse opvang mocht dat wel. Dus 
op zijn ‘niet schooldagen’ moest hij naar 
therapie. Maar dan wel op andere tijden 
dan op ‘wel schooldagen’. Daar mocht  
Junior ook nog eens niet een hele dag naar 
toe, waar ik vervolgens weer rekening mee 
moest houden op mijn werk. Daar probeer-
den ze te snappen wanneer mijn zoon wel 
of niet bij mij was en dus wanneer ik wel of 
niet thuis zou werken…… Je leest het al: 
Einstein zou er met zijn relativiteitstheorie 
nog aan onderdoor gaan.
Was het dan alleen maar kommer en kwel 
dat terug naar school? Nee, hoor. Junior 
was blij zijn klasgenootjes weer te zien. 
Het mooiste weerzien was met zijn juf. 
Zij moest, volgens de voorschriften, een 
mondkapje voor. Junior kwam aangelopen, 
zag de juf, maar herkende haar niet. Hij 

stond echt te kijken van: je klinkt bekend, 
maar ik heb geen idee wie je bent. 
De juf zei nog wel vrolijk dat zij het was. 
Nog altijd geen herkenning. Junior leek te 
denken: je kan wel zeggen dat je die en die 
bent, maar ik vertrouw het voor geen cent. 
Pas toen de juf haar mondkapje even af-
deed en hij haar grote lach zag, verdween 
de scepsis en brak er ook bij mijn zoon een 
hele grote glimlach door. Hij leek echt te 
zeggen van: ‘Ooooh, jij bent het! Zeg dat 
dan!’ 
Zijn volgende, natuurlijke, reactie was een 
grote jump richting de juf om haar een 
knuffel te geven. Ze deinsde achteruit. Haar 
handen naar voren geheven.
‘Nee, dat mag niet.’ 
Junior keek haar even vragend aan. De juf 
bezweek. 
‘Oh, nu heb je toch de knuffel, boef!’
Het was komisch en vertederend tegelijk. Ik 
was alleen maar blij en trots dat junior de 
eerste schooldag na zo’n lange tijd zonder 
enige stress tegemoet ging. 
‘Wat is hij gegroeid!’ zei de juf.
‘Ja,’ zei ik met een trotse lach. ‘Hij is zeker 
gegroeid.’
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Back to school

www.MichielZiet.com | MichielZiet@outlook.com | Twitter @MichielGeurtse 
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De Klup Twente heeft in een razend tempo binnen de muren van 
haar Meester Siebelinkhuis een extra, multifunctioneel lokaal  
gemaakt. Het nieuwe vertrek is voor de BSO kinderen uit het speciaal 
onderwijs, maar gaat ook voor andere activiteiten gebruikt worden. 
Het extra lokaal moest er komen omdat het (al bestaande) ruimtege-
brek door de coronamaatregelen echt nijpend was geworden. 

Het Meester Siebelinkhuis van De Klup Twente telt buiten de grote  
multifunctionele hal, 2 kantoren, een keuken en het gamecen-
trum FUN-IE-FIT, 7 vertrekken. Overdag deelt De Klup het MSH met  
De Twentse ZorgCentra. ’s Avonds en in het weekend barst het MSH 
uit z’n voegen door alle Klup activiteiten. 
Sinds het voorjaar van 2011 heeft De Klup Twente ook Buiten School-
se Opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Intussen komen 
al 26 kinderen gemiddeld twee dagen per week. De nieuwe week-
endopvang op de zaterdag wordt ook steeds populairder. Het enige 
BSO lokaal is daardoor niet meer genoeg; het halletje ervoor wordt 
gebruikt, het FUN-IE-FIT ook en in ieder geval één dag in de week zit 
er ook een BSO groep in het scoutinggebouw aan de Oude Wier-
denseweg. En nog is dat niet genoeg, mede omdat kinderen soms 
even in een leeg lokaal tot rust moeten komen. 
De Klup broedde daarom al langer op het idee om haar magazijn op 
te offeren voor een extra BSO lokaal dat ook voor andere activiteiten 
gebruikt kan worden. De knoop werd in april doorgehakt, omdat  
De Klup Twente ook nog eens de 1 ½ meter afstand maatregel moet 
doorvoeren en daardoor – behalve een extra BSO lokaal - substantieel  
meer ruimte nodig heeft. In mei doken Hans van Riet en Guus  
Kimmels het magazijn in en verhuisden alles wat niet wekelijks  
gebruikt wordt naar een opslag op het terrein van Erve Pezie.
Vervolgens ging ‘de beuk erin’. De verbouwing verliep in sneltrein-
vaart en werd door dezelfde Van Riet en Kimmels in goede banen 
geleid. De klus werd geklaard met veel hulp van Obimex (dat ook 
nog eens de plafonds en nieuwe muren leverde). Verder schoten ook 
aannemersbedrijf Kobes, Ter Horst projectinrichting, Hans Perik en 
Nijland schilders te hulp. 
Coördinator Marja Scheper van de BSO is hartstikke blij met de uit-
breiding. Ze zag sinds de start van de BSO het aantal kinderen gestaag 
groeien. Ze komen van verschillende scholen voor speciaal onderwijs, 
zoals de Rietpluim, het Mozaïek, de Welle, de Herderschêeschool, de 
Wissel, de Elimschool en De Brug. De laatste tijd zit de groei vooral 
bij de jongste kinderen (kleutertjes). Lange tijd heeft Marja Scheper 
met opzet niets aan werving gedaan, temeer er al ruimtetekort was. 
Ze gaat nu weer nieuwe kinderen plaatsen. ‘We hebben weer moge-
lijkheden en het is gewoon heel fijn dat de kinderen niet te veel op 
elkaars lip zitten.’ 

Voor meer informatie en een bezoek aan de BSO: 
marja@deklup.nl 

tekst en foto’s Hanny ter Doest 

Verbouwing in razend tempo, vertrek onder meer voor BSO

Extra ruimte in het Meester Siebelinkhuis
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HHebbedingen biedt dagbesteding op een unieke locatie in 
het centrum van Nijverdal. Hebbedingen is een gezellige en 
trendy woonwinkel met stijlvolle en stoere woonaccessoires. 
Daarnaast worden er artikelen verkocht die nergens anders 
te vinden zijn. Deze (cadeau)-artikelen worden gemaakt 
door de deelnemers. Dagelijks zijn er 12 deelnemers bezig 
met onder andere het maken van deze unieke producten. 

Bij het maken van de artikelen worden de creativiteit, de 
kwaliteiten en de wensen van de deelnemer extra benut. 

De artikelen die onder andere gemaakt worden zijn kaarten, 
dienbladen, woondekens en kussens.

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

Meer weten? Bel ons 088 430 6465. Meer informatie over 
Hebbedingen: www.hebbedingennijverdal.nl.



Nou, nou, het is me wat. Zo heb je er nog nooit van gehoord 
en zo beheerst het je hele leven. corona, Covid 19 zo u wilt.
Een ding is zeker, het virus heeft onze normale woordenschat 
uitgebreid met heel veel woorden. Woorden waar ik vroeger 
nog nooit van had gehoord. Niet dat ze niet bestonden, maar 
ze werden erg weinig gebruikt.
Ik heb het de laatste maanden getracht bij te houden, alle 
woorden, dingen en namen die langskwamen in het kader 
van Covid 19. Ik zal ze hieronder weergeven, waarbij ik niet 
de intentie heb dat ik volledig ben, maar ik vond het wel een 
aardig lijstje. Leest u mee?

Coronacrisis Viroloog Infectioloog
Intensivist Microbioloog Hoofdmodelleur
Lockdown Irma Sluis Ab Osterhaus
Quarantaine Marion Koopmans Teststraat
Outbreak 
Management Team 1,5 meter Reproductiecijfer
Groepsimmuniteit Pandemie Coronacohort
Anne Wensing Huidhonger Jaap van Dissel
Viruswaanzin iruswaarheid Ventilatie
Mondmaskers Thuiswerken Frontberichten
Triagetent Maurice de Hond Vaccin
Ruimte met regels Remdesevir Coronamoe
Intelligente 
lockdown Quarantinderen Coronakapsel
Chloroquine Hydroxychloroquine Ouderenuurtje
Coronagezant Coronaproof CoronaMelder
Landelijk 
Coördinatiecentrum Patientenspreiding Hugo de Jonge
Mark Rutte Corona-dashboard Burenruzies
Superspreadevents Mondkapjes Veiligheidsregio
Tweede golf  Arts-microbioloog Epidemioloog
RIVM  En natuurlijk Jolanda Overdorp!

En al deze woorden en uitdrukkingen kwam ik tegen in de 
dagbladen, op televisie en op de radio tijdens de talloze  
berichten over corona.
Maar voor mij mag het nog liever vandaag dan morgen over 
zijn, is de mening van 

Denkt
HACREAS

   Column Hacreas

Corona
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De tafelmandala 
van Mantelzorg

Een ervaring van een 
mantelzorggezin in Coronatijd: 

We begonnen aan de tafelmandala die wij van Mantelzorg Almelo hadden 
gekregen. Wauw! Wat een immens grote kleurplaat was dat. Omdat we met 
z’n vieren zijn, besloten we de kleurplaat ook in vieren te delen. Ieder mocht 
zijn eigen deel volledig naar eigen smaak inkleuren. Of je dit nu met stiften 
deed of met kleurpotloden... alles was goed. 

Het samenwerken was even wennen, maar werd al gauw erg gezellig. De kids 
waren erg vrolijk en op hun beurt erg geconcentreerd bezig met hun deel van 
de kleurplaat. Ook werd er vooraf afgesproken welke delen we in dezelfde 
kleur zouden doen, zoals bijvoorbeeld de regenboog. Al met al was de kleur-
plaat in 3 dagen helemaal ingekleurd. Het project was klaar en iedereen was 
heel tevreden met het eindresultaat. Op de vraag of we dit nog een keer weer 
zouden doen, werd er verdeeld gereageerd. Paps en mams zeiden ‘Ja’, maar 
de kids dachten daar toch echt wel anders over. ‘Zo’n grote kleurplaat duurt 
echt te lang hoor om in te kleuren’, zeiden ze.

Fam. Schoolen



Wandelklup in de tuin

De leden van de Wandelklup konden elkaar door de coronacrisis na half 
maart niet meer zien. Marry en Henny Colijn vonden dat net zo erg als 
de deelnemers. Toen de regels een beetje versoepeld werden, waren ze 
er als de kippen bij om een gezellige ‘coronaproof’ bijeenkomst in hun 
achtertuin te organiseren. George en Astrid brachten de deelnemers er 
met de bus naar toe. Iedereen werd onthaald met koffie en appelgebak 
en daarna ‘schandalig’ verwend met heerlijke soep, broodjes frikadel en 
kroket en ijs. Deelnemers en begeleiding hadden iedere minuut nodig om 
na zoveel maanden bij te praten. De Wandelklup hoopt in het najaar weer 
te kunnen starten.

Family-workout van De Klup

Bewegen is belangrijk. Helemaal in coronatijd, waarin mensen heel veel 
binnen moesten zitten en veel minder beweging kregen. De Klup Twente 
en Mantelzorg Almelo boden daarom in juli en augustus iets leuks aan 
voor alle deelnemers, alle vrijwilligers èn hun familieleden. De family-
work-out, een soort Nederland beweegt, met Jinte Anema in de rol van 
Olga Commandeur. De workout was geschikt voor iedereen. Mensen kon-
den zelfs zittend op een stoel meedoen. De family workout duurde iets 
meer dan een half uurtje en verscheen in juli en op Facebook en op het 
YouTube kanaal van De Klup Twente. Heb je de family workout gemist, 
maar wil je alsnog een keertje meedoen? Kijk op www.facebook.com/
dekluptwente of www.youtube.com/dekluptwente.

Special Olympics in Twente

In de zomer was er heel goed nieuws over de Special Olympics Nationale Spelen, 
het allerleukste en allergrootste sportevenement voor mensen met een verstande-
lijke beperking. In 2022 worden die Special Olympics namelijk van 10 tot en met 
12 juni gehouden in Twente. In alle veertien Twentse gemeenten is er minstens 
één sportevenement. De Klup Twente zal de organisatie van de Special Olympics 
gaan ondersteunen. Welke sporters namens De Klup Twente gaan meedoen aan 
de Special Olympics is nog niet bekend, in het verleden deden de badmintonners, 
de voetballers en de bowlers mee.

Potje framevoetballen

Hartstikke leuk, voetballen. Goed voor je conditie ook. De Klup Twente 
heeft ook een voetbalteam. Maar niet iedereen die graag wil voetballen, 
kan ook voetballen. Mensen die een loopbeperking hebben en afhankelijk 
zijn van een rollator of een stok bijvoorbeeld. Maar!!! Ook zij kunnen bin-
nenkort de groene mat op. Want Heracles Almelo en voetbalvereniging 
PH beginnen op 24 september met framevoetbal. De trainingen worden 
gegeven door Ramon Storm van de KNVB op de vrijdag van 17.00 tot 
18.00 uur. Ook kinderen met een loopbeperking zonder frame mogen 
meedoen. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur dan een mailtje 
naar P.bruggeman@sportbedrijfalmelo.nl of bel 06 40 15 12 81.
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…en Jos Falkman wint er ook een

De kleurwedstrijd trok ook de aandacht van Jos Falkman (55 jaar) die in 
de Aaboer woont. Ook hij moest in verband met de coronacrisis maanden  
binnen blijven. Voor Jos was dat best een opgave, want hij gaat graag naar 
zijn werk bij Het Patent en naar De Klup Twente. Hij gaat naar de soos,  
darten en naar de disco. Gelukkig belandde Schik ook in coronatijd bij Jos op 
de deurmat en had hij wat te lezen èn te doen. De kleurplaat vond hij een 
mooie uitdaging. Hij koos allemaal verschillende kleuren voor de tekeningen 
van kunstenaar Gerard Keizer en kleurde ook de rebus van Theo Bennes in. 
Daarmee won ook Jos een cadeaubon.

11S C H I K  H E R F S T  J U B I L E U M  2 0 2 0

advertentie

Maya Hofstee wint de prijs…

Maya Hofste (60 jaar) redt zich prima met een beetje hulp. Ze werkt 
bij SOWECO, is lid van de Wandelklup en gaat vaak bloemschikken.  
Zo komt ze lekker onder de mensen. Maar in de coronacrisis voelde 
ze zich een beetje als Remy. ‘Alleen op de wereld. Ik was helemaal op  
mezelf teruggeworpen.’ Toch zat Maya niet bij de pakken neer. Ze maakte  
legpuzzels (‘Je moet wat doen tegen depressies’) èn ze las aandachtig 
de Schik die bij haar door Klupvrijwilligers werd thuisbezorgd. Ondanks 
de artrose in beide handen deed ze mee aan de kleurwedstrijd. Daar 
won Maya terecht een cadeaubon mee. Ze was helemaal blij èn verrast. 
‘Want ik win eigenlijk haast nooit wat!’



Marja Lansink werkt al decennia in de zorg 
voor mensen met een beperking en helpt  
ouders thuis met hun meervoudig gehandicapte  
zoon of dochter. Het is geen kantoorbaan. Het 
is werk met bijzondere mensen aan wie ze 
zich hecht. Ze leeft altijd met ouders mee die 
zich zorgen maken over de toekomst van hun 
kind, als ze ooit de zorg niet meer aan kunnen. 
Want op dit moment is de enige optie voor die 
ouders een woonplek in een instelling, waar 
de zorg wordt overgenomen en andere re-
gels gelden. Waar er van de een op de andere 
dag geen rol meer is voor andere mensen die  

helpen en die belangrijk zijn in het leven van 
hun zoon of dochter.
Ooit begonnen Frans en Marja te dromen 
van een huis voor ‘bijzondere kinderen’ waar 
ze voor altijd kunnen blijven wonen. Waar ze 
goede zorg krijgen, maar waarin hun ouders  
blijven meebeslissen en waar hun rol en  
invloed gelijk is aan die van de verzorgenden. 
Waar ook alle mensen uit het sociale netwerk 
van de bewoners betrokken kunnen blijven. 
Zodat bijvoorbeeld de buurvrouw die regel-
matig te hulp schiet, dat kan blijven doen. Of 
de lieve broer of zus, opa of oma en waar alle 

Frans en Marja Lansink zijn sinds jaar en dag de spil van de Bubbelklup, de zwemgroep van  
De Klup Twente in Tubbergen. Dezelfde Frans en Marja zijn ook de initiatiefnemers en drijvende 
krachten achter het bijzondere plan voor een Mooi Leven Huis voor mensen met een [al dan niet 
meervoudige] beperking in hun woonplaats Tubbergen.
In het Mooi Leven Huis Tubbergen krijgen bewoners de huiselijkheid en vrijheid zoals thuis.  
Professionele zorgverleners bieden zorg, maar ouders blijven actief deel uitmaken van het leven 
van hun kind. Alsook andere mensen uit hun sociale netwerk. Schik sprak met Marja en Frans over 
de vorderingen en gaat ook in de toekomst over het Mooi Leven Huis berichten.

vrijheden van thuis ook gelden. Waar ’s nachts 
niet wordt volstaan met cameratoezicht, maar 
altijd iemand aanwezig is om op te letten en 
te helpen.
Inmiddels zijn Marja en Frans al een jaar bezig 
om die droom om te zetten in werkelijkheid. 
Dat gaat opvallend snel. In eerste instantie 
benaderden ze 9 ouderparen met de vraag 
of ze mee willen doen. (Het antwoord luidde  
volmondig ‘Ja’). Vervolgens kwamen ze via 
Menzis in contact met de initiatiefnemers van 
het Mooi Leven Huis in Bennekom. Zij staan hen 
sindsdien met raad en daad terzijde. Ook het 
zorgkantoor denkt mee in de ontwikkeling van 
het Mooi Leven Huis Tubbergen. De gemeen-
ten Tubbergen/Dinkelland juichen het initiatief 
toe en zijn bereid mee te werken. Bovendien 
hebben zich partijen gemeld die serieus mee 
willen werken met locaties en of bouw. ‘Eigen-
lijk hebben we tot nu toe geen hobbels op de 
weg gehad. Iedereen is enthousiast, iedereen  
is bereid om mee te werken. Het is wel heel 
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Klupvrijwilligers Frans en Marja Lansink zorgen ook voor:

Mooi Leven Huis Tubbergen



positief dat het Mooi Leven Huis zo gedragen 
wordt.’ 
De 9 ouderparen hebben inmiddels gezel-
schap gekregen van nog eens 15 ouders. Ook 
zij hebben hun zoon of dochter aangemeld 
voor het Mooi Leven Huis Tubbergen en zijn 
betrokken bij het opstarten. De kandidaat 
bewoners vormen een evenwichtig samenge-
stelde, gemêleerde groep, waarin er als vanzelf 
een evenwicht kwam tussen mannen en vrou-
wen, mensen in een rolstoel en lopende bewo-
ners en de mate van verstandelijke beperking. 
Marja en Frans zijn er gelukkig mee. Want met 
die mooie balans is er voor alle bewoners wel 
een medebewoner waar ze een klik mee zullen 
hebben of waarmee ze vriendschappen kun-
nen opbouwen. 
Het aantal aanmeldingen voor het Mooi  
Leven Huis Tubbergen neemt nog altijd toe. 
Ook daar zijn de initiatiefnemers blij mee; ze 
streven naar zo’n dertig bewoners. ‘Die komen 
er wel’, is hun stellige overtuiging. Het is dus 
niet de vraag of het Mooi Leven Huis Tubbergen  
er komt, maar wanneer. Marja en Frans zijn 
inmiddels druk met belangrijke voorwaarden 
als de oprichting van een stichting Mooi Leven 
Huis Tubbergen en het voeren van kennisma-
kingsgesprekken met nieuwe ouders die hun 
kinderen aanmelden voor een plek in het huis. 
De komende tijd gaan ze samen met de andere  
ouders bedenken hoe het ‘Mooi leven’ voor 
hun kinderen er uit zou moeten zien en wat 
daarvoor nodig is. Marja: ‘Als we dat weten, 
kunnen we ook samen bedenken hoe het huis 
er uit moet zien.’ Marja en Frans schatten in 
dat over twee jaar het begin van de bouw in 
zicht komt. 

Iedereen is enthousiast
 

• Wilt u uw zoon of dochter aanmelden 
voor een plek in het Mooi Leven Huis Tub-
bergen www.mooilevenhuistubbergen.nl  
Bellen kan ook telefoon 06 57.91.35.81
• Wilt u meer weten over wat Mooi  
Leven inhoudt? Kijk dan op de website 
van Nabij Netwerk: www.nabijnetwerk.nl

Manon Stam (30 jaar) was een weekje op Texel 
toen de telefoon ging. Jolanda Overdorp van 
De Klup Twente belde. Met een heugelijke 
mededeling: Manon was de aller- allerlaatste 
winnaar van de wedstrijd ‘Thuis zitten is een 
kunst’ van De Klup Twente en het Kansfonds. 
Ze was ontzettend blij en toch ook wel een 
beetje verbaasd. ‘Er waren zulke mooie dingen 
gemaakt….ik win nooit, dacht ik!’

De thuiskunstwedstrijd werd door De Klup 
Twente uitgeschreven toen alle dagactivitei-
tencentra hun deuren moesten sluiten van-
wege het coronavirus. Ook Het Punt in Rijssen, 
het dac waar Manon al jaren naar toe gaat, 
ging op slot. Op dat moment kreeg Manon 
een mailtje van De Klup Twente over de thuis-
kunstwedstrijd met dìkke geldprijzen. Manon: 
‘Ik dacht gelijk: dat is superleuk om te doen’.   
Manon maakte thuis van fimoklei geweldig 
leuke sleutelhangers. Dat was een precisie-

werkje, want van de klei moest ze eerst mooie 
bolletjes kneden, die bakken in een oven en 
daarna decoreren. De jury vond ze prachtig en 
beloonde Manon met een eerste prijs, waar-
aan een geldbedrag van €150,00 is verbon-
den. Wat ze met het geld gaat doen, weet ze 
nog niet. ‘Ik bewaar het even tot ik iets heb 
gevonden dat echt heel erg leuk is.’
Overigens is het niet zo verwonderlijk dat het 
werk van Manon zo in de smaak viel. Ze is heel 
creatief en werkt ook op de creatieve werk-
plaats van Het Punt in Rijssen. ‘Ik vind het hier 
echt superleuk. Het werk is leuk en het is heel 
gezellig.’ Manon werkt ook bij Het Punt met 
klei, maar vond het ook reuze leuk om eens in 
de Puntbakkerij te helpen met het decoreren 
van slagroomtaart. Manon is ook deelnemer 
bij De Klup Twente. Ze vindt het er heerlijk en 
komt op de dinsdagavond graag om te koken 
of – hoe kan het ook anders – mooie dingen 
te maken.
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Manon pakt laatste 
hoofdprijs met prachtige 
sleutelhangers
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Bestel een meester aan de muur
voor op kantoor, in je woonkamer

of in de keuken.

Tuinspandoek ook mogelijk.

meesteraandemuur.nl
Keuze uit honderden meesters uit het Rijksmuseum.

MEESTER
aan 

de muur

Copytex

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



Sander Herman is ambassadeur van De 
Klup Twente, drukker van Schik en een 
van de weinige mensen die een Klupengel  
kreeg voor bijzondere verdiensten.  
Sanders’ hobby is tuinieren.

Sander, gewetensvraagje. Je 
woont op het industrieterrein 
boven je drukkerij Herman 
Media aan de Smirnoffstraat. 
Maar hoe lang heb je al een 
tuin achter de drukkerij en hoe 
lang is tuinieren je hobby?
‘Nou, de tuin heb ik al een jaar of elf. Maar 
het was meer een onkruidoerwoud met 
een paar onooglijke coniferen van wel elf 
meter hoog en een boom waarvan ik de 
naam niet weet. Om eerlijk te zijn: ik was er 
ook nooit. Maar ik had ook een vriend met 
een bulldozer en een jaar of zeven geleden 
dacht ik: laat ik hem eens bellen. Die heeft, 
op de boom na, alles uit de tuin getrokken. 
Maar ja, een paar jaar later was het weer 
een oerwoud van riet en onkruid. Ik heb de 
grond toen uitgeleend aan andere vrien-
den. De een wilde moestuin, twee vrien-
dinnen uit Almelo en Aadorp zochten een 
volkstuin om bloemen te kweken voor op 
de vaas. Weer een ander vriendje van me, 
heeft toen de grond mooi omgeploegd. 
Hennie, mijn vriend van de moestuin, hield 
er al gauw mee op. ‘Onvruchtbare grond’, 
zei hij, maar de vriendinnen maakten de 
tuin steeds mooier. (Lachend) Dat doen ze 
uit liefde hoor. Hennie had overigens on-
gelijk: op deze grond krijgen we zelfs een 
dode olijfboom weer aan de praat.’

Intussen is het een waar bloe-
menparadijs. Kreeg je daardoor 
zelf de smaak te pakken?
‘Eigenlijk wel ja. Ik ben een buitenmens en 
door de tuin zit ik nu heel vaak buiten. Een 
jaar of drie, vier geleden heb ik een bloem-
bak gemaakt. Als afscheiding tussen het 
terras en de tuin. Ik dacht: dan blijft Joep 
er wel uit. (Maar Joep springt er gewoon 
overheen). Daarna heb ik het terras laten 
bestraten, het oude schuurtje verplaatst, 
een grindterras gemaakt onder de boom, 
een natuurlijke schutting gemaakt, een rek 
voor de lathyrus geplaatst, een mooie dak-
moeraseik geplant. Tjonge, wat een werk, 
dat gat uitgraven voor die eik. Ik doe in de 
tuin de ‘hardware’, zeg ik altijd. Oh ja en ik 
geef water.’

Heb je nu ook een beetje ver-
stand gekregen van bloemen 
en bomen?
‘Ik kan een roos van een tulp onderscheiden 
en ik ken een paar namen van de bloemen 
in de tuin. Er is een paarse muurbloem (vol-
gend jaar komt er een gele bij, want ik vind 
ze prachtig), er staat lavendel in de bakken, 
een glansmispel en dahlia’s en margrieten. 

En je geniet ervan?
‘Oh ja. Zeker omdat de tuin zo mooi is en 
je lekker buiten kunt zitten. Gezellig barbe-
cueën, biertje drinken. Vroeger lunchte ik 
met het personeel in de pauze gewoon in 
de zaak, nu gaan we ook lekker in de tuin 
zitten.  

Nu ving ik iets op over bijen 
houden?
‘Ja! Ik ben door de tuin ook op het idee 
gekomen om een opleiding tot bijenhouder 
te gaan volgen. Ik ben al begonnen, maar 
door de coronacrisis ligt die even stil. Maar 
het plan is om volgend jaar een bijenkast 
in de tuin te zetten. Die is daar hartstikke 
geschikt voor.’

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 in  
het Meester Siebelinkhuis bent. 
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Tekst en foto’s : Hanny ter Doest



Activiteiten
Een enthousiast team staat klaar om samen met de 
cliënten aan persoonlijke leerdoelen te werken. We 
bieden tal van activiteiten. Mensen die het leuk vinden 
om te bewegen kunnen alle energie kwijt in bewegen op 
muziek, maar ook in de beweegtuin of tijdens Fun-ie-fit 
(Digitaal Fitness Centrum). Voor de buitenmens zijn er 
regelmatig wandelingen naar het winkelcentrum en de 
Stadsboerderij. Het samen zijn en het uitbreiden van 
sociale contacten staan bij ons voorop.

Creatief
Naast licht kantoorwerk, inpakwerk of werkzaamheden 
in de buitenlucht, bieden we onze deelnemers een breed 
scala aan creatieve en leuke bezigheden. Schilderen, 
handwerken, bordspellen, biljarten en nog veel meer. Maar 
ook kunnen deelnemers beschikken over een computer 
en Ipad met internet en er komt iedere week iemand 
die muziek maakt met de deelnemers. Dit alles met 
voldoende ruimte voor ontspanning en zonder druk.

Facilitair
Binnen ons Element worden ook tal van facilitaire 
activiteiten geboden. Denk aan catering, schoonmaken, 
bakken, koken en boodschappen doen. Verder is het 
mogelijk om gebruik te maken van de lunchverstrekking, 
waardoor gezellig samen eten een dagelijkse activiteit is. 
Regelmatig organiseren we een kookactiviteit die hierbij 
aansluit.

De ‘Klup’
Wij zijn gevestigd in het Meester Siebelinkhuis van De 
Klup Twente. Het is een multifunctioneel gebouw, dat 
ons de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van extra 
faciliteiten zoals de beweegtuin en een professionele 
keuken. Om elkaar te helpen en te versterken wordt er 
ook samengewerkt in de vorm van TAV (Talent Activiteit 
Vrijwilliger), een project vanuit de tijdsbestedingssituatie 
waarbij mensen talenten kunnen ontdekken en inzetten 
als assistent-vrijwilliger.

Openingstijden
Wij staan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 uur 
en 15:30 uur klaar voor onze cliënten. In overleg zijn andere 
tijden ook mogelijk, neem hiervoor gerust contact met ons op.
Openingstijden kunnen afwijken in verband met corona 
maatregelen.

Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen!

De Twentse Zorgcentra
Het beheer van ons Element is in handen van De Twentse 
Zorgcentra. Onder begeleiding van professionele 
medewerkers werken er deelnemers 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 2.000 cliënten maken gebruik 
van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die 
direct of indirect geboden worden door 2.500 medewerkers 
en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om 
‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. 

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

Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo

088 430 6256

onselement@detwentsezorgcentra.nl

www.onselement.nl

 ons element       @onselement

Wij bieden dagbesteding aan cliënten met een specifieke hulpvraag. 
Er worden gevarieerde en uitdagende activiteiten aangeboden waarbij 
de eigen inbreng van iedere cliënt centraal staat. Wij geven cliënten 
de ruimte om zelf aan te geven wat ze graag willen doen en welke 
ontwikkeling ze door willen maken.

Er worden zowel individuele- als groepsactiviteiten aangeboden voor 
jong en oud. Een combinatie van gezelligheid en eigen inbreng staan 
voorop, maar ook ruimte en geen druk ondervinden, staan centraal bij 
de activiteiten. Ons Element streeft er naar om een gespecialiseerde 
voorziening te zijn waar ook mensen terecht kunnen die gevoelig(er) zijn 
voor prikkels of moeilijk met druk om kunnen gaan.
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Geweldige verrassing van kunstenaar Dennis Zanoni

Kunst en event voor jarige Klup
Het gouden jubileumjaar van De Klup Twente mag dan helemaal in 
duigen zijn gevallen door de coronacrisis, kunstenaar Dennis Zanoni 
zorgt toch voor een onverwacht, kunstzinnig, hoogtepunt. Hij maak-
te speciaal voor De Klup Twente een prachtig kunstwerk van oprich-
ter Meester Siebelink en gaat de aanbieding daarvan combineren 
met een geweldig happening: het Meester Siebelink kras-project om 
de Dennis Zanoni bokaal.

Een grapje van ‘busbaas’ Gerrit Tijink was de aanleiding voor Dennis 
om een fraai kunstwerk voor het Meester Siebelinkhuis te maken. 
Want Dennis, vrijwilliger bij het Knooppunt, was op een goede dag 
met een aantal cliënten in het Siebelinkhuis neergestreken voor een 
kopje koffie. Gerrit Tijink die veel mensen voor het Knooppunt van 
en naar huis brengt, grapte toen: ‘Koffie is duur he, Dennis’. 
Dat grapje van Gerrit bracht Zanoni op een idee. ‘Ik dacht: ik moet 
iets aanbieden voor die koffie. Iets voor het Meester Siebelinkhuis. 
Toen heb ik tegen de mensen van De Klup gezegd: ‘Jullie mogen 
een kunstwerk uit mijn archief uitzoeken.’ Dat vonden ze leuk, maar 
zeiden ze: ‘Het moet wel een kunstwerk zijn voor iedereen.’ Toen ik 
daarna naar huis liep wist ik ineens: ik laat De Klup niet kiezen, ik ga 
een portret maken van Meester Siebelink. Daarna begon het denk-
werk. Hoe ga ik het maken? Hoe groot?  Ik wist op de een of andere 
manier dat de bril van Siebelink groen moest zijn. Die bril werd het 
‘ankerpunt’ van het schilderij.’
Het kunstwerk Meester Siebelink is zowel een schilderij om op te 
hangen, als een installatie om neer te zetten. Het weegt bovendien 
als dieplood, zo zwaar. ‘Het portret is op hout geschilderd, en ver-
volgens bevestigd op een voormalige houten tafelblad. Dat heb ik 
jaren gebruikt en beschilderd, bekrast en bewerkt. Toen ik met mijn 
vrouw het portret besprak – we sparren altijd met elkaar – zei ze dat 
het portret een beetje saai was. Ik vond dat ze gelijk had. Nu wil het 
geval dat Meester Siebelink voor het Siebelinkhuis ook met allerlei 
mensen sprak om materiaal te krijgen. Ik verzamel ook materiaal 
voor mijn werk. Zo ga je combineren en kwam ik op het idee om het 
tafelblad dat ik al lang had, te gebruiken als een soort passe partout 
of lijst voor het portret. Ik wist ook onmiddellijk: dát is het. Het viel 
als een puzzel in elkaar.’
De Klup krijgt het kunstwerk van Dennis Zanoni als is bepaald waar 
het moet hangen of staan. Hij komt het graag brengen, maar doet 
nog meer: hij koppelt de onthulling van het kunstwerk aan het Mees-
ter Siebelink krasproject. Deelnemers van De Klup die op één avond 
kunst willen maken, mogen bij de onthulling zijn en daarna het por-
tret van Meester Siebelink krassen. De mooiste portretten komen  
uiteraard in de Schik, maar voor de winnaar is er ook de Dennis Zanoni  
bokaal die de kunstenaar ook nog gaat maken. Het kunstevent  
Meester Siebelink krasproject is op zaterdag 14 november (onder-
deel Klup Pub Kwis). Aanvang 19.30 uur.

Opgave bij jolanda@deklup.nl

nieuwbouw   renovatie   onderhoud  
verbouwingen   WVG-aanpassingen 

www.kobesalmelo.nl 
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Woonplaats:  Wierden
Woonsituatie:  zelfstandig een hoekwoning
Werk:  Soweco, Multipack
Bij de Klup:  Sinds 1972 heel veel activiteiten

Arnold Ooms (deze maand 65 jaar) 
woont sinds 2002 in een mooie, ruime 
woning in Wierden. Hij runt met een 
klein beetje begeleiding zijn eigen huis-
houden.
‘Ik ben geboren in Deventer en opgegroeid 
aan de Hendrik de Keijzerstraat in Almelo, 
vlak bij De Klup. Later heb ik nog een huisje 
gehad in Vriezenveen, daarna ben ik aan 
de Emmastraat in Wierden gaan wonen. 
Ik krijg wel hulp bij het schoonmaken en 
de begeleiding helpt met de bankzaken op 
het internet want dat vind ik wel moeilijk. Ik 
werk liever met acceptgirokaarten. Die kun 
je gewoon uitschrijven en in de brievenbus 
doen. Ze zijn er nog wel. Ik ben best zuinig.  
’n Knieperd, zeggen ze wel eens. Mijn zus 
vindt ook dat ik een nieuwe bank moet  
kopen. Verwen jezelf maar eens, zei ze.’

Je hebt wel een mooi plekje naast de 
bank voor je laptop. Doe je daar veel op?
‘Nou, nee. Ik ben er niet zo handig mee. 
Door een computercursus weet ik er wel 
iets van, maar ik zet ‘m liever niet aan. Ben 
veel te bang dat er iets doorbrandt. Als ik 
mijn huis uitga, zet ik alles uit. Ook de was-
machine. Stel je voor dat de slang losschiet 
als ik er niet ben. Staat de hele boel onder 
water.’

Ik zie een mooie foto en een beeld van 
een teckel en een paar schattige par-
kieten. Maar je hebt geen huisdieren?
‘Nee. Ik werk en ga als het donker is uit 
huis en kom pas terug als het weer don-
ker is. Dat is zielig voor dieren. Maar ik zou 
wel graag een paar parkietjes in een kooi  

willen hebben. Vroeger, toen ik thuis woonde,  
had ik een grote volière met wel 40  
parkietjes erin. Die volière had de buurman 
voor ons gemaakt. We hadden ook een  
teckel, Bianca. De foto die daar hangt, heb 
ik zelf gemaakt.’

Arnold is een echte verzamelaar. 
Wat verzamel je zoal?
‘Ik spaar visitekaartjes. Al heel wat jaartjes. 
Ik vraag ze als ik op beurzen kom en brade-
rieën en bij De Klup bijvoorbeeld. Gewoon 
omdat ik dat leuk vind. Ik spaar ook ansicht-
kaarten van steden in Nederland. De meest 
bijzondere is een heel oude ansichtkaart 
uit Almelo, waar ik zelf nog opsta. Toen de 
foto werd gemaakt, ging mijn moeder ge-
woon op de straat staan. Maar dat jochie 
ernaast, op de stoep, dat ben ik. En ik spaar 
de Schik. Ik heb ze nog allemaal.’

Er ligt een puzzel van duizenden stuk-
jes op de tafel. Is dat ook een hobby?
‘Vroeger wel. Ik heb ze ook bij De Klup  
gemaakt, maar deed het al jaren niet meer. 
Maar in de coronatijd heb ik van De Klup 
een puzzel gekregen. Ik denk omdat ik  
alleenstaand ben. Ze hebben vast gedacht: 
dan vermaakt hij zich een beetje. Die puzzel 
ben ik nu aan het maken. Soms vind je een 
hele avond geen enkel stukje dat past en 
soms wel zeven.’

Tekst en foto’s: Hanny ter Doest

Binnenkijken bij…
Arnold Ooms

Oproep
Vind je het leuk als Schik ook bij jou binnen of 
buiten komt kijken? Stuur dan een mailtje naar 
hannyterdoest@hotmail.com of bel of app 
naar Jolanda.
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Gaan voor schoon.
Staan voor verbinding.

Voor SOWECO is 2019 een jubileumjaar. Al 50 jaar zetten wij ons in 

voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onder 

het motto ‘meedoen is winnen’, gaan wij vol passie en energie de 

toekomst tegemoet.

www.soweco.nl

advertenties

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



advertenties
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Voorstudie: 
kunstenaar 
Gerard Keizer

Meer kunst zien? www.kunstenaargerardkeizer.nl

Wie kleurt dit prachtige
kunstwerk van kunstenaar 
Gerard Keizer het mooiste in?
Iedereen mag meedoen!
Stuur je kleurplaat naar:
Redactie Schik,
p/a Meester Siebelinkhuis,
Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo.
 
De winnaar krijgt een 
cadeaubonnetje van 
de Hema van €10,00

 STRATEGIE     ONTWERP    WEBOPLOSSINGEN    ONLINE MARKE TING

Wij zijn al 
 jaren trotse 
SCHIK makers!

RCTM reclamebureau  I  Molendijk Noord 74  I  7461 JE  Rijssen  I  T  0548 - 85 85 93  I  www.rctm.nl
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Dit voorjaar ben ik naar het Buurserzand 
gegaan om koeien op de foto te zetten. 
Ik meende me te herinneren dat daar heel 
mooie harige Schotse Hooglanders lopen. 
Het was een pittig eindje fietsen naar het 
Buurserzand, want ik wist de weg nog niet. 
Nu wel, want ik heb aan 1 keer voldoende 
om het te onthouden. Schotse Hooglanders 
heb ik alleen niet aangetroffen, wel prach-
tige Hereford koeien.

Het Buurserzand is een uitgestrekt natuurge-
bied bij Haaksbergen. Het bestaat uit zand-
gronden waar heideplanten groeien, eenzame  
eiken en veel grote jeneverbessen staan. Om 
dit gebied gezond te houden, moeten de gras-
sen bestreden worden. Grassen verstikken  
de heide namelijk. Hier komen de koeien 
in beeld. De Herefordkoeien hebben als  
bijzondere eigenschap dat ze van grassoorten  
houden, waar de gemiddelde koe niet van 

houdt. En dit zijn juist de grassoorten die in 
het heidegebied veel voorkomen. In de win-
ter smullen de koeien van het droge gras 
dat nog over is gebleven en zo houden de 
koeien de heide het hele jaar intact.

Eenmaal bij het Buurserzand aangekomen, 
was het nog zoeken naar welk zandpad ik 
moest ‘pakken’ om bij de koeien te komen. 
Het is een groot gebied en je weet nooit 
waar de koeien staan. Ik heb langer dan een 
uur moeten lopen voor ik ze vond. Maar het 
was het waard, al zeg ik het zelf.

Herefordkoeien komen oorspronkelijk uit de 
plaats Hereford in Engeland. Het is een van 
de meest zachtaardige koeien die er zijn, als 
het niet dé zachtaardigste zijn. De koeien 
zijn uitstekende moeders en verzorgen hun 
kalveren lange tijd. De kalveren zijn prima 
bestand tegen koud en wilde natuur. De 

koeien die ik vond, hadden allemaal kalve-
ren bij zich die nog veel moesten drinken bij 
hun moeder. Hoewel de meeste koeien zich 
prima op hun gemak voelden bij mij, was 
er 1 moederkoe die het allemaal maar raar 
leek te vinden. Ze verstopte zich achter een 
grote jeneverbes en heeft mij al die tijd met 
een onzekere blik aangekeken. Haar 3 kalf-
jes die aan het drinken waren, kregen geen 
aandacht van haar. Hoewel ze geen agressie 
liet zien, was haar gedrag wel een duidelijk 
signaal dat ik moet oppassen. Moederkoeien 
zijn heel beschermend en zodra ze het idee 
krijgen dat hun kalfjes in gevaar komen,  
vallen ze aan of jagen je weg. Door een kop-
stoot van zo’n grote koe kun je zo in het 
ziekenhuis belanden. Maar als je voldoende 
afstand blijft houden en je ziet dat de koeien 
rustig hun eigen ding doen, dan is er niets 
aan de hand. Vooral deze Herefordkoeien 
zullen niet snel tot een aanval overgaan.

Remco Ditmar is een freelance (prijswinnend) fotojournalist, 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. Remco fotografeert ze en schrijft erover in Schik. Deze keer zag 
hij door zijn camera moeder en kind.

Herefordkoeien in het Buurserzand

Remco in de natuur 
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Het is voor de Bubbelklup Tubbergen (zwemmen voor mensen met 
al dan niet meervoudige handicaps) nog altijd behelpen in zwem-
bad de Vlaskoel. De kapotte plafondtillift is weliswaar vervangen, 
maar het kost vrijwilligers nog altijd heel veel tijd om de zwemmers 
in en uit het bad te helpen. Vrijwilligersorganisatie De Klup Twente 
probeert te helpen en zamelt geld in voor de aanschaf van de o-zo-
noodzakelijke verrijdbare brancards en tillift. De eerste donaties van 
de Rabobank en het Fonds Gehandicapten Sport zijn binnen….nog 
€ 6500,00 te gaan.

Ideaal is het zwembad de Vlaskoel niet voor zwemmers met een 
beperking. Zeker niet voor de leden die zijn aangewezen op een 
rolstoel. Om over de vrijwilligers die hen helpen maar te zwijgen. 
Verrijdbare brancards, waarop de deelnemers in de kleedkamer ver-
zorgd kunnen worden, zijn verouderd en te klein. Als gevolg daar-
van tillen vrijwilligers zich spreekwoordelijk gezegd  ‘een breuk’ en 
worstelen zeker een uur lang om de zwemmers lekker te kunnen 
laten poedelen in het water.
De Klup Twente heeft een aantal maanden geleden een overeen-
komst gesloten met de gemeente. Als de gemeente zou zorgen 

voor een ook al noodzakelijke aanpassing van de Vlaskoel met on-
der meer een invalidentoilet, zou De Klup Twente proberen een 
bedrag van bijna €11.000.00 in te zamelen voor belangrijke voor-
zieningen als een verrijdbare tillift, twee verrijdbare brancards, een 
scheidingswand en bergkast ten bate van mensen met een beper-
king – en hun vrijwilligers van de Bubbelklup.
Omdat De Klup Twente zelf het geld ook niet heeft, werden fond-
sen aangeschreven. Van alle aanvragen zijn er nu twee gehono-
reerd. De Rabobank doneerde € 3000,00, het Fonds Gehandi-
capten Sport € 1500,00 voor de aanschaf van een tweedehands 
verrijdbare tillift in de kleedkamer. Zowel De Klup als De Bubbelklup 
zijn daar natuurlijk mee in hun sas, maar het is nog té weinig om 
de verrijdbare brancards aan te kunnen schaffen. ‘En met die bran-
cards zouden we ontzettend geholpen zijn. Dan kunnen we op een 
verantwoorde manier de noodzakelijke hulp verlenen. Voor vrijwil-
ligers betekent dat veel minder tillen en een betere werkhouding. 
De zwemmers kunnen veel langer zwemmen omdat het allemaal 
veel minder tijd vergt. Het is bovendien veel veiliger èn misschien 
zouden er dan zelfs méér mensen in een rolstoel kunnen zwem-
men’, aldus Marja Lansink van de Bubbelklup.

Mantelzorg Agenda

De Klup zoekt door…
Eerste geld 
voor brancards 
en liftje binnen

Woensdag 30 september
Maandelijkse gespreksavond voor iedereen die te maken heeft 
met autisme in MC de Kolk aan de Bornerbroeksestraat. De bij-
eenkomst is van 19.30 – 21.30 uur. Entree en parkeren aan de 
achterzijde van het pand.
Dinsdag 6 oktober
Bijzondere lezing van rouwtherapeut Jenny Grooters over ‘Omgaan 
met ziekte’. Voor mantelzorgers en mensen die zelf ziek zijn. De 
lezing is in de kantine van medisch centrum de Kolk aan de Borner-
broeksestraat. Aanvang 19.30 uur. In verband met de voorbereidin-
gen graag aanmelden bij g.wessels@mantelzorgalmelo.nl
Donderdag 1 oktober
Mantelzorgcafé in het Huis van Katoen aan het Marktplein 35 voor 

Mantelzorg Almelo ondersteunt mensen die de zorg hebben voor een partner, kind, familielid, vriend of kennis. Dat doen ze door profes-
sionele ondersteuning en persoonlijk advies, de inzet van vrijwilligers die een handje helpen of een luisterend oor bieden. Maar Mantelzorg 
Almelo gaat haar activiteiten weer opstarten, met inachtneming van corona-voorschriften.
Let op! Voor alle activiteiten moet u zich nu aanmelden op info@mantelzorgalmelo.nl. De agenda is onder voor-
behoud. Als de overheid de corona maatregelen gaat aanscherpen, kan dat gevolgen hebben voor het al dan niet 
doorgaan van de activiteit.

mantelzorgers. Met een gezellige lunch en opvang voor zorgvra-
gers. Ook op 5 november en 3 december van 11.00 – 13.00 uur. In 
Graag aanmelden: info@mantelzorgalmelo.nl
Woensdag 14 oktober
Maandelijkse gespreksavond voor iedereen die te maken heeft met 
een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) in MC de Kolk. 
Ook op 11 november en 8 december. Van 19.30 – 21.30 uur. Par-
keren en entree aan achterzijde.
Woensdag 25 november
Lezing van Joke Jesse, autismecoach voor ouders, verzorgers en an-
dere die te maken hebben met autisme in medisch centrum de Kolk 
aan de Bornerbroeksestraat. Aanvang 19.30 uur. Heeft u vragen 
vooraf? Geef deze door op 06 100 23 581.
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Tekst: Hanny ter Doest, foto’s Herman Wanschers
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Diek Bosch (70 jaar) uit Den Ham werd jaren geleden al 
samen met vriendin en plaatsgenoot Hennie Spekschoor 
vrijwilliger in het wooncentrum de Tijehof voor mensen met 
een beperking. Een paar bewoners van de Tijehof bezochten 
de soos van De Klup Twente in Westerhaar. Toen het taxi-
vervoer van Den Ham naar Westerhaar een probleem werd, 
besloten Diek en Hennie de ritten over te nemen. ‘En dan 
reden we niet terug, maar bleven. Gewoon voor de gezel-
ligheid met elkaar.’ Dat ze dit jaar haar eerste lustrum viert 
bij De Klup Twente was haar helemaal ontgaan. ‘Het gaat 
vanzelf.’  Thuisblijven in Coronatijd vond Diek voor zichzelf 
geen probleem, ook al stopten de soos Westerhaar en al 
haar andere activiteiten. ‘Voor de mensen in de Tijehof is dat 
wel anders. Maar ik vermaak me wel. De tuin ligt er in ieder 
geval weer mooi bij.’

Gwen Hardon (40 jaar) kwam vijf jaar geleden in de sport-
hal van het Windmolenbroek, waar haar oog viel op de  
badmintonners van De Klup. ‘Ik had direct de behoefte om 
daaraan mee te doen. Misschien vanuit een gevoel van zorg 
dat ik heb of zo, ik weet het niet precies. Maar ik wist wel 
gelijk: dit vind ik leuk. Een week later stond ik erbij.’ Gwen 
was voor De Klup een gedroomde aanvulling, want ze had 
als kind gebadmintond en weet er veel van. ‘Ik probeer de 
mensen een beetje de regels bij te brengen, maar vooral 
dat ze plezier moeten hebben. Ik haal er zelf ook heel veel  
voldoening uit. Het is ook zo leuk om complimenten te krijgen 
of te horen dat ze het weer zo leuk hebben gehad.’ Hoog-
tepunt in de vijf jaar? ‘Iedere vrijdagavond, eerlijk gezegd.  
En de Special Olympics. Dat is echt een fantastische  
happening.’

Ellen Seinen (71 jaar) werkte als vrijwilliger bij Carinth  
Reggeland aan de Beukenlaan in Wierden toen daar 5 jaar 
geleden het Klupcafé van start ging. ‘Eén van de medewer-
kers zei tegen mij: ‘Dat is iets voor jou.’ Ik had ervaring met 
mensen met een beperking, want ik ging al jaren iedere  
zondag naar mijn zwager Wim in Almelo. Bij het Klupcafé 
merkte ik dat ik er goed in ben. Ik heb geduld, maak makkelijk  
een praatje. Het contact met de mensen werd steeds  
beter. Er is vertrouwen. Zo bijzonder. Ik krijg daar energie van.’  
Ellen kookt voor het Klupcafé, organiseert de sjoelcompetitie 
en draait regelmatig een bingo. ‘De jongelui – zo noem ik 
ze – vinden dat prachtig.’ Ze is na vijf jaar net zo enthousiast 
als bij de start. Misschien wel een beetje meer ook. ‘Het is 
echt mijn Klupcafé geworden. Samen met Ben (Oraille) dan. 
We zijn een gouden duo.’

Drieluik
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De opzienbarende carrière van Theo Galgenbeld uit Nijverdal 

Van medisch probleem 
tot gastdocent

Theo (60 jaar) heeft een ongekend gevarieerde loopbaan en vorig 
jaar verscheen zijn boek ‘Van medisch probleem tot gastdocent’. 
Inmiddels werkt hij aan zijn tweede non-fictie uitgave over het  
leven met een beperking en verzorgt Theo met  SOWECO-collega’s  
Bert Schottert en Kees Jan Kalkoven gastlessen over datzelfde 
onderwerp. In opdracht van de gemeente Hellendoorn gaan ze 
volgend jaar in twintig scholen gastlessen geven.
Als de dokters 60 jaar geleden beter hadden geluisterd naar 
Theo’s moeder, had zijn leven er waarschijnlijk heel anders uit-
gezien. Want zij zag na zijn geboorte al heel snel dat er iets mis 
was met Theo en zijn schildklier. Een kwestie van herkenning, 
want Theo’s moeder had zelf een schildklieraandoening. Lange 
tijd werd ze afgewimpeld door de artsen, tot Theo als baby van 
nog maar 7 maanden dreigde te stikken en hals over kop onder 
het mes moest. Er werd een groot deel van zijn schildklier weg-
gehaald, waarin twee gezwellen zaten. Tot overmaat van ramp 
liep hij ook nog zuurstoftekort op tijdens die ingreep. Met grote 
gevolgen, want al is er met zijn intellect niets mis, hij is een flink 
stuk langzamer dan gemiddeld.
Op de gewone basisschool kon Theo niet meekomen. Hij  
belandde op de basisschool van ’t Roessingh en trof er een weinig  

begripvolle docent en een paar pestkoppen. Lange tijd liet Theo 
het getreiter passeren, tot hij er op een dag genoeg van had. Hij 
greep een van de pesters in zijn kraag en duwde hem tegen het 
raam. ‘Ik zei toen dat ik hem erdoor zou gooien als hij niet op 
zou houden. Maar hij bleef maar pesten. Ik had het niet moe-
ten doen, maar ik heb hem toen echt door het raam geduwd. 
Gelukkig hield hij er alleen een schrammetje aan over. Ik moest 
nablijven en de leraar bracht me naar huis. Toen zei hij tegen 
mijn ouders dat ik nooit meer zou kunnen dan het meest domme 
inpakwerk.’
Die opmerking schoot helemaal in het verkeerde keelgat bij 
Theo’s ouders. Die bedachten zich geen moment en namen  
contact op met het hoofd van een lagere school in Nijverdal. 
Een verstandig besluit, want hij verwees hen naar het Ambelt in 
Zwolle. Daar werd anders lesgegeven en kwam Theo tot bloei. Na 
het Ambelt ging hij naar de ITS in Rijssen en verliet de school met 
het diploma op zak. Zijn eerste baan was in het bouwbedrijf waar 
ook zijn vader werkte. Theo restaureerde op 65 meter hoogte de 
historische toren in Kampen en monumentale panden in Zwolle 
en Deventer. Heel snel ging het niet – restauratie is een precisie-
werkje – maar wel grondig.

‘Theo zal nooit meer kunnen dan het meest domme inpakwerk.’ Die mededeling kregen Theo en zijn ouders lang, lang geleden van een 
leerkracht uit het speciaal onderwijs. Krachtdadig optreden van moeder en vader Galgenbeld en Theo’s doorzettingsvermogen bewezen 
de man ongelijk. 

buiten gewoon

Tekst en foto’s: 
Hanny ter Doest



Toch moest Theo bij het bedrijf vertrekken. ‘Hij heeft hoogte-
vrees’, luidde het argument. Niet waar natuurlijk, maar Theo was 
nu eenmaal langzamer en dat brak hem op. Omdat het geen 
opgever is, zocht en vond Theo nieuw werk. Hij monteerde met 
plezier kozijnen in Rijssen, maar moest toen naar een andere  
afdeling. De spuiterij. Daar stak zijn vader resoluut een stokje 
voor. ‘Dat spuiten was gevaarlijk, dat wisten we, want een broer 
van mijn vader was schilder en heeft het door het spuiten aan zijn 
longen gekregen.’
De spuiterij werd het niet, maar iets anders wel. SOWECO kwam 
als werkgever in beeld en Theo begon daar in augustus 1980 in 
de bouwploeg. Hij werkte er vijf jaar aan clubgebouwen, hui-
zen en panden tot hij rugklachten kreeg en rust moest houden. 
In het halve jaar dat hij thuis zat, besloot hij zijn jongensdroom 
te verwezenlijken: vrachtwagenchauffeur worden. Met instem-
ming van SOWECO haalde hij zijn chauffeursdiploma. In 1988 
begon zijn jarenlange loopbaan als chauffeur. Van alles heeft hij 
vervoerd, van waardevolle transporten, pakketjes voor een post-
orderbedrijf tot kadavers en bloemen. Overdag en ook heel veel 
’s nachts. Toen de economie instortte en er geen chauffeurswerk 
meer was, werkte Theo nog bij De Blenke (waar hij zijn echtge-
note ontmoette) en de Hoge Esch en bij Van Buren bouwmateri-
alen. Daar heeft hij van alles en nog wat gedaan tot een hernia 
probleem een eind maakte aan die tijd. Theo stapte weer over 
naar SOWECO en was opnieuw voor heel erg veel werkzaam-
heden inzetbaar. Magazijnwerk, vloerverwarmingen assemble-
ren, sluitingswanden maken. Een paar jaar geleden kwam hij bij  
Multipack in Nijverdal terecht. Hij werkte er met plezier, tot hij 
zoveel nek- en schouderklachten kreeg dat het niet meer ging.
Inmiddels had Theo in zijn vrije tijd al een beetje geëxperimen-
teerd bloggen, het posten van verhalen op internet. Gewoon, 
om wat tegenslagen van zich af te schrijven. Hij maakte een uit-
voerige blog over wat het betekent om langzamer te zijn dan 
gemiddeld. Omdat hij zijn ervaringen alleen te pover vond, in-
formeerde hij ook bij collega’s waar zij in het dagelijks leven te-
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genaanlopen. Het bleken heftige zaken. ‘Mijn college Kees Jan 
hoorde eens achter zijn rug mensen zeggen: ‘Daar heb je weer 
zo’n gehandicapte. Kost alleen maar geld, draagt niets bij aan de 
samenleving.’ De tranen schoten in mijn ogen. Ik weet hoe we 
onze stinkende best doen.’ 
In de tijd dat hij blogde, kreeg Theo ook contact met wijlen 
wethouder Dennis op den Dries van Groen Links. Een sociaal  
bevlogen bestuurder die met Theo en zijn collega’s de werkgroep 
Respect en begrip beperkten oprichtte. Dezelfde werkgroep die 
nu voorlichting geeft op scholen, bij bedrijven, wijkverenigingen 
en organisaties over leven met een beperking. De workshops/
lezingen die ze geven zitten goed in elkaar: het begint met de 
vraag aan kinderen of ze weten wat een beperking is en verhalen 
over niet zo fijne ervaringen die mensen met een beperking op 
doen. ‘Ik vertel ook waarom ik op mijn werk wel eens verschrik-
kelijk kwaad ben geworden.’ Daarna laat de werkgroep kinderen/
toehoorders belevingsproeven doen, een blindeman test, een do-
ventest, gebruik maken van één arm en tot slot een coördinatie-
test hersenen en handen. Theo: ‘Dat probleem heb ik dus. Dan 
moeten kinderen in hoog tempo met twee dikke handschoenen 
aan een toren bouwen van kleine houten blokjes. Daarna gaan 
we met ze napraten over wat ze ervan vonden…’
Gastlessen, noemt Theo het. Hij kijkt er naar uit om ze volgend 
jaar in wel 20 scholen te geven en gaat ook het UWV aanbieden 
om deze workshops te verzorgen voor onder meer de keurings-
artsen. Bovendien is hij begonnen aan zijn tweede boek: Medisch 
probleem en het leven erna. ‘Mijn eerste boek is een soort bio-
grafie en beschrijf ik ook veel positieve ervaringen. In het tweede 
boek duik ik dieper op de materie in.’

Het boek van Theo is te koop bij Bol.com, in de betere boekhan-
del en op zijn website www.theosboeken.mozello.nl 
Theo en zijn collega’s zoeken nog meer ervaringsdeskundigen  
die gastlessen willen geven over het leven met een beperking. 
Interesse? Mail theogalgenbeld@outlook.com



Outsider art

28 S C H I K  H E R F S T  J U B I L E U M  2 0 2 0

Wie? 
Daniëlle Oude Luttikhuis (42 jaar) uit 
Vasse, gemeente Tubbergen.

Over de kunstenaar
Daniëlle werd geboren in het Almelose 
ziekenhuis, maar groeide op in het dorp 
Tubbergen, waar haar ouders wonen. 
Ze woont met man en kinderen in het 
dorp en werkte jaren met heel erg veel 
plezier als verzorgende voor demente-
rende mensen in de Amanshoeve, een 
kleinschalige zorghoeve in Manderveen. 
Van creatieve hobby’s als naaldwerken, 
schilderen, boetseren hield ze zich verre, 
haar uitlaatklep was een van de ruigere 
sporten: waterpolo.
Het leven van Daniëlle veranderde dras-
tisch toen ze vier jaar geleden door iets 
wat lijkt op een hersenbloeding, in een 
rolstoel belandde. Ze kan niet praten, 
alle ledematen met uitzondering van 
haar linkerarm weigeren dienst en ze 
heeft alles met haar linkerhand moeten 
leren doen. Of dat een moeilijk proces 
was? Ze haalt haar schouders op en typt: 
‘Je hebt geen keuze’. 
Lange tijd zat Daniëlle thuis en kwam 
zelfs maar weinig buiten, tot ze een 
aantal dagdelen naar het activiteiten-
centrum Knooppunt in Almelo kon. Dat 
heeft haar veel gebracht, niet alleen 
komt ze weer onder de mensen, maar 
ze ontdekte onvermoede talenten: ze 
kan met die ene linkerhand schilderen, 
boetseren en meer. ’t Knooppunt heeft 
inmiddels een geweldig ‘Blond’ servies 
van de hand van Daniëlle, dat gebruikt 
wordt voor traktaties in het activiteiten-

centrum, ze heeft schilderijen gemaakt 
en begon nog niet eens zo gek lang  
geleden met het maken van beelden. Ze 
deed mee aan de Thuiskunstwedstrijd 
van De Klup Twente en won met haar 
roze beer de tweede prijs.

Over haar werk
Het maken van kunst is inmiddels heel 
belangrijk geworden voor Daniëlle. ‘Het 
is een goede invulling van de dag. Ik kan 
even alles vergeten’. De eerste schilde-
rijen van Danielle hadden als onderwerp 
een dier, later maakte ze vrolijke schilde-
ringen zoals het beroemde Blond servies  
en nog weer later begon ze met het ma-
ken van objecten. Ze pimpte een beren-
beeld je op met stoffen roosjes en glim-
mertjes, maakte een geweldige muis en 
een vrolijk springende dikke dame met 
pronte borsten. Het werk doet denken 
aan de geweldige beelden van de we-
reldberoemde kunstenaars Niki de Saint 
Phalle en Jeff Koons, maar opmerkelijke 
genoeg kent Daniëlle geen van beide. 

Over dit kunstwerk
‘Ik wilde een vogel maken, die eruit zou 
springen en die zou beschermen. Eerst 
zaten ook de namen van mijn jongens 
erop, die heb ik er afgehaald. De vogel 
drukt ook uit: ‘Zo vrij als een vogel’.  
Daniëlle maakte een frame van ijzer-
draad voor de vleugels en de poten en 
gebruikte een blok hout om dat op te 
bevestigen. Vervolgens maakte ze met 
echte kippenveren (gekregen van haar 
ouders) de vogel en beschilderde die  
veren in de kleuren zwart en wit. Voor 
de snavel gebruikte ze goudverf.

Toekomst:
Daniëlle blijft creatief bezig. Ze maakt 
nu voor haar eigen tuin fraaie borden 
met vogels en bloemen. ‘Maar daarna 
ga ik toch weer een beeld maken.’ Nog 
leuker: Daniëlle wordt medewerker van 
dit magazine Schik en gaat daarvoor in 
ieder geval een knutselrubriek maken.
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Hoteldebotel
Ach, weet u nog? Verliefd tot over de oren. Helemaal 
hoteldebotel. Een heerlijke tijd, waarin je stiekem 
wegdroomde, de tijd kroop of juist omvloog. Waarin je 
elkaar verraste en verwende. Dat wil zeggen: als het ten-
minste wederzijds was. Want ach, wie heeft er geen blauw-
tje gelopen of zich onder de dekens verstopt na een verbroken 
relatie?
De meeste mensen doorstaan de fase van verliefdheid wel met verve. 
Je hield er een leuke relatie aan over, of je poetste na verloop van tijd je neus, haalde diep 
adem en keek weer om je heen. Voor kinderen en jongeren met een autistische stoornis 
is verliefdheid echter een buitengewoon verwarrende tijd die hen helemaal opslokt en 
waar ze al helemaal niet zo makkelijk van los komen. Want waar wij ‘gewone’ mensen al 
moeite hebben om alles te relativeren als we verliefd zijn, kunnen autistische kinderen dat 
helemaal niet. Relativeren is een lastig kunstje dat ze gewoon niet beheersen. 
Een verliefd kind of verliefde puber met een beperking is voor ouders dus een ‘handfull’,  
zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Verliefdheid is voor hun kroost uiterst complex  
omdat het zoveel meer is dan alleen maar verdriet, pijn of blijdschap. Daarbij komt dat  
omgaan met gevoelens voor hen sowieso erg lastig is. En dan moeten ze die overweldigende  
gevoelens ook nog kunnen ‘besturen’ èn er het juiste gedrag aan koppelen. Nagenoeg 
onmogelijk voor ze. Je ziet ook wel dat kinderen en jongeren geobsedeerd raken en daar-
bij niet-passend gedrag ontwikkelen. Veel te opdringerig, veel te veel aandacht, tot aan 
stalking toe. Een depressie ligt ook op de loer als de gevoelens niet beantwoord worden. 
Je moet er als ouder niet aan denken.
Maar dat laatste moet u vooral wel doen. Als uw autistische kind verliefd wordt, wees alert. 
Praat erover in duidelijke taal, vermijd wollige bewoordingen. Vertel uw kind wat te doen. 
Wat wel kan en wat niet. Hoe het zit met aanraking. Neem met het kind door wat te doen. 
Eerst dit, dan dat, dan zus dan zo. Want met zulke ‘handleidingen’ bied je je kind structuur. 
Blijf er ook over praten, want de situatie verandert immers constant – en dat is ook al zo 
lastig voor uw zoon of dochter.
Ik kan u twee fantastische boeken aanbevelen die over dit onderwerp gaan. Het eerste is 
een roman, Het Rosie project, over een autistische jongeman die verliefd wordt. Het boek 
beschrijft heel mooi en grappig hoe lastig het allemaal is en wat er zoal kan misgaan. Het 
tweede boek is Coping, van Marc Segar. Deze biochemicus had zelf het Aspergersyndroom 
en beschreef vanuit eigen ervaring wat te doen bij onder meer verliefdheid, seksualiteit, 
piekeren en nog veel meer. Lezen, zou ik zeggen, het kan u geweldig helpen.

Bert van der Meer
www.nuplanb.nl 

Meld je 
zorgen!
Maak jij je wel eens zorgen over de 
thuissituatie van een deelnemer?
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
• Marja Scheper, 06 5117 1964, 
 marja@deklup.nl 
 (tevens aandachtfunctionaris)
• Margreet Strijker, 06 48161457, 
 margreet@deklup.nl
• Evert Draaijer, 06 13869029 
 evert@deklup.nl
• Hanny ter Doest, 06 15164576, 
 hannyterdoest@hotmail.com

Bert van der Meer is opvoedingsondersteuner 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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advertenties



Bij de Schalm bieden wij dagbesteding aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Er worden gevarieerde 
en uitdagende activiteiten aangeboden waarbij de 
behoefte aan structuur en duidelijkheid als een belangrijk 
uitgangspunt dient. Er wordt aan veel activiteiten samen 
met mede groepsgenoten vorm en inhoud gegeven. 
We beschikken o.a. over een mooie belevingsgerichte 
binnentuin en diverse snoezelruimtes.

Er zijn vier verschillende dagbestedingsgroepen 
die elk op eigen wijze en met een eigen sfeer de 
deelnemers zinvolle dagbesteding aanbieden. Samen, 
dichtbij en deskundig. Hierbij wordt gericht gewerkt 
aan het behouden of vergroten van vaardigheden. 
De ondersteuning wordt liefdevol, geduldig en met 
respect uitgevoerd. Het duidelijke dagprogramma, met 

afwisselend passieve en actieve activiteiten, biedt de 
deelnemers houvast en veiligheid

Het beheer van de Schalm is in handen van De Twentse 

Zorgcentra. De Twentse Zorgcentra is de grootste 

aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met 

een verstandelijke beperking in Twente.

Meer weten? Bel ons: 088 430 6175. Meer informatie 

over de Schalm: www.deschalmalmelo.nl.
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Er zijn in Almelo duizenden (1:5) jonge mantelzorgers. Allemaal kinde-
ren die zorgen voor of zorgen hebben over een broertje of zusje, vader 
of moeder, opa of oma. Dat is om de drommel niet makkelijk en kan er 
ook voor zorgen dat ze zelf in de knel komen. Maar!! Om dat te voor-
komen kunnen jonge mantelzorgers met ingang van oktober meedoen 
aan een serie heel leuke bijeenkomsten getiteld En nu ik!  waardoor ze 
meer zelfvertrouwen krijgen en heel veel andere goede dingen leren.

Als je een ziek of gehandicapt broertje of zusje of ander familielid hebt, 
heeft dat voor kinderen hoe dan ook gevolgen. Er is minder tijd en aan-
dacht voor ze, soms moeten ze echt (veel) helpen bij de verzorging en 

worden boosheid, zorg en andere emoties 
niet geuit. Dat altijd maar wegcijferen 

en ‘Ja’ zeggen, gaat de rest van het 
leven een rol spelen en zeker niet 
altijd in positieve zin, geeft consu-
lent Michelle Aslan van Mantelzorg 

Almelo aan.
En nu ik! leert jonge mantelzorgers 
heel veel vaardigheden. Zoals het 
ombuigen van negatieve gedachten 
en op een fijne manier opkomen voor 

jezelf. Maar ook over het krijgen van meer zelfvertrouwen en omgaan 
met allerlei emoties en samen spelen en samenwerken. Het zijn natuur-
lijk geen saaie bijeenkomsten. Er wordt uiteraard veel gepraat, maar ook 
geknutseld en veel aan beweging gedaan. ‘Zodat kinderen zich lekker 
kunnen leegrennen’, omschrijft Michelle Aslan.  Zo komt onder andere 
Simone Busscher er een gastlesje kinderyoga geven.
De training En nu ik, omgaan met emoties, prestatiedrang, sociale druk 
en gedachten, is speciaal voor jonge mantelzorgers uit Almelo van 8 tot 
en met 12 jaar (groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool). 
De cursus begint in oktober en bestaat uit tien bijeenkomsten op de 
dinsdagmiddag. Aanvang 14.30 uur, na schooltijd. Ze worden gehou-
den in het scoutinggebouw aan de Oude Wierdenseweg 1 in Almelo. 
Mantelzorg Almelo (onderdeel van De Klup Twente) biedt de cursus 
gratis aan voor jonge mantelzorgers. De groep bestaat uit maximaal  
8 kinderen, bij veel belangstelling komen er meerdere groepen.

Informatie en opgave: Michelle Aslan, 
m.aslan@mantelzorgalmelo.nl 06 57 76 81 85

Michelle Aslan

Hartstikke leuke (gratis) training 
voor jonge mantelzorgers

En nu ik!



Maandenlang geen school door de coron-
acrisis maar thuisonderwijs door mama 
en vervolgens ook nog eens zes weken  
zomervakantie. Voor Tygo Pinkster (6 jaar) 
uit Delden en zijn moeder Joyce Koopman 
waren het heel zware – om niet te zeggen 
uitputtende – maanden. Zelfs de gemeente 
Hof van Twente moest na een ziekenhuis-
opname van Joyce erkennen dat hulp wel 
nodig is. Maar hoe ze ook zochten, een 
plek in een zorgboerderij of andere voorzie-
ning was er voor Tygo niet. Toen viel hun 
oog op de Vakantiedagopvang van De Klup 
Twente. Tygo blij, mama Joyce blij. Het ver-
trouwde dagritme was onmiddellijk terug. 
Op tijd naar bed kostte zelfs geen enkele 
moeite. ‘Hij was nog eerder boven dan ik.’

Tygo Pinkster is een leuk joch. Een gezellige, 
open, heel beweeglijke, kletsmajoor van zes 
jaar oud. Maar Tygo is ook autistisch, gaat 
naar het speciaal onderwijs en heeft in zijn 

eigen buurt nauwelijks aansluiting met an-
dere kinderen van zijn leeftijd. ‘Die kinderen 
snappen niet dat het in zijn hoofd anders 
werkt’, weet Joyce Koopman maar al te 
goed. Maar er is meer. Zo is Tygo hyperge-
voelig voor geluiden. ‘Het huishouden doen, 
kan echt niet als Tygo thuis is. Stofzuigen  
bijvoorbeeld, is onmogelijk. Daar kan hij 
echt niet tegen.’
Juist voor kinderen als Tygo is de vakantie-
dagopvang van De Klup Twente in de laat-
ste twee weken van de schoolvakantie. Ze 
komen onder leeftijdgenootjes en andere 
kinderen die ook niet goed tegen veel prik-
kels kunnen, krijgen er een leuk recreatief 
en ook leerzaam programma en begripvolle 
begeleiding. In de jaren voor corona wa-
ren er ook uitstapjes en excursies, dit jaar 
maakten die plaats voor bioscoopbezoek en  
bijzondere activiteiten in het Siebelinkhuis. 
En passant komen de deelnemende kinde-
ren weer in het normale schoolritme, zodat 

de start van school wat soepeler verloopt.
‘Bij Tygo was het gewone dagritme na een 
logeerpartij in de vakantie ook helemaal 
zoek’, vertelt zijn moeder. ‘Maar dat is  
terug.’ Opstaan deed Tygo met alle plezier 
als hij naar Almelo mocht en zelfs naar bed 
gaan, was voor hem geen straf met de  
vakantiedagopvang in het vooruitzicht. Hij 
lag om 8 uur keurig onder de lakens en was 
zelfs nog eerder boven dat zijn moeder.
Twee weken achter elkaar drie dagen  
opvang (maandag, dinsdag en woensdag) 
in het Meester Siebelinkhuis waren een 
zegen voor Joyce. ‘Ik kwam eindelijk een 
beetje aan mezelf, maar vooral ook aan het 
huishouden, toe. Dat gaat gewoon niet als 
Tygo thuis is.’ Toen Joyce in alle rust her-
rie kon maken met de stofzuiger, had haar 
zoontje de tijd van zijn leven. De introduc-
tie met clown Melinda, het knutselen, de 
spelletjes, hij vond alles ontzettend leuk en 
was helemaal blij met de knuffel giraf die 

Vakantiedagopvang uitkomst voor moeder en zoon 

Tygo: ‘Gauw weer opgeven voor 
volgend jaar’
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<door Hanny ter Doest>
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Hallo beste lezers,
 
Ik wil mij even voorstellen als nieuwe, verse  
vrijwilliger van het leukste blad dat er  
bestaat: de Schik. Ik ben Daniëlle Oude  
Luttikhuis. 42 jaar jong, getrouwd en ik heb 
twee zonen van 14 en 16 jaar. We hebben 
een heel lieve, ondeugende hond die Jimmy 
heet en we wonen in het mooiste dorp van 
Twente, Vasse.
 
Vier jaar geleden is ons compleet op de kop 
gezet. Ik zakte in elkaar en werd met loeiende  
sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze 
dachten dat ik een ernstige hersenbloeding 
had, maar na een week kwamen de artsen 
erachter dat ik een conversie stoornis heb. 
Na 9 maanden in het ziekenhuis, mocht ik 
eindelijk naar huis.
 
Nu zullen jullie je wel afvragen wat is een 
conversiestoornis? Dat is een soort ‘soft-
ware’ probleem tussen mijn hersenen en 
delen van mijn lichaam. Daardoor werken 
mijn benen niet meer (ik zit in een elektri-
sche rolstoel), kan ik niet meer praten en 
mijn rechterarm werkt niet meer. Ik ben  
intussen helemaal linkshandig geworden en ik 
communiceer met getypte berichten op mijn  
telefoon. Bijvoorbeeld in een appje.
 
Volgende vraag is natuurlijk: hoe komt deze 
‘vreemdeling’ dan in de Schik terecht? Nou, 
daar is een mooi verhaal aan vooraf gegaan. 
Ik ging altijd een paar dagen in de week 
naar het activiteitencentrum Knooppunt in  
Almelo met de Klupbus (aardige vrijwillige 
chauffeurs trouwens). Tot de Coronacrisis 
uitbrak. Wat een vreselijke tijd. Nergens 
meer heen mogen en de muren op je af zien 
komen. Maar toen kwam De Klup met de 
thuiskunstwedstrijd. 
 
Eerst dacht ik: dat is niets voor mij, maar ik 
begon na een paar dagen toch te twijfe-
len. Waarom zou ik mensen mijn creativiteit 
niet laten zien? En aantonen dat je met een  
beperking best leuke dingen kunt maken. Dus 
stuurde ik mijn roze rozenbeer in. Die won 
de 2e prijs. Geweldig! Ik was helemaal blij,  

maar eigenlijk ging het mij niet om de prijs, 
maar vooral om mijn werk te laten zien.  
Iedereen is creatief op zijn eigen manier.  
Of je nu een beperking hebt of niet. 
 
Creatief bezig zijn, betekent voor mij even 
alles vergeten wat er om me heen en met 
mezelf gebeurt. Heerlijk is dat. Na de roze 
rozenbeer heb ik de zeearend gemaakt, die 
in het midden van deze Schik staat. ‘Zo vrij 
zijn als een vogel’, heet het. Want wie wil 
dat nou niet? Voor die rubriek interviewde 
Hanny ter Doest van Schik mij. Zij vroeg me 
toen ook of ik iets voor dit geweldige blad 
wil doen. Ik opperde een leuke knutselru-
briek en dacht: dit kan ik toch nooit? Maar 
ik ga het wel proberen. Een erg mooie uit-
daging voor mij. Vervolgens heeft Hanny me 
ook overgehaald om een column te maken 
voor Schik over mijn leven. Nou, dat ga ik 
ook proberen! Wat ik elke keer ga schrijven, 
ga ik niet verklappen. Dat moet een leuke 
verrassing blijven. Maar divers dat zal het  
zeker worden!
 
Tot in de volgende schik. 
 
 Daniëlle Oude Luttikhuis

hij kreeg. Hij sloot vriendschap met een  
ander lollig knaapje, Jayden. ‘Daar was hij 
echt trots op’, zag zijn moeder.
Hoogtepunt voor Tygo waren de roofvogel-
shows van Valkerij Rijssen op de twee dins-
dagen dat hij naar de vakantiedagopvang 
ging. Valkenier Gerrit Zandvoort kwam met 
geweldig imposante rovers naar het Siebe-
linkhuis en liet ze rakelings over de hoofden 
van Tygo en de andere kinderen scheren.  
De grappige witruggier Guus vond ie wel 
ontzagwekkend. ‘Zooooo! Dat is een 
grote’, deinsde hij een beetje terug op z’n 
stoel. Later overwon hij zichzelf en streelde 
de enorme Siberische Oehoe en dacht hard-
op: ‘Ik denk dat ie mij ook wel heel leuk 
vindt’, maar de glimlach verdween helemaal 
niet meer van zijn gezicht toen hij van de 
valkenier de enorme Amerikaanse zeearend 
Harley (‘Wauw wat een joekel’) op zijn arm 
mocht laten zitten.
Tygo vertelde thuis honderduit over de  
vakantiedagopvang. ‘Hij vond het echt  
fantastisch’, aldus zijn moeder. Geen vreemde  
conclusie, na het advies van Tygo: ‘Gauw 
weer opgeven voor volgend jaar!’
 
Het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds 
heeft de vakantiedagopvang van De 
Klup Twente mede gefinancierd. Door 
de bijdrage van het RP Fonds konden 
onder meer de twee roofvogelshows 
en een bioscoopje voor alle kinderen 
worden betaald.

Daniëlle spreekt!
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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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Helemaal aan het einde van de Ootmarsumsestraat in Almelo floreert 
De Bloemenwinkel van Mario Koenderink. Nu eens niet ondanks, 
maar mede dankzij de coronatijd. Sterker nog: het was drukker dan 
ooit. Van de onverwachte topdrukte in de bloemenwinkel profiteert 
De Klup Twente een beetje mee, want Mario’s personeel verkocht 
veel boeketten mèt een Klup chocoladehart. Voorzichtige schatting 
is dat De Bloemenschuur in de afgelopen jaren de grens van 700 
verkochte harten heeft geslecht. De opbrengst daarvan ging/gaat in 
z’n geheel naar De Klup.

Heel veel ondernemers en bedrijven gaan door de coronacrisis 
door een heel diep dal. Ook Mario Koenderink had wat benauwde  
momenten in de eerste twee weken nadat heel Nederland op 
slot ging. Maar hij liet zich niet ontmoedigen. Met hulp van zoon  
Justin lanceerde Mario de website www.vergeetjenoaberniet.nl en al 
heel snel keerde het tij. ‘We kregen echt heel erg veel bestellingen.  

Mensen lieten een boeketje bezorgen als hart onder de riem en  
heel veel bedrijven stuurden hun personeel ook een bloemetje.  
We hebben het nog nooit zo druk gehad in deze tijd van het jaar.’
Alleen in coronatijd gingen tussen de 40 en 50 chocoladeharten de 
deur uit. Boven op de honderden die Mario al voor De Klup heeft 
verkocht. ‘We zijn al jaren betrokken bij De Klup en als je dan in 
dit soort tijden toch iets kunt doen voor De Klup, dan doe ik het 
graag. En ja, de coronatijd heeft echt extra opgeleverd. Nu wordt 
onze omzet langzamerhand weer normaal, maar die harten blijven 
we natuurlijk gewoon verkopen. In een boeket of gewoon zo. We 
hebben ook vaste klanten die ze komen halen, juist omdat het voor 
De Klup is.

Wil je ook een boeket kopen of bestellen met een Klup  
chocoladehart? Je kunt terecht bij De Bloemenschuur. 
Info@debloemenschuur.nl. Bellen mag altijd: 0546 86 11 41.

De Klup Twente profiteert mee

De Bloemenschuur 
floreert door Corona
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Marie Hoevenberg (69 jaar)

‘Bij De Klup kom ik 
onder de mensen’

Aflevering 3 Tekst en foto’s: Hanny ter Doest

Het is de laatste dag van juni als Marie Hoevenberg ein-de-lijk, buiten  
in de tuin, geïnterviewd mag worden. Natuurlijk op anderhalve 
meter afstand. In verband met het coronavirus mocht ze maanden-
lang het terrein van de Aaboer niet af, geen bezoek ontvangen en 
ook niet even buurten bij haar goede buurman René. Het waren 
verschrikkelijk saaie maanden, waarin ze bijna niets deed. Ze trekt 
haar neus op en steekt haar tong uit, om aan te geven hoezeer 
ze van dat thuis zitten baalde. ‘Af en toe ging ik naar de inloop 
een beetje knutselen, maar ik zat vooral in mijn appartement. Daar  
deed ik ook niet veel, behalve televisiekijken. Naar welke pro-
gramma’s? Alles wat ik leuk vond. GTST niet, dat vind ik vreselijk.  
The Ateam kijk ik. Dat vind ik leuk.’

Marie Hoevenberg (spreek uit als Mary) wilde heel graag een keer 
in de Schik, vertelde ze coördinator Jolanda Overdorp. Omdat ze 
dit jaar 50 jaar deelnemer is, wordt die wens natuurlijk ingewilligd. 
Want De Klup Twente heeft niet zoveel deelnemers die vanaf dag 
1 lid zijn. ‘Ik wel’, zegt ze met grote stelligheid. ‘Ik werd al lid toen 
de Klup nog in een heel klein gebouwtje in de binnenstad zat.’  

Ze heeft niet meer scherp hoe ze bij De Klup terecht is gekomen. 
‘Ik denk dat ik erop school over gehoord heb. Maar ik heb Meester 
Siebelink nog wel gekend. Ik zag hem niet zo heel erg vaak, maar 
het was een aardige man. Ik weet ook niet meer zo goed wat we 
doen deden. Een beetje knutselen, denk ik.’
Toen De Klup Twente met de activiteiten begon, moet Marie een 
jaar of 19 zijn geweest. Ze had toen jarenlang op het speciaal  
onderwijs gezeten. Eerst in Almelo, later ging ze iedere dag met 
de trein naar de huishoudschool in Vroomshoop. Die heeft ze niet  
afgemaakt. ‘Ik kon niet meekomen met rekenen. Toen ben ik  
gestopt en gaan werken bij Ubels in de Adastraat. Dat heeft mijn 
oma toen nog geregeld. Maar ik ben er weggelopen. Ik moest daar 
zulke vieze karweitjes doen, dat kon ik echt niet.’
Marie heeft maar een paar maandjes zonder werk, thuis bij haar 
ouders gezeten. Toen kreeg ze een baan bij SOWECO, waar ze 
met plezier 47 jaar heeft gewerkt op de verschillende inpakafdelin-
gen. ‘Ik vond het hartstikke fijn werk en leuk. Ik plaagde mijn baas 
Henk Kikkert ook graag. ‘Hoevenberg!! Schei uit!!!’, riep hij dan. 
Ik mag gewoon graag plagen. Ik zou er nog wel heel graag willen 

De Klup Twente bestaat dit jaar 50 jaar, het Meester Siebelinkhuis 45 jaar en dit tijdschrift 
Schik 10 jaar. Een gouden jubileum, twee lustrums, wat een feest. Al kunnen we dat dit 
jaar door de Coronapandemie niet vieren. Maar jubilea en lustrums zijn mooie onderwer-
pen voor verhalen in Schik. Daarom interviewen redacteuren van Schik dit jaar allemaal 
mensen die een relatie hebben met De Klup Twente en die ook een jubileum of lustrum 
vieren. Bijvoorbeeld een jubileum op het werk, of een lustrum bij De Klup. Zoals Marie 
Hoevenberg (69 jaar) die 50 jaar deelnemer is bij De Klup Twente. Schik zocht haar op.
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werken, want ik kan niet thuiszitten. Maar het gaat nu niet goed 
met SOWECO he? Dat is erg. Plagen doe ik hier in de Aaboer ook 
graag. (Ze gniffelt) Laatst trouwde Linda van de begeleiding met 
Arjan. Toen zei ik tegen haar: ‘Ik ga met hem trouwen!! Zegt zei: 
‘Nou wordt ie mooi. Ben ik net getrouwd met Arjan, ga jij er met 
hem vandoor.’
Als alles goed blijft gaan en de regels nog verder versoepelen, dan 
kan Marie vier dagen in de week weer naar DAC Het Klussenhuis. 
Het is geen SOWECO, maar ook daar vermaakt ze zich wel. ‘Ik doe 
er verschillende dingen. We puzzelen, soms vouwen we doosjes. 
Maar dat krijg ik niet altijd voor elkaar.’  Ze kijkt ook reikhalzend 
uit naar het moment dat de activiteiten bij De Klup Twente weer 
starten. Ze heeft in de afgelopen halve eeuw aan van alles en nog 
wat meegedaan. Knutselen, koken, mee naar Maak de droom 
waar (‘Maar dat is vaak op mijn verjaardag. Dan ga ik niet mee, 
want ik wil op mijn verjaardag thuisblijven voor mijn broer en zijn 
kinderen.’) Tegenwoordig zit ze op stijldansen op de vrijdagavond, 
en oefent ze de tango, de chachacha, Engelse wals en foxtrot.  
Al gaat het tegenwoordig niet meer zo heel goed. ‘Als ik vijf minu-

ten moet lopen, ben ik al buiten adem.’ Maar ik wil er toch graag 
naar toe, want nu kan ik het nog een beetje…en bij De Klup kom 
ik onder de mensen.’



Leven vol betekenis

Ontwikkelen  
Je leert elke dag nieuwe dingen

Ondersteunen  
Samen helpen we je verder

Ontmoeten
We luisteren écht naar jou

Aveleijn kan jou op heel veel manieren ondersteunen. 
Bijvoorbeeld bij wonen, werken en vrije tijd. We vinden het 
belangrijk dat je je goed voelt en kijken wat bij jou past.

Kijk op www.aveleijn.nl. Wil je iemand spreken? 
Bel dan met Cliëntadvies: 074 2556616. Je kunt 
ook mailen naar clientadvies@aveleijn.nl.

Jij en Aveleijn!
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Jij en Aveleijn! Eef Jungjohann bezocht in de afgelopen jaren voor Schik een flink aantal activiteiten van  
De Klup Twente om daar een leuk artikel over te schrijven. Nu doet ze verslag van haar 
eigen leven. Ze heeft autisme en ADD en dat maakt het leven in de snelle wereld van 
vandaag verre van eenvoudig. Maar Eef slaat zich soms met de moed der wanhoop, 
maar altijd met humor en relativeringsvermogen, haar scherpe pen en fototoestel door 
de dagen heen. Ze gunt ons, lezers van Schik, een kijkje in haar chaotische brein en bestaan.

Rally van Dakar 

Eva doet verslag

Hallo beste lezers. Daar zijn we weer. Terug 
van weggeweest (goh). Heeft gij volks een 
fijne vakantie gehad? Ik vind vakantie niet 
altijd even grote bron van jolijt. Voor mij 
zijn te veel dingen anders. Openingstijden, 
mensen zijn met vakantie. Zo hadden we 
in de kerk vijf keer een andere voorganger, 
moet ik aan de openingstijden van de apo-
theek wennen, weten wanneer mijn eigen 
huisarts met vakantie is enz. 

Toch trok ik in de zomer met mijn tante 
naar het noorden, naar Drenthe, naar een 
piepklein plaatsje genaamd Stuifzand. Voor 
je ‘pap’ kan zeggen, ben je er al doorheen 
gereden. Echt hoor! We logeerden bij de 
boer. In een omgebouwde varkensstal.  
We hadden een knus gelijkvloers huisje.  
Als welkom lagen er twee stroopwafels en 
4 verse eieren van eigen gevogelte. 
Het werd best nog een actieve vakantie.  
Zo waande ik me in de rally van Dakar!  
Het navigatiesysteem van de auto stuurde 

ons een onverharde weg op. Vol met kuilen  
en heel veel mul zand. Daar kwamen we 
met de Toledo amper doorheen. Auto 
slipte alle kanten op, dus het kwam aan 
op mijn voertuigbeheersing. De banden 
spinden dat het een lieve lust was. Ik kon 
niet harder dan 15 a 20 km per uur. Wat 
een toestand, lieve mensen en dat met een 
bijna lege benzinetank. Ik zag mijzelf al  
kilometers sjouwen naar de benzinepomp. 
Om weder te keren met een jerrycan met 
benzine. Het was voor mij niet moeilijk om 
de auto op het rechte pad te houden. Wel 
zei mijn tante steeds dat ik door moest rijden  
als we een pomp hadden gevonden. Want 
deze bleek te duur. Gelukkig kwam alles  
goed en kon ik lichtjes triomfantelijk grijnzen  
toen we weer op het asfalt reden. Haha, 
gered!! 

Was het dan allemaal kommer en kwel? 
Welnee! We hebben gegolft en zijn naar 
de beeldentuin in Gees geweest. Waar ik 
de gemiddelde leeftijd drastisch naar bene-
den wist te halen. Allemaal grijshoofden! 
Ik vond het wel mooi, vooral de tuinen met 
al die verschillende planten en bloemen. Ik 
heb er nog met smaak een tosti verorberd  
met een glaasje Rivella erbij. Je moet  
immers goed gevoed en benat het avontuur  
tegemoet treden, is het niet? 
Ook zijn we naar Orvelte geweest. Een 
soort museumdorp. Dat was leuk! Precies 
het Open Luchtmuseum. In verband met 
de coronacrisis was veel gesloten, maar er 
was genoeg geopend om toch nog wat 

te zien en te kunnen doen. Ik vond het  
jammer maar stond niet perplex. We  
hebben nog even op het terras gezeten. 
Waar ik een Drents biertje tot mij nam en 
mijn tante Drentse kruidkoek. Dat laatste 
moet ik niet. Ik vind ouwe wijvenkoek  
lekker. Zou dat nog bestaan denkt u?
We hebben ook lekker gegeten deze  
dagen. Ik ben vegetariër en in Drenthe is 
niet elk restaurant daar echt op ingesteld. 
De keuze is uiterst summier. Terwijl je in de 
grote steden, aan de verkeerde kant van 
de IJssel, restaurants vindt die alleen maar  
vegetarisch voedsel serveren of zelfs  
veganistisch. Gelukkig waait het steeds 
meer deze kant op en eerlijk gezegd valt 
het hier in Twente wel mee. Afijn, al met al 
was het leuk! We hadden een leuke woon-
stee en hebben ons uitstekend vermaakt. 
Het weer was verder prima, zeker qua  
temperatuur. Alles wat onder de 25 graden 
valt, vind ik heerlijk. Ja, ook -10. 
Dat gezegd hebbende, hoop ik dat u een 
mieterse zomer heeft mogen genieten.  
Tot de volgende ronde en doot heanig an!
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Lied van Willem
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“Welke schoenen moet de clown aan? 
Maak zelf de tekening af!”

Win de prijs!
Pu

zz
le

Maar!!
Lezers van Schik kunnen ook een origineel kunstwerk winnen van 
kunstenaar Job Exel. Iedereen die meedoet aan de puzzel, rebus, kleurplaat of 
raadsel van Theo Bennes maakt kans op die unieke, negende kaart.
Ook de mensen die een spaarkaart van Job opsturen naar Redactie Schik, 
Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo, dingen mee naar het echte kunstwerk van Job.

De trekking is in januari 2021.

Win de prijs: 
een echt kunst-
werk van Job

Schik bestaat dit jaar 
10 jaar. Dat wordt gevierd 
met een heel bijzondere 
spaarkaartenactie 
(zie pagina 55).



Lied van Willem

Mooi Leven Huis
Ik gun je een mooi leven
Hartverwarmend goed
Waar de liefde je omarmt
Voelt wat aandacht met je doet

Ik gun je een mooi leven
En een hartverwarmend thuis
Waar de loper gastvrij uit ligt
Voel je welkom in mijn huis

Een huis met louter mooie mensen
Levend vanuit hart en hoofd
Waar je zijn kunt wie je bent en 
Ieder in de ander gelooft

Waar verschillen niet meer tellen
En gelijkheid zegeviert
Waar de liefde als confetti
Elke dag het huis versiert

Waar je er zijn mag voor de ander
Elke dag en elk moment
Opdat je elke dag kunt voelen
Dat ook jij bijzonder bent

Welkom in mijn mooie leven
In mijn gastvrij open huis
Waar de drempel gastvrij knielt 
En luidkeels toezingt
Welkom Thuis!

Willem Gunneman

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 

Het oog van Carlo viel op….
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Carlo Jogems 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 verzoek van Carlo in 
de Herderschêeschool kwam en er opnames maakte. Daarna kreeg hij van zijn vader een eenvoudige 
filmcamera, waarmee Carlo filmpjes voor YouTube ging maken. Later kreeg hij mooie, nieuwe foto- 
en filmapparatuur. Voor Schik maakt Carlo foto’s en teksten voor zijn eigen fotorubriek. Daarvoor 
bezoekt hij bijzondere plekjes of evenementen in zijn woonplaats of de regio. Dit keer ging Carlo met 
zijn camera naar het vliegveld Twente bij Enschede, vlak voor er heel veel vliegtuigen van Lufthansa 
geparkeerd werden.

En dan is het alweer herfst, een bijzondere tijd. Maar goed, in de zomer ben ik nog naar een hele  
bijzondere plek geweest, namelijk vliegveld Twente. Airport Twente was tot 2003 een militair vlieg-
veld van defensie, maar er waren ook wel vakantievluchten vanaf dit vliegveld. Helaas vanwege  
bezuinigingen ging het dicht. Er waren plannen om het weer te openen, maar dat is niet wat  
geworden, althans niet voor vakantievluchten. 
Tegenwoordig is een deel van het vliegveld weer open en kun je er fietsen en wandelen. Op een ander 
deel van het vliegveld worden vliegtuigen gedemonteerd en worden vliegtuigen geparkeerd. Toen ik 
er was, stond er al een Boeing 747-400 van Lufthansa. Dat is een Duits vliegtuig waarmee vanwege 
de coronacrisis niet meer gevlogen wordt. Omdat de parkeerplekken in Duitsland te klein zijn voor de 
Boeing staan ze nu op Airport Twente. Verder zijn er ook nog dingen te zien als een bunker van de 
F-16 en nog veel meer interessante dingen. Hier een kleine impressie. 

“Welke schoenen moet de clown aan? 
Maak zelf de tekening af!”



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

Design/ontwerp
-  Voor posters, flyers en logo’s
-  Voor Facebook van locaties
-  Social media: Facebook onderhouden 

van locaties

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

Website beheer
-  Webshop 
-  Websites van locaties 

Voor wie zijn wij er?
Heb je een Wajong-uitkering? Zit je in het doelgroepen-
register? 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. 

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 2.000 cliënten maken gebruik 
van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die 
direct of indirect geboden worden door 2.500 medewerkers 
en meer dan 600 vrijwilligers.

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

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.

MultiMedia Werkplaats
Veeneslagen 80
7463 CL Rijssen

Contact
info@ruimbaanwerkt.nl
www.ruimbaanwerkt.nl

www.detwentsezorgcentra.nl

MultiMedia.werkplaats multimediawerkplaats
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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.

MultiMedia Werkplaats
Veeneslagen 80
7463 CL Rijssen

Contact
info@ruimbaanwerkt.nl
www.ruimbaanwerkt.nl

www.detwentsezorgcentra.nl

MultiMedia.werkplaats multimediawerkplaats
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Diane gaat na het eten 
lekker zwemmen

Gezond eten, onbekende dingen proeven, nieuwe mensen ontmoe-
ten en bijpraten. Hoe leuk wil je het hebben? Omdat niet iedereen 
iedere dag zelf kan koken, zijn er bij De Klup Twente, maar ook bij 
zorgorganisaties als Aveleijn, Kookcafés, Eetcafés en Inloophuizen. 
Schik stapt daar wel eens binnen en praat met deelnemers. Zoals in 
het Inloophuis van Aveleijn aan het Eskerplein. Wie zijn de mensen 
die daar aan tafel schuiven, waarom komen ze er en wat eten ze?

Wie ben jij?
Diane Paalman. Ik ben 51 jaar en geboren in Deventer, maar later 
in Almelo komen wonen. Toen ik 30 jaar was, ben ik verhuisd naar 
een woning aan de Hop en nu woon ik aan de Lisdodde. Ik woon 
zelfstandig en krijg een beetje begeleiding. Ik heb nog twee broers 
en twee zusjes. De zussen zijn een tweeling.

Heb je hier in Almelo ook op school gezeten?
‘Ja. Dat heette toen nog de Voorthuijsenschool. Daarna ging ik  
werken bij SOWECO, dat doe ik nog steeds op de afdeling Multi-
pack. Wat ik er allemaal moet doen? Inpakwerk he? Van alles en 
nog wat inpakken. BH’s , luiers, tattoos.Ik heb een paar keer bui-
ten SOWECO gewerkt. In een bedrijf. Maar dat ging niet. Buiten  
SOWECO in een bedrijf, maar dat ging niet. Nu ben ik weer bij  
Multipack en dat bevalt me heel goed.

Je komt regelmatig eten in het inloophuis van 
Aveleijn aan het Eskerplein, waar Pien d’Ailly 
lekkere en gezonde maaltijden voorschotelt. 
Waarom eigenlijk?
‘Ik kom soms een keer in de week op de maandag en als ik het ‘er 
naar heb’ twee keer. Natuurlijk kom ik voor ’t eten, maar ook om 
even lekker met elkaar te kletsen. Er wordt lekker gekookt. Ik vind de 
zuurkoolschotel het allerlekkerste. Dat maak je niet gauw zelf. Als ik 
maandag bij de Inloop heb gegeten, ga ik door naar het zwembad  
om te zwemmen. Dat is goed voor me, omdat ik niet te dik wil  
worden en een beetje in conditie wil blijven. Vroeger zwom ik bij  
De Klup Twente, nu ben ik lid van de zwemvereniging De Veene.’

Je kookt ook vast zelf als je thuis eet? 
Wat bereid je dan zoal?
‘Nou, gewoon. Groente en aardappelen. Ik vind gebakken aardap-
pelen lekker. En pannenkoek. Dan bedoel ik niet die kant-en-klare 
pannenkoeken uit de magnetron hoor, maar zelfgebakken pannen-
koeken.’

Gezellig - Gezond - Genieten

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

www.lunchroomfeijn.nl

2e kopje koffie 

of thee gratis
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De coronatijd was voor heel veel mensen helemaal niet leuk. Om niet te 
zeggen erg lastig, saai en of verdrietig. Bij De Klup Twente moesten bijna 
alle mensen thuis werken. Raoul Beldman van het FUN-IE-FIT. Raoul zat 
niet stil: hij maakte Fief-craft, een speciaal platform op internet waarop 
leden en niet-leden van De Klup Twente met elkaar Minecraft kunnen 
spelen, allemaal vanuit hun eigen huis!

Minecraft is een van de populairste games in het gamecentrum FUN-
IE-FIT van De Klup Twente. Je kunt er de mooiste dingen mee bouwen, 
van boomhutjes tot en met wolkenkrabbers die tot in de hemel reiken. 
Maar in de corona ‘lock down’ kon niemand naar het FUN-IE-FIT komen 
om het spel te spelen. Thuis bedacht Raoul Beldman, de ‘baas’ van het  
gamecentrum, daar iets op. Hij maakte Fief-craft waarmee kinde-
ren thuis achter hun eigen computer met hun vriendjes in hun huis  
Minecraft kunnen spelen. Voorwaarde is wel dat kinderen thuis het  
Minecraft spel op hun computer hebben staan. Zij kunnen dan inloggen 
en op Fief-craft klikken. Dan komen ze in de eigen Klup-omgeving om 
samen met andere kinderen dan te gaan bouwen.

Raoul Beldman maakte Fief-craft om twee redenen: kinderen van  
De Klup Twente kunnen op die manier contact houden met elkaar.  
In tijden van een lockdown, maar ook in de vakantie. Ze kunnen  
bovendien tegen willekeurig andere kinderen spelen. Kinderen zonder 
beperking. Want ook die kunnen via Minecraft op de Fief-craft komen.  
Fief-craft biedt ook een aantal extra’s. Zo worden ontwerpen niet  
vernietigd als een computer crasht of verkeerd wordt afgesloten en  
komen er applicaties die Minecraft nòg makkelijker maken. Daardoor 
kunnen kinderen vanaf een jaar of vier al meebouwen.

Om mee te kunnen doen aan Minecraft op Fief-craft moeten kinderen 
zelf Minecraft op de computer hebben. De url code om op Fief craft te 
komen, staat op de facebookpagina van De Klup Twente. Let op: die 
code verandert van tijd tot tijd om veiligheidsredenen.

Minecraft spelen met vriendjes vanuit huis

Fief-craft voor leden 
en niet-leden De Klup



Foto’s en tekst: Hanny ter Doest

Klupengel Richard van 
RCTM reclamebureau
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Eén keer per jaar schenkt De Klup Twente een bijzondere  
onderneming/ondernemer uit haar netwerk de Klupengel.  
De onderscheiding is in het leven geroepen om uit te kunnen  
drukken hoe belangrijk deze bedrijven/mensen zijn voor De Klup 
Twente en hoe blij ze is met al hun inspanningen. Dit jaar vereert De 
Klup Twente Schik vormgever Richard Steunenberg en zijn vrouw 
Cora van reclame- en internetbureau RCTM met de Klupengel  
vooral hun fantastische werk voor De Klup Twente. Laten ze daar nou 
helemaal niet op gerekend hebben? De verrassing was compleet. 

Vijf jaar geleden zat De Klup Twente, of beter gezegd dit tijdschrift 
Schik, plotsklaps zonder vormgever. Er dreigde een acuut einde 
te komen aan Schik. Richard Steunenberg van RCTM sprong tot  

opluchting van alles en iedereen gelijk in de bres en nog meer dan 
dat: hij gaf Schik een nieuwe impuls en een nieuw uiterlijk. Daar 
bleef het niet bij, Steunenberg maakte in de jaren die volgden ook 
een prachtige serie folders van alle activiteiten en projecten van 
De Klup Twente, werkt mee aan de nieuwe website en doet alle 
benodigde vormgeving.
Omdat RCTM als onderneming ook nog eens haar eerste lustrum 
als ‘vrijwilliger’ bij De Klup viert èn Schik dit jaar 10 jaar bestaat, 
besloot De Klup Twente Richard Steunenberg, zijn vrouw Cora en 
RCTM te verrassen met de Klupengel. Sander Herman, drukker van 
De Klup Twente en Schik en ontvanger van de tweede Klupen-
gel, zat in het complot. Hij maakte een afspraak bij RCTM om ‘iets 
nieuws’ te bespreken. Maar in zijn kielzog kwamen ook directeur 
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Jan Anema en hoofdredacteur Hanny ter Doest mee, ‘gewapend’ 
met de prachtige Klupengel, een fraaie bos bloemen en taart om 
te vieren.
Zelfs toen de Klupengel even op een bureau was gelegd, had  
Steunenberg nog niet helemaal door wat er gaande was. Zijn vrouw 
dacht wel: bloemen???, maar Steunenberg zelf dacht nog altijd dat 
er een aantal bewijsexemplaren van de nieuwe Schik zomereditie 
werden gebracht. Pas toen Jan Anema de Klupengel aan hem over-
handigde, viel het kwartje. ‘Wat? Krijg ìk de Klupengel????’, luidde 
zijn reactie. 
Richard Steunenberg en zijn echtgenote waren ontzettend blij 
met de onderscheiding. Richard benadrukte nog maar eens met  
hoeveel plezier hij werkt voor De Klup. ‘Ik haal er heel veel  

voldoening uit om in beeld te brengen waar De Klup mee bezig 
is. De passie die De Klup uitstraalt, de genegenheid voor de doel-
groep….ik proef de liefde voor de medemens in de hele organisatie’.  

Over de Klupengel:
De Klupengel is een ontwerp van outsider art kunstenaar  
Mariska Eggengoor die werkzaam was bij Artdesch van 
DTZC. Artdesch maakt belangeloos voor De Klup ieder 
jaar een nieuwe engel die door andere kunstenaars wordt  
ingekleurd. De Klupengel van dit jaar kreeg vleugels met een 
gouden glans. Toeval, maar heel toepasselijk in het gouden 
jubileumjaar van De Klup Twente.
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>> Vervolg van pagina 5
Nog voor Eva op vakantie ging, kreeg ze een weekendtas. Die ritste 
Eva natuurlijk direct open. De tas bleek vol leuke spelletjes te zit-
ten voor in de vakantie. Toen het gezin Bennink begin augustus  
arriveerde op de Hellendoornse berg in Haarle, troffen ze een hartstikke  
leuk vakantiehuisje aan, vlak bij de bossen en de rivier de Regge.  
De koelkast in het huisje stond barstensvol eten en drinken en er 
stond ook nog een tas vol andere boodschappen. Zelfs de bedden 
waren al opgemaakt. En dat was nog niet alles: er was ook nog een 
beurs met daarin €250,00 euro vakantiegeld. Moeder Aldin kan er 
amper over uit: ‘Het was zo geweldig lief van Gerda Wessels van 
Mantelzorg dat ze dat voor ons heeft geregeld’. 
Het onverwachte vakantiebudget is goed besteed. Ze gingen  
ervan naar de Wilgenweard, waar Eva, haar moeder en vriend  
Gerard konden kanovaren op de prachtige Regge – en nog veel meer. 
‘Dat is echt een aanrader. Er heerst zo’n fijne ontspannen sfeer, het 
was echt genieten’, vertelt Aldin na thuiskomst. ‘We hebben zelfs  
gezwommen in de Regge. Zwemmen in een rivier, ik had het sinds 
mijn jeugd al niet meer gedaan.’
Het gezin had nog veel meer willen ondernemen: fietsen en wande-
len, maar één ding zat een beetje tegen: de vakantie viel midden in  
de hittegolf. ‘We wisten af en toe niet waar we het zoeken moesten  

van de warmte. Dat zwemmen in de Regge was super, maar voor 
fietsen en wandelen was het echt veel te warm.’
Maar verzengende hitte of niet: Eva, Aldin en Gerard genoten op de 
Hellendoornse berg. Af en toe lieten ze een maaltijd bezorgen bij  
hun vakantiehuisje. ‘Dat zit er thuis echt niet in hoor’, en ontspan-
den voelbaar. Dat laatste was ook net de bedoeling van de vakantie:  
even bijkomen. Aldin en haar gezinnetje kwamen gesterkt terug. Ze 
heeft echt het gevoel dat ze weer op weg is naar herstel. ‘Ik ga straks 
met Eva naar de Mc Donalds. Dat is voor het eerst sinds een jaar… 
ik moet dat de volgende dag wel een beetje bezuren, maar het is zo 
fijn dat het weer kan!’

Meer informatie over Vang Je Droom: www.vangjedroom.nl

Knutselen met Daniëlle…
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’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat je kunt zijn wie je bent. Zoek jij een passende plek voor je kind, broer of 
zus met een verstandelijke beperking? Wil je meer informatie over wonen, onze behandelingen of 
dagbestedingen? Kom dan langs bij ’s Heeren Loo en zie hoe mensen met een verstandelijke beperking samen 
met hun begeleiders wonen, werken én samen plezier maken.  
 
Dagbesteding de Kei in Enschede  
De Kei is een kleinschalige dagbesteding tussen 
Enschede en Glanerbrug. We bieden zorg op maat voor 
kinderen, volwassenen en ouderen met een 
verstandelijke beperking.  
Er zijn genoeg activiteiten waar je uit kunt kiezen. 
Wij hebben creatieve activiteiten zoals knutselen, 
schilderen en houtbewerking. Maar je kunt bij ons 
ook rustig een boekje lezen, muziek luisteren of 
filmpjes kijken. We wandelen regelmatig door het 
prachtige natuurgebied of gaan een dagje weg met 
z’n allen. 

 Dagbesteding de Kei, Slankweg 99 in Enschede 

Woningen Winkelsteeg in Almelo 
Wil je zelfstandig wonen maar heb je daar nog een 
beetje hulp bij nodig? Op de Winkelsteeg in Almelo kun 
je alleen in een studio wonen of samenwonen in een  

 appartement. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig om 
je te helpen met je vragen. In de gezamenlijke woonkamer 
kun je met andere bewoners eten, koffie drinken, een 
spelletje doen of televisie kijken. 
Op de Winkelsteeg wonen mensen vanaf 16 jaar met een 
lichte verstandelijke beperking (LVB). 

 Woningen Winkelsteeg, Winkelsteeg 81 in Almelo 

Meer weten?  
Heb je interesse en wil je graag een locatie bezichtigen?  
Neem dan contact op met Annelies Eggert: 
annelies.eggert@sheerenloo.nl of 06 30 88 31 71 
 
 
 
 
  

Op zoek naar een woning of 
dagbesteding? 

 


