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Ons stille 50-jarig 
jubileumfeestje: 
Veerkracht
AS COVID-19 er niet was, zou ik nu zeer waarschijnlijk terug kunnen kijken op een succesvol 
50-jarige jubileumjaar. Met als hoogtepunten hét grote ontmoetingsfeest en de benefietactie  
van schoonmaakbedrijf Asito en Heracles op Erve Asito. Het zou vast een groot bedrag  
opgeleverd hebben voor @Facehoes. U weet wel, het digitale ontmoetingscentrum dat we 
zo graag willen realiseren in het Siebelinkhuis om mensen met een beperking te leren online 
veilig mee te doen in de samenleving.
AS COVID-19 er niet geweest was, zou ik me nu dus heel gelukkig prijzen, net zoals 10 jaar 
terug met de feestelijke acties voor ons game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT.  
Ik zou iedereen bedanken en binnen De Klup dit succes feestelijk met iedereen delen. Want 
zo doen we dat bij ons, we doen het samen. 

Maar AS is verbrande turf. Niks geen festiviteiten, maar een eenzaamheid verhogende  
lockdown. Geen benefietactie, maar reserves aanspreken voor de strijd tegen een onzichtbaar  
virus. Niks geen plannen voor nieuwe dienstverlening en voor nieuwe flexibele en online  
vormen van vrijwilligerswerk. 2020 was een onwerkelijk jaar en ik had er flink de pest in. 
Er valt werkelijk niet zoveel succes te delen, dacht ik even bij de eerste zinnen voor deze 
column.

Maar ik had het MIS, helemaal mis! Ons grootste succes van dit o zo stille jubileumjaar was 
onze veerkracht. We zijn niet bij de pakken gaan neer zitten, ondanks de vele onrust geven-
de facebookberichten, persconferenties, besmettingscijfers en knellende ic-bezettingen. Dat 
gaf best wat spanning, maar bij De Klup lieten we moed niet zakken. Het resultaat daarvan 
is te lezen in dit mooie magazine en ook in vorige edities die dit jaar verschenen.

Als bestuurder vermoed ik waar die veerkracht vandaan komt: van ons Klupconcept. Dat 
biedt vrijwilligers en hun ondersteuners ruimbaan. De Klupactiviteiten, dat zijn zij en met 
deelnemers hebben zij een sterke band. Die laat je niet zomaar in de steek. Meester Siebelink 
noemde De Klup niet voor niets het Huis van vrijwilligers. Voor mij was zijn gedachte altijd 
al een inspiratiebron bij de verdere ‘inrichting’ van dat bijzondere huis. Een warme veilige 
plek waarin professionals ten dienste staan van de vrijwilligers. Zonder bazen, managers of 
lastige bureaucratie die dat vrijwillig eigenaarschap kunnen verstoren. Daarom was het ook 
mooi dat we dit jaar onze meester Siebelink eerden met het Meester Siebelink Kunstproject.
Besturen in deze onzekere tijd betekent dat je niet altijd weet wat goed is om te doen. Wat 
ik wel weet, is dat we met ons allen in 2020 het vrijwilligershuis De Klup onder moeilijke 
omstandigheden hebben gekoesterd, zodat het sterk en een bron van zingeving bleef voor 
al zijn bewoners en deelnemers.
 
Daarom bedankt vrijwilligers en ondersteu-
nend personeel voor jullie veerkracht in 
dit stille jubileumjaar! We gaan dit nog 
zeker vieren. Heel luid en met z’n allen, 
met zang en dans!
  
Jan Anema
Directeur bestuurder De Klup Twente 
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Column Jan

Vrijwilligers en 
stagiairs 
Ondanks de Coronacrisis hebben zich in 
het najaar toch de volgende vrijwilligers en 
stagiairs gemeld voor activiteiten bij De Klup 
Twente:   
• Wouter Bootsveld | instuif donderdag
• Bianca Wieseman | instuif donderdag
• Edward oostendorp | chauffeur
• Dominique Eshuis | BSO
• Meike Busscher | BSO zaterdag
• Hans Haven | chauffeur
• Liam Heetkamp | muziekband
• Kevin Doldersum | computeren
• Jochem Oude Brunink | bowlen Nijverdal
• Jochem Robers | Mensdoormens
• Romee van Rey | TAV



Voor iedereen was het digi-bowlingtoernooi nieuw. Voor de vrijwil-
ligers en de deelnemers. Maar wat was het spannend en wat was 
het leuk en wat kwamen er veel mensen op af. Niet vreemd dus, 
dat De Klup Twente nu al denkt over het organiseren van nog meer 
digi-toernooien in het gamecentrum FUN-IE-FIT. Zodra het weer kan 
natuurlijk.

De Klup Twente nam in het afgelopen jaar véél maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus. De groepen werden verkleind, 
iedereen moet veelvuldig de handen ontsmetten, een mondkapje 
dragen, looproutes volgen en vooral anderhalve meter afstand  
bewaren. Zorg dan maar eens voor een leuke en gezellige zaterdag-
avond instuif.
Uit de hoge hoed van de organisatie kwam vervolgens een splin-
ternieuwe activiteit: een coronaproof digi-bowlingtoernooi in het 
gamecentrum FUN-IE-FIT. Daar hadden bijna dertig deelnemers uit 
Almelo en omliggende gemeenten wel oren naar. Ze kwamen zater-
dag 17 oktober met goede zin naar het Siebelinkhuis en werden daar 
verdeeld in vier kleine groepen. Al die groepen moesten naar een 
eigen lokaal, waar mensen op anderhalve meter van elkaar moesten 
gaan zitten. Om beurten mochten die groepen naar het FUN-IE-FIT 
om daar op drie velden te bowlen, ook al op veilige afstand van  
elkaar en gescheiden door kuchschermen. Nordin en Esmee noteerden  

nauwgezet de verdiende punten. ‘Het was wel opvallend dat heel 
veel deelnemers veel strikes en spares gooiden. Ook de mensen die 
nog nooit in het FUN-IE-FIT hadden gebowld’, vertelde Esmee.
In de tijd dat één ploeg aan het bowlen was, kregen de wachtende 
deelnemers keuze uit heel veel andere spelletjes. De beleeftv met  
allemaal leuke bordspelen oefende een grote aantrekkingskracht uit, 
maar er werd ook gedart en gesjoeld. Intussen werd de wedstrijd 
razend spannend. De finale ging tussen één dame, Christel Rotman, 
en twee keigoede mannen Jos Kloosterman en Gert Drent. Christel 
liet zich niet van de wijs brengen, en scoorde de meeste punten.  
Zij mocht als eerste een prijs uitkiezen en dat vond ze verdraaid 
moeilijk. Gelukkig was haar vader ook van de partij, die haar kon 
aanmoedigen om iets uit te kiezen wat ze mooi vond èn waar ze iets 
aan heeft. Daarop koos Christel voor een mooie koptelefoon. Jos 
en Gert gingen naar huis met een nerfgun en een mini draaimolen.  
De prijzen waren geschonken door winkeliers 
Raoul Beldman, de ‘baas’ van het FUN-IE-FIT is dik tevreden over 
het digi-bowlingtoernooi. Sterker nog: het smaakt wat hem betreft 
naar meer. ‘Iedereen was ontzettend enthousiast en we hadden  
allemaal een heel erg leuke avond. Als het weer kan, moeten we 
dit vaker doen. We hadden nu een bowling toernooi, maar we kun-
nen bijvoorbeeld ook een voetbaltoernooi doen, of een skiwedstrijd.  
Atletiek kan ook en nog wel meer.’

Eerste digi-bowlingtoernooi 
smaakt naar meer
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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 ziet

Sommigen zullen balen, anderen zijn juist 
opgelucht. Het vuurwerkverbod.
Voor hele groepen mensen stort hun hele, 
vaak prille leven in. Geen vuurwerk. Er 
mocht al niks in 2020 en nu mag er ook 
nog geen vuurwerk afgestoken worden. 
Wat voor zin heeft dan nog het leven? Dat 
kan toch niet? Ga ik lekker stiekem illegaal 
vuurwerk kopen, want ze hebben toch te 
weinig politie om te controleren. Anders 
koopt papa het wel, want zijn leven is ook 
een hel sinds hij niet meer mag feesten zon-
der mama en niet meer naar zijn favoriete 
kroeg mag. Schande! Een heel jaar naar de 
knoppen… Stom Den Haag! Corona is ge-
woon nep en een complot omdat ze willen 
dat ik niet mijn nitraatbom mag afsteken 
en ik pas heus wel op de dieren in de straat. 
De hond van de buren is toch al doof van 
de vorige oud en nieuw dus…
Bovenstaande ironie lijkt overdreven, maar 
helaas is het dat niet. Dagelijks kom ik 
mensen met dit soort reacties vaker tegen 
dan mensen die het vuurwerkverbod wél 
begrijpen. Terwijl toch jaarlijks veel vuur-
werkslachtoffers vallen. Alle campagnes 
ten spijt, zie je dezelfde symptomen opdoe-
men: vliegende ledenmaten, gehoor- en 
gezichtsbeschadigingen, vandalisme, be-
dreigingen tot aan het uitrukken van de ME 
toe. Het erge is dat de krant al rept over 
een rustige oud en nieuw als er minder dan 
een hele woonwijk aan gort is geknald en 

in de fik is gezet. 
Waarom hebben dan zoveel mensen moei-
te met het nieuwe normaal en een vuur-
werkverbod? Ik kan niet voor iedereen 
spreken met bijvoorbeeld autisme of ge-
hoorproblemen, oorlogstrauma’s of anders, 
maar mijn zoon gaat hopelijk zijn beste oud 
en nieuw ooit beleven. Geen nitraatbom-
men, geen hard geknal, geen jankende 
hond van de buren. Gewoon over straat 
kunnen lopen zonder te denken dat hij in 
een oorlogszone terecht is gekomen.  Geen 
dagen hoofdpijn door al dat geknal en ge-
flits. Geen gordijnen dicht en wegduiken bij 
luide muziek. Heerlijk!
Ik begrijp dat voor hele groepen aanhan-
gers van de vuurwerktraditie en knalfana-
ten het leven even ten einde is omdat maar 
liefst één jaar geen vuurwerk mag worden 
afgestoken. Aan al die mensen zou ik wil-
len zeggen: weet dat mijn zoon en heel 
veel andere zonen en dochters, maar liefst 
één jaar wel een heel mooi oud en nieuw 
hebben. Een jaar waarin ze niet hoeven 
te vluchten voor het vuurwerk. Jij kan alle 
jaren nog knallen… zij sch(r)ikken daar al 
jaren voor in.
Dus klappen we dit jaar… even niet voor 
de zorg, de mantelzorg en iedereen die hier 
ernstige problemen mee heeft.  Maar voor 
een rustige jaarwisseling. Dank. Ook na-
mens mijn zoon.
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Vuurwerkverbod

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

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.
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tekst en foto’s Hanny ter Doest 

De Klup Twente bedient alle deelnemers goed in coronatijd
Splinternieuwe (Vanuit) huis activiteiten

Bussink en Marieke Maas die onmiddellijk een leuke klik hadden en 
elkaar sinds november regelmatig opzoeken. Maar ook Marije de 
Jonge, vrijwilligster van de Toneelklup en deelneemster Joanne Kamst 
van het Eetcafé vonden elkaar in coronatijd. Dat geldt ook voor de 
nog nieuwe deelnemers Rene ter Wijlen en Arno Westerhof die  
beiden graag fietsen.
Twee van de nieuwe activiteiten vallen onder de noemer kunst: het 
Meester Siebelink kunstproject en de Kleurige Foto Parade. Het 
Meester Siebelink Kunstproject is een groots eerbetoon (in wording) 
aan de schooldirecteur die precies 50 jaar geleden stichting de Klup 
oprichtte. De Klup Twente verspreidde een hele stapel fotoposters 
van de oude Meester, waarvan deelnemers en vrijwilligers zelf een 
kunstwerk mochten maken. 
Het tweede kunstproject dat werd gelanceerd, was de Klup Kleurige 
Fotoparade.  Daarvoor moesten deelnemers en vrijwilligers kleurige 
foto’s appen of mailen van dingen waar ze blij van worden. Met die 
activiteit wilde De Klup Twente deelnemers helpen de focus te richten 
op de positieve dingen in hun eigen leefomgeving. Die fotoparade 
verscheen vanaf dinsdag 10 november al dagelijks op de facebook-
pagina van De Klup Twente. 
Een andere activiteit die terstond aansloeg, was Wilfrieds reeënroute,  
een wandel- of fietstocht door het prachtige natuurgebied  
Wateregge. Samen met de bedenker Wilfried Stegehuis, maakte 
Klupfotograaf Herman Wanschers een prachtige plattegrond die alle 
deelnemers en vrijwilligers konden/kunnen aanvragen. De route leidt 
de wandelaars en fietsers langs een aantal plekken waar mensen  
(alleen of met een maatje) reeën kunnen spotten. Een prima idee, 
getuige het feit dat de routekaart regelmatig wordt aangevraagd.
Dan verscheen in november ook een prachtig Klup Mini Biebje bij 
het Meester Siebelinkhuis. Vrijwilliger Guus Kimmels en stagiair Lisa 
Beldman verfden het oude kastje uit een kringloopwinkel in een kek 
oranje kleurtje. Daarna werd het gevuld met boeken, cd’s en dvd’s die 
mensen afstonden aan De Klup. Iedereen die graag wil lezen, muziek 
luisteren of een dvd-tje kijken mogen iets van hun gading uit de Klup 
Mini Bieb pakken. Gratis. Ze mogen het houden, of ruilen voor iets 
anders of na gebruik weer in ’t Klup Mini Biebje terugzetten. 
En dan waren er ook nog de leuke filmpjes. Voor deelnemers die 
het wel leuk vinden om thuis een beetje te bewegen, maakten  
Raoul Beldman van het FUN-IE-FIT samen met stagiair Luuc Heering 
een mooie video met oefeningen. 
En Danielle ten Brink ging ook al achter de potten en pannen staan 
en maakte een leuk filmpje over het bereiden van een goede en  
gezonde maaltijd thuis.

De Klup Twente hervatte de activiteiten weer op maandag  
30 november, maar de (Vanuit) huis activiteiten blijven  
beschikbaar op de website van De Klup Twente.

Het was me ’t jaartje wel. 2020. In het voorjaar moesten alle activitei-
ten stilgelegd worden na het uitbreken van de coronapandemie en in 
november gingen de deuren van het Siebelinkhuis wéér dicht. Want 
het aantal coronabesmettingen liep veel te hard op. 
Maar anders dan in maart, toen alles en iedereen werd overvallen 
door de lockdown, was De Klup Twente in november voorbereid.  
Ze schakelde gelijk over op allemaal splinternieuwe (Vanuit) huisactivi-
teiten. Van Wilfrieds reeënroute en het Meester Siebelink Kunstproject,  
tot en met de Klup Mini Bieb en de Kleurige Foto Parade. 

De tweede sluiting van het Siebelinkhuis en stilleggen van alle activi-
teiten binnen een jaar, was een bitter besluit. Want De Klup Twente 
ondervond in april en mei tijdens de eerste lockdown aan den lijve 
hoe moeilijk haar deelnemers het hadden. Vooral activiteitencoördi-
nator Jolanda Overdorp kan erover meepraten. Ze had dagelijks heel 
veel contact met deelnemers die erg verdrietig en eenzaam waren. 
Daarom werd in november bliksemsnel gereageerd toen de activi-
teiten weer moesten worden gestaakt. De Klup begon met allemaal 
activiteiten die Klupdeelnemers thuis of verantwoord vanuit huis  
konden (en nog steeds kunnen) doen. Alle activiteiten kwamen al 
binnen enkele dagen onder een nieuwe serviceknop (Vanuit) huis  
activiteiten op de website van De Klup Twente.
Met de nieuwe activiteiten van De Klup Twente werden twee dingen 
nagestreefd: voorkomen van vereenzaming en activering van de deel-
nemers. Vereenzaming bestreed De Klup door het koppelen van een 
vrijwillig wandel-, fiets-, of app-maatje aan deelnemers. Zoals Monique  

<door Hanny ter Doest>



Géén gezellige bijeenkomst, géén high 
tea met alle mantelzorgers. De dag van de 
Mantelzorg 2020 had door de coronapan-
demie zo maar onopgemerkt voorbij kun-
nen gaan. Ware het niet dat Mantelzorg 
Almelo al maanden geleden een mooi geste 
had bedacht voor al haar mantelzorgers: 
een tas vol presentjes voor ieder gezin dat 
staat ingeschreven. De goodybags werden 
aan huis bezorgd door een vrijwilliger, een 
consulent of - op vrijdag de 13e - door de 
wethouder van zorg & welzijn Eugene van 
Mierlo.

Consulent Gerda Wessels had er in het voor-
jaar en de zomer van dit jaar al een hard 
hoofd in. Een herhaling van de geweldige 
high tea in het Theaterhotel Almelo van 

2019 zat er volgens haar niet in. Daarom 
kwam ze met het idee om een goodybag 
aan huis te brengen. In die goodybag waar-
debonnen van een flink aantal horecagele-
genheden en waardebonnen om te beste-
den in winkels van Almelose ondernemers. 
Aangevuld met lekkers voor kinderen en de 
nodige informatie.
Op vrijdag 13 november nam wethouder 
Eugene van Mierlo ruim de tijd om met 
Gerda de tasjes te bezorgen. Hij bracht 
onder andere een tasje bij Annemarie, die 
24/7 de zorg heeft voor een kind met een 
beperking en bij Brenda die zorgt voor haar 
21-jarige zoon Max. Bij Van Mierlo vonden 
beide moeders een begripvol oor; hij kon 
zich goed in hen verplaatsen omdat hij zelf 
jaren mantelzorger voor zijn ouders was.  

Al is Van Mierlo bescheiden over zijn rol. 
‘Mijn zus, die in de buurt woonde, deed 
echt heel veel meer.’
Beide moeders vertelden de wethouder ook 
hoe blij ze zijn om af en toe hun hart te kun-
nen luchten bij de consulenten van Mantel-
zorg Almelo en dat ze veel steun ervaren. 
‘De wetenschap dat Mantelzorg Almelo er 
voor je is, mocht het nodig zijn, is al een 
hele geruststelling’, vertelde Brenda. Zij 
ontdekte overigens het bestaan van Man-
telzorg Almelo nog maar heel kortgeleden. 
Ze was er zichtbaar blij mee en had nog wel 
een suggestie voor de wethouder: ‘Mijn 
kind heeft recht op allerlei ondersteuning.  
Eigenlijk zouden ouders in zo’n geval  
automatisch aangemerkt moeten worden 
als mantelzorger.’

Een goodybag voor 
alle mantelzorgers
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Daniëlle oude Luttikhuis is 42 jaar,  
getrouwd en moeder van twee kinderen. 
Vier jaar geleden belandde ze van de ene 
op de andere dag in het ziekenhuis. Sinds-
dien is ze aan een rolstoel gebonden, kan 
ze niet meer praten en alleen haar linker-
hand gebruiken.  Ze woont weer thuis in 
Vasse en focust zich op alles wat ze nog 
wel kan. In Schik vertelt ze over haar leven 
en wat haar allemaal overkwam/overkomt.
 
Deze keer ga ik vertellen over de tijd  
nadat ik zo onverwacht in het ziekenhuis 
terecht was gekomen. In het ziekenhuis 
van Enschede hebben ze een hele reeks 
onderzoeken gedaan. Toen de doctoren 
eenmaal wisten dat het een conversiestoor-
nis was, kon ik al snel naar huis. Met de 
handen in het haar, kan ik wel verklap-
pen. Eenmaal thuis raakten mijn man en ik  
eigenlijk wel in paniek. Want  ik kon geen 
moment alleen thuis zijn. Ik kon helemaal 
niets. Er kwam wijkverpleging aan huis om 
mij te verzorgen en een fysiotherapeut.  
De fysiotherapeut zei:  ‘Daniëlle, het is te 
gevaarlijk om thuis te zijn. Voor jezelf maar 
ook voor je gezin. Je kunt helemaal niets.’ 
Ze hadden gelijk. 

De huisarts vertelde na een paar dagen 
dat er een plekje vrij was in Almelo op de 
paaz afdeling van het ziekenhuis. In eerste 
instantie wilde ik niets van een opname we-
ten. Ik wilde niet weer uit huis en opgeno-
men worden. Waarom wilden ze mij naar 
de paaz hebben? Was dit wel de juiste plek 
voor mij?
Maar had ik destijds een keuze? Nee, want 
er moest wat gebeuren. Dus met veel  
verdriet en angst ging ik kijken. Ik zei ook: 
‘Alleen kijken, ik blijf nog niet!’ En zo  
gebeurde het ook. Ik ging er kijken, maar 
sprak ook met de verpleegkundige en  
psychiater. Ze vertelden dat er een plek was 
voor mij. Ik kon maandag komen, als ik dat 
wilde. Het was een vrijwillige opname dus 
de keuze was aan mij. 

 

Had ik destijds eigenlijk iets te willen? Nee. 
Thuis was het te gevaarlijk en ik moest ergens  
heen waar het veilig was. Dit was de enige 
plek. Ik ben er met lood in mijn schoenen  
heen gegaan, omdat mijn man, de huis-
arts, de psychiater en verpleegkundige  
zeiden dat dit het beste voor mij was. Die 
maandag bracht mijn man me naar het 
ziekenhuis voor een opname die achteraf 
precies 9 maanden zou gaan duren. Maan-
dag 27 juni zou ik mij ‘s morgens om elf 
uur melden bij de balie van de paaz. Op de 
weg ernaar toe kwamen de waterlanders. 
Huilen, huilen en nog eens huilen. Ik vond 
het erg moeilijk om mijn gezin in de steek 
te laten en zag als een berg op tegen de tijd 
die ging komen. Ik zat met zoveel vragen 
in mijn hoofd maar vooral de vraag waar-
om ik? Waarom moest mij dit overkomen? 
En zullen ze mij hier beter kunnen ma-
ken? Zal en kan ik de handicap die ik heb  
accepteren? Achteraf weet ik dat ik toen in 
een rouwproces zat. Maar ik was ook boos 
op mezelf. Boos dat dit mij was overkomen. 

Op de paaz werden mijn man en ik  
netjes opgevangen. Door een mannelijke  
verpleegkundige met een stagiaire. Na de 
kennismaking was ik erg moe. Moe van alle 
emoties die loskwamen. Ik ging op bed om 
te rusten en ben van alle emoties als een 
blok in slaap gevallen. 

Hoe het me op de paaz verging? 
Dat lees je in de volgende Schik!

Daniëlle spreekt!



Kerstboom van Intratuin Almelo

Toen de zon nog scheen en we lekker buiten op het terras konden zitten, kwam 
Linda Egberink van Intratuin Almelo met een leuke mededeling. De winkel wilde 
in de kersttijd een mooie, gevulde kerstboom schenken een goed doel en ze 
hadden De Klup Twente daarvoor uitgezocht. Daar zei De Klup natuurlijk niet 
nee tegen. Zo kon het gebeuren dat in november achter de kassa’s een prachtige 
boom werd geplaatst. Er hingen al glinsterende gouden ballen in. In die boom 
konden klanten van Intratuin een kerstbal hangen met een wenskaartje eraan. 
Vrijwilligster Tineke was de eerste in een lange rij. De boom werd half december 
(toen was deze Schik al naar de drukker) afgeleverd in het Meester Siebelinkhuis.

Toch nog (een beetje) Sinterklaas

Na het vervallen van zo’n beetje alle feesten in het gouden jubileumjaar 
van De Klup Twente, kon de viering van Sinterklaas in het Meester Siebe-
linkhuis gelukkig wel doorgaan. Uiteraard in afgeslankte en aangepaste 
vorm. Want maandagavond 30 november opende het Siebelinkhuis, na 
de tweede sluiting van het jaar, weer de deuren voor de deelnemers. Die 
avond kwamen twee zwarte Pieten pepernoten uitdelen aan de enkele 
bezoekers van het koken, de instuif en het darten. Later die week kwam 
de Goedheiligman zelf zijn opwachting maken bij de Kinder- en tienerklup 
en bij de activiteiten op de donderdag- en vrijdagavond. Voor foto’s kijk 
op de website www.deklup.nl 

Een engeltje van Claudia 

Claudia Hesseling kwam jarenlang bij heel veel activiteiten van De Klup. Ze was een getalen-
teerd kunstenaar en werkte bij Artdesch, de artotheek van De Twentse Zorg Centra. Claudia 
had een grote voorliefde voor het maken van engelen van keramiek en daarmee verraste ze 
regelmatig iemand. Ook voor Jolanda Overdorp van De Klup Twente zou Claudia een ‘Engel-
chen’ maken, beloofde ze. Ze voegde de daad bij het woord, maar werd erg ziek en kreeg 
niet meer de kans de engel aan Jolanda te geven. Ze overleed eind vorig jaar. Haar begeleid-
ster bij Artdesch Marieta kwam de belofte van Claudia in oktober inlossen en bracht Jolanda 
het ‘Engelchen’ in prachtige, bijpassende doos. ‘Een heel mooie herinnering’, vindt Jolanda.

Cadeautjes aan huis van Hap & Spel

De deelnemers van de Hap & Spelklup komen altijd op de maandag naar 
gamecentrum FUN-IE-FIT in het Meester Siebelinkhuis voor een geza-
menlijke maaltijd en veel gezelligheid. Ze hebben dat in 2020 heel lang 
moeten missen. Tot verdriet van iedereen. Daarom werden eind november 
de rollen omgedraaid en kwamen Marian en de andere vrijwilligers van  
Hap & Spelklup naar de deelnemers toe. Ze verrasten iedereen met een 
‘Sintkerst’ pakketje vol cadeautjes en lekkers. Er zat ook een handgeschre-
ven kaart in en een mooie kerstbal voor in de boom met Kerst. De Hap 
& Spelklup wil weer gaan starten zodra de coronapandemie een beetje 
onder controle is, en hoopt dan ook weer een dagje op stap te kunnen.  
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Acteren via beeldbellen

Ook voor de Toneelklup was het in 2020 lang onmogelijk om met elkaar te oefe-
nen. Zeker de tweede sluiting in november was een flinke domper. Tot ‘regisseur’ 
Marije de Jong er iets op vond: beeldbellen op de woensdagavond. Aanvankelijk 
werden spelletjes gedaan, maar al snel gaven de acteurs aan dat ze het liefst 
‘gewoon’ met elkaar wilden oefenen. Dat bleek wonderwel ook via beeldbellen 
heel goed te kunnen, zag Jolanda Overdorp. De spelers kozen voor de komedie 
‘De haan in het kippenhok’, over een student die voor zijn ontgroening in een 
huis vol vrouwen moet wonen. Daarmee heeft de hele Toneelklup zich prima 
vermaakt, tot ze in december weer in het Siebelinkhuis terecht kon.
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advertentie

Nieuw boek van Theo Bennes

Theo Bennes maakt voor Schik iedere keer opnieuw weer een andere verrassende 
en grappige puzzel, rebus, kleurplaat of doolhof.  Dat kan hij als geen ander, maar 
Theo Bennes kan nog veel meer. Bennes is ook auteur van een reeks boeken.  
Onlangs verscheen zijn meest persoonlijke roman. ‘Ik doe al mijn eigen stunts’, is 
het aangrijpende verhaal over zijn grote liefde Hanny, haar ziekbed, de verloren 
strijd en de periode van rouw die daarop volgt waarin ‘rasoptimist’ Bennes de 
draad van het leven weer oppakt. Met hulp van kinderen en kleinkinderen.
Meer informatie op www.theobennes.nl. Ik doe al mijn eigen stunts is te koop bij 
boekhandel Broekhuis à €16,99 of bestellen via de mail: hemzelf@theobennes.nl 
of facebook.
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 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

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



De Klup Twente krijgt, stukje bij beetje, een 
heel handige, nieuwe website. Uiteraard is  
informatie over De Klup Twente zelf en alle  
activiteiten en projecten er goed op te vinden. 
Maar de site staat ook bommetje vol foto’s. 
Nog leuker: deelnemers die de foto’s graag 
willen hebben, kunnen ze gratis uploaden en 
uitprinten. Daar zorgt Klup fotograaf Herman 
Wanschers voor!

De nieuwe website van De Klup Twente is al 
een paar maandjes online. Daar is niet veel 
ruchtbaarheid aan gegeven, want toen ze ‘live’ 
ging, was de website nog lang niet klaar. Ster-
ker nog: er wordt nog altijd hard aan gewerkt 

en de website wordt steeds mooier. Dankzij de 
makers Richard Steunenberg en Andre Tuller 
en natuurlijk Wilfried Stegehuis die allemaal 
nieuwe verhaaltjes en foto’s plaatst. Maar 
vooral door fotograaf Herman Wanschers die 
alle activiteiten en deelnemers van De Klup 
Twente op de foto zet.
Die foto’s van Herman zijn stuk voor stuk 
prachtig. De Klup gebruikt een aantal van die 
foto’s op alle websitepagina’s. Kijk er maar 
eens naar! Maar er blijven nog heel veel mooie 
foto’s over. Het zou echt jammer zijn om die 
niet te gebruiken. 
Laat Herman daar nu wat moois voor hebben 
bedacht? Alle foto’s die hij heeft geschoten en 

die goed zijn gelukt, zet hij onder de knop Alle 
foto’s op de homepage van de website! Kijk 
er maar regelmatig op. Het kan niet missen of 
ook jij staat er een keer – of nog veel vaker 
– op. 

Extra leuk!
Dat is nog niet alles. Want Herman wil graag 
zijn foto’s schenken aan mensen die ze mooi 
vinden. Dat kan ook via de website. 
 • Klik op Alle foto’s
 • Klik op de foto die je graag wilt hebben
 • Print ‘m uit… 
De bestanden zijn groot genoeg voor een 
prachtige, scherpe foto!
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Nieuwe website, nieuwe mogelijkheden

Prachtige portretten 
voor alle deelnemers



Stagiair: Luuc Heering (19 jaar)
Woont: thuis bij ouders in Enter
Studie: sport en bewegen/bewegingsagogie, 
Landstede Zwolle
Loopt stage bij: BSO, stijldansen, Fief worden 
en fief blijven en Game, Eet & Match (beiden 
gamen voor ouderen).
Aantal uren in de week: 15
 
Een paar keer in de week ‘tuft’ Luuc Heering 
op z’n brommer van huis in Enter naar het 
Meester Siebelinkhuis in Almelo. Hij is er in een 
ommezien, 15 minuutjes en hij is over.
Luuc kreeg van zijn opleiding een lijst met 
erkende stagebedrijven voor zijn studie. Hij 
wachtte geen moment, checkte de websites 
van de bedrijven en instellingen die hem wel 
wat leken en bleef hangen bij De Klup Twente. 
‘Het leek me echt leuk bij De Klup Twente. 

Vooral omdat De Klup voor iedereen is. Van 
jong tot oud. Het zag er op de website ook 
gezellig en leuk uit. Ik heb direct gebeld en 
mocht voor een gesprek komen.’
Na de zomervakantie begon Luuc bij drie zeer 
uiteenlopende activiteiten: de BuitenSchoolse 
Opvang voor kinderen uit het speciaal onder-
wijs, het (actief) gamen voor senioren in het 
FUN-IE-FIT en het stijldansen op de vrijdag-
avond. Bij de BSO vangt hij de kinderen op bij 
binnenkomst en is voor hen dan aanspreek-
punt. Als het weer het even toestaat, gaat 
hij met ze buiten spelen en zorgt ervoor dat 
ze zich goed vermaken en een fijne tijd heb-
ben. Op de donderdag fungeert Luuc als een  
gymnastiekleraar voor de 70-plussers die  
komen gamen in het FUN-IE-FIT. Alsof hij nooit 
anders gedaan heeft, verzorgt hij met een 
dance-game de warming up en helpt de deel-

In en ook buiten coronatijden biedt De Klup Twente aan tal van studenten een stageplek. Of 
het nu om snuffelstages, kortlopende werkervaringsplekken of een jaar lang meedraaien gaat. 
Veel studenten van het ROC van Twente Almelo, Hengelo, Enschede, Saxion Hogescholen 
Enschede, Windesheim, Deltion en Landstede in Zwolle maken er gebruik van en werken mee 
bij de meest uiteenlopende activiteiten. Van leren koken, stijldansen, zwemmen en wandelen 
tot en BSO en gamen voor jong en oud. Schik brengt de stagiairs in beeld en wil weten wat 
ze opsteken bij De Klup!

nemers bij het skiën, tennissen, raften, moun-
tainbiken – en alle andere exergames die daar 
gedaan worden.  Op de vrijdagavond danst hij 
met deelnemers de quickstep, Engelse wals en 
meer. Tot zijn eigen verrassing geniet hij er nog 
van ook. ‘Eerst dacht ik: stijldansen, dat is niet 
echt leuk, maar je moet iets over hebben voor 
je stage. Maar het is echt een heel gezellige 
avond. Er zijn veel vrijwilligers/begeleiders en 
dat maakt het hartstikke leuk.’
In zijn stage werd Luuc geconfronteerd met 
de coronapandemie en het stilleggen van een 
aantal activiteiten. Het brengt zijn studie niet in 
gevaar. ‘Bij De Klup zijn gemotiveerde mensen 
die er heel graag voor zorgen dat er ondanks 
de corana toch activiteiten geboden worden. 
Met Raoul Beldman heb ik bijvoorbeeld een 
livestream gemaakt. Ik kan eigenlijk wel de 
meeste uren in de week gewoon maken.
Volgend schooljaar kiest Luuc een nieuw  
stageadres. Want hij heeft nog niet scherp 
voor ogen welk vak hij later wil uitoefenen. 
‘Daarvoor zijn de stages ook bedoeld…om uit 
te vogelen wat je precies wilt.’
Wil je ook stagelopen bij De Klup Twente?  
Informeer naar de mogelijkheden bij  
Jolanda@deklup.nl of 06 14 46 52 88
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Stagelopen bij De Klup Twente

Grote variatie 
in werkervaring 
voor Luuc



Wilfried Stegehuis en zijn vrouw Dianne 
zijn al sinds jaar en dag vrijwilliger bij De 
Klup Twente. Dianne bezorgt de Schik, 
kookt op donderdagen een gezonde maal-
tijd voor personeel en stagiairs en zorgt 
ervoor dat iedereen een verjaardagskaart 
krijgt. Wilfried doet tal van administratieve 
klusjes voor Jolanda, kookt ook af en toe, 
maar is vooral beheerder van de website 
van De Klup Twente en Kluptv. De hobby 
van Wilfried en Dianne: reeën spotten.

Jeetje! Wilfried, wat een bij-
zondere hobby hebben jullie. 
Hoe is dat zo gekomen?
‘Bij toeval. Een jaar of zes geleden in de  
zomer was het mooi weer en toen zei ik  
’s avonds tegen een half tien, tien uur te-
gen Dianne: ‘We kunnen nog wel een 
eindje gaan fietsen’. Ze reageerde met: ‘Nu 
nog?’ waarop ik zomaar zei: ‘Misschien ko-
men we wel reeën tegen!!’ Ik wist namelijk 
wel dat er veel reeën zijn in de buurt van 
de Gravenallee. Maar overdag zie je die 
niet. Wel in de schemering. Die eerste keer  
zagen we er gelijk wel tien. Op verschillende  
plekken. Een paar stonden in de weilanden 
net na het tolhuisje en op de weg naar het 
kanaal zagen we er weer wat.’

Dat smaakte dus naar meer…
hoe vaak gaan jullie tegen-
woordig reeën spotten?
‘Vaak. Als het kan zeven dagen in de 
week, maar zeker wel vijf keer. We gaan 
alleen niet als het echt plenst van de regen. 
Want behalve dat we het leuk vinden om 

naar de reeën te kijken, krijgen we op deze  
manier ook beweging. We hebben een soort 
vast rondje van tien, vijftien kilometer en 
soms doen we meer. Maar dat vaste rondje 
kennen we uit onze broekzak. Dan begin-
nen we tegenover het kasteel, rijden de  
Gravenallee in, voorbij het tolhuisje en 
gaan na de slagboom rechtsaf. Dan weer 
naar rechts, en dan gaan we de eerste weg 
links in de richting van de Wateregge. Dan 
linksaf, richting de Jura, het tunneltje on-
derdoor en dan zijn we weer bijna thuis.’

Weten jullie ook precies waar 
de reeën staan?
Ja hoor, we kennen de plekken waar veel 
reeën zijn. In de richting van de Wateregge 
tegen de bosrand bijvoorbeeld, staat heel 
vaak een grote groep.’

Zien jullie ook wel andere 
wilde dieren?
‘Oh ja. We zien uilen, sperwers, buizerds, 
spechten en natuurlijk ook heel veel hazen. 
Ik hoop ooit nog een keer een vos te zien. 
Dat vind ik ook een prachtig dier.’

Kunnen jullie na zes jaar al 
dicht bij de reeën komen?
‘Nee, dat lukt niet. We hebben in de winter 
als het vroeg donker is, weleens pal ach-
ter een reetje gereden. Dat was echt een 
toevalstreffer, het liep gewoon midden op 
de weg. Maar zodra die ons in de gaten 
kreeg, was ze weg. En we hebben een keer 
gezien hoe een klein reekalfje dronk bij de 
moeder. We zijn er inmiddels achter dat we 

heel langzaam door moeten fietsen, als we 
een groepje reeën zien. Want dan blijven ze 
staan. Maar als we van de fiets afstappen, 
zijn ze zo vertrokken.’

Zes jaar dagelijks reeën  
spotten in hetzelfde gebied… 
verveelt het niet?
‘Dat zou je denken he? Best raar, elke dag 
dezelfde reeën. Maar nee, het verveelt 
nooit. In het voorjaar en zomer zie je er 
meer dan nu, in de herfst en winter. Als 
we eens een dag geen reeën zien, balen 
we er toch wel een beetje van. We wor-
den gewoon allebei blij als we de reeën  
tegenkomen. Weet je… we gaan best graag 
op vakantie naar het buitenland. Maar als 
we fietsen op de Gravenallee en bij de 
Wateregge dan denk ik iedere keer: wat is  
Nederland toch mooi. Je moet het alleen 
willen zien.’
 

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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RuimBaan heeft zich daarop doorontwikkeld en is 
inmiddels een erkend reïntegratiebureau voor het UWV 
en is in het bezit van het “Blik Op Werk“-keurmerk en de 
benodigde UWV erkenningen.

De doelstelling van RuimBaan is dan ook: “Via het 
aanbieden van arbeidsplaatsen, betaald of onbetaald, aan 
mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, 
werken aan integratie en participatie in de maatschappij”.

RuimBaan voor jou
Vind jij het moeilijk om een baan te vinden of te houden? 
Dan kan RuimBaan je daarbij helpen. Wij kijken samen 
met jou naar wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Of misschien kun je wel een opleiding doen, zodat je jouw 
droombaan kunt vinden. Ons doel is om voor jou een 
werkplek te vinden waar jij gelukkig van wordt.

Ons motto is: iedereen doet mee!

Jij staat centraal in alles wat we doen en wij zijn ervan 
overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan de maatschappij.

Wat is RuimBaan?
RuimBaan is begin 1995 ontstaan vanuit de dagactiviteitencentra 
van De Twentse Zorgcentra, regio Almelo e.o. Binnen de 
dagbestedingslocaties van De Twentse Zorgcentra werkten cliënten die 
meer wilden of konden dan hen in de reguliere dagactiviteitencentra 
werd aangeboden. Zij gingen via RuimBaan in het reguliere bedrijfsleven 
vrijwilligerswerk doen. Vanuit de vraag van deze cliënten bleek er 
behoefte aan om door te groeien naar betaalde arbeid.

De Twentse Zorgcentra
RuimBaan is onderdeel van De Twentse Zorgcentra, 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. 

088 430 4700

info@ruimbaanwerkt.nl  |  www.ruimbaanwerkt.nl

  ruimbaanwerkt      ruimbaanwerkt
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Declan knipt het lint 
met verve door

Declan Grifhorst was een ukkie van vijf jaar toen de BSO van De Klup 
Twente werd geopend. Nu is hij knappe knaap van vijftien en viel 
hem de eer te beurt om tien jaar na dato, het tweede vertrek van de 
BSO in het Meester Siebelinkhuis te openen. Dat deed hij met verve.

De Klup Twente biedt BuitenSchoolse Opvang voor kinderen tot 18 
jaar uit het speciaal onderwijs. In een prikkelarme omgeving en met 
veel persoonlijke begeleiding. De vraag naar dit type gespecialiseer-
de BSO neemt de laatste jaren flink toe. De Klup had echter lange 
tijd slechts één lokaal in het Siebelinkhuis en het scoutinggebouw 
aan de Oude Wierdensestraat tot haar beschikking.
In de zomer van dit jaar werd in het Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 
nagenoeg de hele opslagruimte opgeofferd om een tweede lokaal 
te creëren. Dat vertrek werd onlangs in gebruik genomen door de 
groep oudere BSO kinderen, onder wie Declan Grifhorst. ‘Ik ga hier 
nooit meer weg’, verklaarde hij al opgewekt op de middag van de 
opening. ‘Ik vind het hier leuk. Je kunt van alles doen. Naar het FUN-
IE-FIT, koken, lekker naar buiten.’
De BSO de Klup biedt op dit moment plek aan zo’n 25 tot 30 kinde-
ren van het Mozaïek, de Rietpluim, de Herderschêeschool, de Welle, 

praktijkonderwijs Erasmus, de Wissel, de Sleutel Vroomshoop en de 
Elimschool uit Hellendoorn. 

Door het extra lokaal kunnen er nieuwe kinderen uit het speciaal 
onderwijs geplaatst worden. Informatie en opgave: marja@deklup.
nl of Marja Schepers 06 511.71.964  

nieuwbouw   renovatie   onderhoud  
verbouwingen   WVG-aanpassingen 

www.kobesalmelo.nl 



19S C H I K  W I N T E R  J U B I L E U M  2 0 2 0

Woonplaats:  Almelo
Woonsituatie:  zelfstandig met een beetje 
 begeleiding van ’s Heerenloo
School:  Zonecollege Almelo

Rani de Wilde (19 jaar) woont in zon-
nig tweekamerappartementje van 
zorgorganisatie ’s Heerenloo aan 
de Winkelsteeg in Almelo. De Win-
kelsteeg is voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking vanaf  
16 jaar.
‘Hier aan de Winkelsteeg zijn er drie fasen 
van wonen. In de eerste fase is er 24 uur 
begeleiding voor de bewoners. In die eerste 
fase is er altijd hulp. Voor de post, of om 
bankzaken te regelen, of de was draaien, 
dat soort zaken. In de tweede fase is er 
iets van 11 uur begeleiding naar zelfstan-
dig wonen. Dan wordt erop gelet of je wel 
kunt koken, naar welke school je kunt, of 
dat het goed is dat je naar de dagbesteding 
gaat. Ik zit nu in de derde fase, dan woon je 
zelfstandig in een appartementje en komt 
de begeleiding af en toe kijken of je het  
allemaal redt.’
Nb. De drie woonfasen zitten in hetzelfde 
wooncomplex aan de Winkelsteeg. Alle 
bewoners kunnen in noodgevallen altijd 24 
uur per etmaal bij de begeleiding terecht.

Zo te zien, gaat zelfstandig wonen 
Rani de Wilde prima af. Het appar-
tementje zit er schoon en opgeruimd 
uit, is gezellig ingericht en Rani 
volgt een opleiding tot vakbekwaam  
medewerker dierverzorging bij het 
Zonecollege.
‘Het appartement zag er eerst niet zo  
uit hoor. Alle muren waren zwart of  
donkerpaars. De leiding vroeg of zij het 
moesten schilderen, of dat ik het zelf wilde 
doen. Dan zou ik verf krijgen. Ik heb samen  
met mijn vriendin Linda alles opnieuw  
geverfd. Het moest vier keer opnieuw voor 
het goed was…pff. Ik heb nog wel eens 
dat ik plekken tegenkom die nog niet goed 
zijn. Maar ik vind het wel heel leuk om hier 
te wonen en ik heb een leuke buurman,  
Patrick, met wie ik het goed kan vinden.’

Heb je zelf voor je inrichting 
gezorgd?
‘Ja. Ik heb wat spulletjes van mijn ouders 
die zijn overleden, zoals de servieskast. 
Daar ben ik erg aan gehecht. Verder heb ik 
wat dingen gekregen en ook meubeltjes bij 
Ikea gekocht.’

Er staat ook een gitaar… maak je 
muziek?
‘Ja, maar nog niet zo lang hoor. Ik ben het 
aan het leren.’

Waarom woon je hier eigenlijk?
‘Ik heb een tijdlang bij pleegouders  
gewoond en het contact tussen ons was 
niet echt makkelijk. Ik nam me voor om 
op mezelf te gaan wonen als ik 18 zou 
worden. Toen kwam ik hier terecht en dat  
bevalt goed hoor. Ik heb veel vrijheid, maar 
moet wel even melden als ik wegga of weer 
thuiskom. Dat snap ik ook wel. Ik vind dat 
ook geen probleem.’

Je doet een leuke studie…wat wil 
je daar mee? Werken in een asiel of 
dierenartsassistent?
‘Nou, ik heb stagegelopen in een dierenho-
tel en in een asiel. Daar moest ik vooral veel 
schoonmaken. Dat is niet echt wat ik wil. 
Het lijkt me geweldig om ooit in een dieren-
tuin te werken, maar het liefst wil ik dieren 
op de wereld redden. Je ziet op de televisie 
soms wel hoe slecht sommige dieren het 
hebben, dat vind ik zo sneu. Waarom zou 
je dat laten gebeuren als je er iets aan kunt 
doen?’

Tekst en foto’s: Hanny ter Doest

Oproep
Mag Schik ook eens bij jou komen kijken? 

Bel of mail dan hannyterdoest@hotmail.com 

06 15 16 45 76

Meer weten over wonen aan de Winkelsteeg? 

Annelies.eggert@sheerenloo.nl of 06 30 8 31 71

Binnenkijken bij…
Rani de Wilde
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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
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advertenties

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

Na acht mooie jaren verkaste de Funklup Tubbergen van de boerderij 
nabij het dorp Geesteren, naar ’t fraaie Eschhoes in Vasse. Daar kunnen 
de Funkluppers – zodra de coronamaatregelen dat toelaten – weer om 
de veertien dagen neerstrijken voor een (zaterdag)avondje chillen, leuke 
spelletjes en verrassende activiteiten. Daar blijft het trouwens niet bij, 
want de Funklup gaat ook leuke uitjes maken.

De Funklup Tubbergen is opgezet door Tonnie Lansink en andere ouders 
die ooit met lede ogen moesten toezien dat er voor hun kroost op het 
gebied van uitgaan maar weinig te doen was. Enkel en alleen omdat 
ze een (al dan niet lichte) beperking hadden. Met een beetje steun van 
De Klup Twente werd de Funklup in het leven geroepen. Ze ging in het 
najaar van 2012 van start. Iedereen die moeite had met uitgaan, maar 
dat wel heel graag wilde, kon er terecht. Trefpunt werd de boerderij van 
vrijwilliger Jan Busscher in het buitengebied van Geesteren.
De Funklup van vrijwilligers Tonnie, Dennis, Marian en Jan verhuisde in 
het najaar naar een nieuwe locatie: ’t Eschhoes in Vasse. Ter gelegen-
heid daarvan kreeg de Funklup van de gemeente Tubbergen een leuk 
‘presentje’ (€1000,00) voor de herstart. Het geld wordt uiteraard alleen 
maar besteed aan de Funklup. Er werden nieuwe, populaire spelletjes 
als Cluedo, Kolonisten en Uno aangeschaft, maar ook een sjoelbak en 
in overleg met de deelnemers wordt er ook een leuk actieprogramma in  
elkaar gezet met uitjes als karten, een bioscoopje en wellicht ook nog  

een keer een dinertje in een echt restaurant. Huur hoeft 
de Funklup in Vasse niet te betalen, ’t Eschhoes wordt 
gratis beschikbaar gesteld voor de uitjes van de Funklup.

De Funklup is voor alle mensen met een beperking 
vanaf 16 jaar. Wil jij in het nieuwe jaar 2021 ook 
gezellig uit en wil je wel eens kijken bij de Funklup? 

Meld je aan bij Tonnielansink@hotmail.com.

Toffe uitgaanslocatie voor 16-plussers, fijne gift van gemeente

Funklup Tubbergen naar ‘t Eschhoes
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Voor deze wintereditie van Schik ben ik op 
zoek gegaan naar spinnen. Want welk dier-
tje zie je nu vaker in de winter dan spinnen? 
Wanneer het buiten kouder wordt, kunnen 
de spinnen moeilijker overleven en trekken 
ze massaal naar onze gebouwen. Velen gaan 
naar binnen, maar sommigen vinden vol-
doende warmte in de voegen van de muren. 
Ook de bekende wielwebspinnen, de spin-
nenfamilie waar ook de kruisspin toe be-
hoort, worden veel gezien in de winter, maar 
deze blijven veelal langer buiten hangen.

Voor de Schik heb ik echter niet de kruisspin 
gekozen, maar zijn ‘neefje’ de brugspin. De 
brugspin neemt de afgelopen jaren in aantal-
len toe. Hij staat al een aantal jaren op plek 
3, als spin waarvan de meeste worden geteld 
tijdens de nationale spinnentelling. De kruis-
spin staat trouwens op nummer 1. Net als de 
kruisspin en andere wielwebspinnen maakt 

ook de brugspin een rond web. Een web als 
een wiel, vandaar dus de naam: wielweb-
spinnen.

De brugspin is erachter gekomen dat een 
lamp insecten lokt en de plekken in de buurt 
van lampen behoren nu dan ook tot zijn 
favoriete plekjes. Hier bouwt de spin een 
wielvormig web. In het begin maakt de spin 
het frame van niet klevende draden, daarna 
spint de spin kleverige draden en tot slot een 
‘signaaldraad’. De spin gaat daarna rustig 
zitten wachten tot er een prooi in zijn web 
vliegt. 

De meeste spinnen zuigen hun prooi leeg, 
nadat ze er verteringssap in hebben gespo-
ten. Maar de brugspinnen kauwen op hun 
prooi. Kleine prooien eten ze vaak gelijk op. 
Als de prooi iets groter is, dan pakt hij deze 
in een soort cocon van spinnenweb, om te 

bewaren voor later. Als de prooi te groot of 
te gevaarlijk is, dan probeert de spin eerst 
voorzichtig met zijn achterpootjes de prooi 
in te wikkelen. Maar als de prooi daarvoor te 
gevaarlijk is, dan bijt hij de draden door, om 
z’n slachtoffer te bevrijden.

De brugspin is het meest in de buurt van  
water te vinden is, bij bruggen en gebouwen 
aan het water. Daar dankt deze spin ook zijn 
naam aan. De brugspin op deze foto zat ech-
ter iets verder weg van het water, zij zat aan 
het rolluik van het pand op een industrieter-
rein, waar ik werk. Wel is er in de buurt een 
sloot en een vijver, maar ons gebouw staat 
niet aan het water. De spin houdt er trou-
wens niet van om in de struiken een web te 
bouwen, zoals zijn neefje de kruisspin wel 
graag doet. Gebouwen en bouwwerken, het 
liefst met een lamp in de buurt, hebben de 
voorkeur.

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 ging 
hij met een collega op zoek naar een mooie spin en vond een prachtexemplaar dichtbij zijn werk.

De Brugspin

Remco in de natuur 

23S C H I K  W I N T E R  J U B I L E U M  2 0 2 0



Zelfstandig wonen 

December 2020

Stuur een 

mail of bel

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij 
dat zelf willen. Wij ondersteunen je zodat je een zo goed mogelijk leven kunt leiden. Bij ons kun 
je bijvoorbeeld met een beetje hulp toch zelfstandig wonen in een appartement. En woon je 
zelfstandig? Dan helpen onze ambulante begeleiders je om zelfstandig wonen wat makkelijker 
te maken. 

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, koffiedrinken, 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

Hulp bij jou thuis
Als je zelfstandig woont dan kun je daar soms wel wat 

hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je het lastig vindt 

om helemaal zelfstandig te wonen. De ambulante mede-

werkers van ‘s Heeren Loo kunnen jou daarbij helpen. Ze 

komen bij je thuis. In een eerste gesprek praten jullie over 

waar je hulp bij zoekt. Daarna maken jullie afspraken hoe 

hij of zij jou gaat ondersteunen. De hulp die je krijgt is 

afhankelijk van wat jij nodig hebt.

Huisstijlkleuren

Meer weten? 
Wil je meer weten over wonen in de Winkelsteeg of ambulante begeleiding? Neem 

dan contact op met Annelies Eggert: annelies.eggert@sheerenloo.nl of 06 30 88 31 71.
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Tekst: Hanny ter Doest, foto’s Herman Wanschers
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Vijftien jaar geleden alweer las Leonore Ummels (77 jaar) 
in de krant dat De Klup Twente vrijwilligers zocht voor het 
zwemmen op de maandagavond. Omdat ze zelf dol is op 
zwemmen en ook nog eens dicht bij het zwembad in Almelo 
woont, meldde ze zich aan. Sindsdien bekommert Leonore 
zich wekelijks om een deelnemer in het ‘halfdiepe’ verwarmde  
badwater. ‘Ik deed altijd wat de deelnemer graag wilde.  
De een wil als een kikkertje door het water, de ander wil 
tijdens het zwemmen zingen. De laatste jaren zwom ik altijd 
met Maria Muys van de Moer.’ De coronapandemie maakte  
een abrupt einde aan het vrijwilligerswerk van Leonore. 
‘Want ik moet voorzichtig zijn, zeker ook voor mijn man.  
Ik kom weer als er een vaccin is, bij leven en welzijn. Maar 
dat kan wel erg lang duren.’

Marry Colijn (71 jaar) uit Westerhaar viert haar eerste 
lustrum als vrijwilliger bij de WandelKlup. Ze is er zelf een 
beetje verbaasd over. ‘Is dat alweer vijf jaar??’ Marry is zelf 
enthousiast wandelaar en actief lid van de wandelverenging 
de Deurstappers uit Vriezenveen. ‘Ik wilde al lang graag  
vrijwilliger worden bij de Wandelklup, maar heb zelf wel wat 
fysieke beperkingen en dacht: stel dat het niet lukt?? Maar 
het gaat helemaal prima. Mijn man Hennie en ik wandelen 
altijd tien kilometer met de mensen. We gaan met de busjes 
naar wandelroutes die zijn uitgezet en het is leuk en gezel-
lig en ik vind het heel erg dankbaar werk. En natuurlijk is er 
wel eens gemopper…als we allemaal kletsnat terugkomen. 
Ik heb het in Coronatijd ook heel erg gemist.’

Oud brandweerman Tonny Maarse (69 jaar) kijkt ook op 
van het feit dat hij z’n eerste lustrum bij De Klup Twente 
te pakken heeft. ‘Vijf jaar nog maar?’, grapt hij onmiddel-
lijk. Maarse reageerde vijf jaar geleden op een artikeltje 
in de krant waarin De Klup Twente om chauffeurs vroeg.  
Ofschoon hij van zijn pensioen en al zijn vrije tijd genoot, mis-
te hij toch sociale contacten. ‘Als je niets doet, wordt het een 
kleine wereld hoor en ik wilde toch graag iets voor de maat-
schappij doen.’ Maarse klimt iedere dinsdagmorgen in de 
bus om mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel van huis 
op te halen en naar Dagbesteding Almelo InteraktContour   
te brengen. Die ritjes zijn een belangrijke inkomstenbron 
voor het wagenpark(je) van De Klup. Daarnaast is Tonny  
invalchauffeur voor de wandelklup.

Drieluik
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Als de mannen in de gele hesjes stoppen, is het schoon 

Schouderklopjes voor de 
Groenploeg Tubbergent

In september 2003 bracht de gemeente Tubbergen een belang-
rijk deel haar groenwerkzaamheden onder bij SOWECO. Drie 
jaar later werd een contract van tien jaar afgesloten. Tubbergen  
vertrouwde heel erg veel werkzaamheden toe aan de Groen-
ploeg Tubbergen. Aanleg, onderhoud, landschapsbeheer, land-
hekken maken, houtwallen-, bermen- en slotenonderhoud, zelfs 
lichtmasten waren de verantwoordelijkheid van de Groenploeg 
Tubbergen.
Inmiddels heeft SOWECO’s groenploeg een beeld- en open posten 
contract volgens CROW systematiek met de gemeente. Daarin is 
beschreven en met foto’s vastgelegd hoe alles er in de openbare 
ruimte uit moet zien. Volgens dat contract is een beetje graffiti 
op een prullenbak bijvoorbeeld wel toegestaan en dat geldt ook 
voor wat onkruid in de perken en de hoogte van het gras. Maar 
de gemeente krijgt van de Groenploeg Tubbergen méér dan waar 
voor haar geld. Als de mannen in de gele hesjes stoppen met hun 
werkzaamheden, is het schoon en netjes. ‘Want we zijn gewend 
om niet eerder weg te gaan, dan dat het schoon is’, zegt René 
Droste. Ook voert de  Groenploeg Tubbergen groenklussen uit 

bij anderen, zoals bijvoorbeeld particuliere opdrachtgevers, voor 
Staatsbosbeheer, horecaondernemers, campinghouders en het 
Stift bij Weerselo. ‘Daardoor is ons werk ook heel gevarieerd en 
dat waarderen de medewerkers ook heel erg’, aldus Droste.
Droste is, als hij het groenonderhoud van zijn medewerkers prijst, 
niet ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. Want al jaren wordt het 
werk van de Groenploeg Tubbergen ook geschouwd (gecontro-
leerd) door de gemeente. Iedere maand bekijken kritische ogen 
25 willekeurig gekozen punten, zonder dat de Groenploeg weet 
wat er waar bekeken wordt. Het kan gaan om de hoogte van het 
gras, om stamschot, om een vieze prullenmand, maar ook om tal 
van andere zaken. Al met al zijn er bijna 4000 controles geweest. 
Slechts 1 keer (!!) kreeg de Groenploeg geen voldoende. Al die 
andere keren was het tiptop voor elkaar. 

Wat is het geheim van de Groenploeg Tubbergen? Volgens Rene 
Droste en Henry Scheurink is het een optelsom. Ze prijzen het 
geweldige arbeidsethos van hun medewerkers, die niet ophou-
den met hun werk tot alles er netjes uitziet en die altijd op tijd 

De 50 medewerkers van teamleider Rene Droste en voorman Henry Scheurink vormen een geoliede machine en de resultaten daarvan 
zijn in de hele gemeente (en zelfs daarbuiten) te zien. Het openbaar groen ligt er overal prima bij, de bermen zijn fraai, àls er al klachten 
komen, zijn die in een ommezien verholpen, de vele, vele kilometers sloot in de gemeente worden op tijd uitgeklepeld en alle houtwallen 
zijn een lust voor het oog. De groenploeg draait fantastisch!‘De gemeente ziet dat ook. We krijgen van alle kanten schouderklopjes’, vertelt 
teamleider Rene Droste.

buiten gewoon

Tekst en foto’s: 
Hanny ter Doest



verschijnen. ‘Wij zijn hier om zeven uur, we beginnen stipt half 
acht. Er zijn ook mannen die al voor de deur staan als wij komen.’
Maar er speelt meer. Droste en Scheurink schrijven een deel van 
het succes ook toe aan de gemeente Tubbergen die goed mee-
werkt en het werk ook waardeert. Wat ze alleen melden als erom 
gevraagd wordt, is hun eigen betrokkenheid. Droste en Scheu-
rink vinden het belangrijk om oprecht zorgzaam te zijn en geïn-
teresseerd te zijn in de medewerkers. Buiten coronatijd gooien 
ze regelmatig een stukje baklever op de barbecue voor de ploeg. 
Of ze verrassen de ploeg met een kop snert en roggebrood met 
spek. Voor de gezelligheid en de teamspirit. Ze genieten ook veel 
vertrouwen van de mensen. Droste: ‘We zien in een oogopslag 
of mensen goed in hun vel zitten. We praten met ze als er wat 
is. Ik heb wel eens op de vrijdag tot half twee ’s nachts met een 
medewerker in het ziekenhuis gezeten. Ik neem in mijn vakantie 
de telefoon op. Er zijn mensen die dat raar vinden. Ik heb er 
helemaal geen probleem mee. De jongens moeten het van ons 
hebben, maar wij moeten het van de jongens hebben. Zo simpel 
is het. En SOWECO is voor heel veel hun alles. Sommigen hebben 
thuis een televisie en een computer. Dat is het dan. Hier is hun 
leven, hier worden ze gewaardeerd.’
De coronatijd is voor de mannen van de Groenploeg Tubbergen 
desastreus. Géén gezellige pauzes in de keet, geen bakleverworst 
of snert aan de Newtonstraat. Voor de pauzes fietsen ze naar hun 
eigen huis, de barbecues zijn tot nader orde niet toegestaan. De 
RIVM regels worden nauwgezet nageleefd. Leuk is anders, erkent 
Droste. ‘Maar het is wel nodig.’
Alsof de coronatijd nog niet spannend genoeg is, hangt ook nog 
de dreigende ontmanteling van SOWECO boven het hoofd van 
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de medewerkers. Die onzekerheid speelt ze parten. ‘Ondanks 
hun loon- en werkgarantie van de gemeente Tubbergen’, weet 
Droste. ‘Omdat nog veel onzeker is. Blijven ze hier, blijft de  
leiding, blijft alles bij het oude? Dat is erg moeilijk voor ze. We 
beseffen ons terdege hoe goed we het voor elkaar hebben. Een 
mooie gemeente, een prachtig pand en gevarieerd werk. We 
willen dit graag behouden in de toekomst…hopelijk wordt daar  
rekening mee gehouden.’

Tonnie Oude Munnink werkt al 33 jaar bij SOWECO en 
draait nergens zijn hand voor om. Hij doet wat er gedaan 
moet worden. Snoeien, maaien, schoffelen, opruimen. ‘Het 
moet toch allemaal gebeuren.’ Tonnie is dik tevreden met 
zijn baan. ‘Want geen dag is hetzelfde, dat is geweldig en 
ik werk lekker buiten. Doe me vooral niet naar binnen, da’s 
niets voor mij. En ja, de baklever, de stamppot en snert…
dat hoort er hier bij hé. Die gezelligheid. Hij grijnst: ‘En een 
keer per jaar 150 eieren met Pasen ook.’

Kantinebeheerder Silvia von Piekartz maakt al ruim twintig 
jaar deel uit van de Groenploeg Tubbergen. Alleen bestaan 
haar taken niet uit het maaien, snoeien en schoffelen, maar 
doet ze kantine werkzaamheden, serveert koffie en thee 
en ze houdt het pand aan de Newtonstraat in Tubbergen 
aan kant. ‘Ik vind dat ik heel erg leuk werk heb. Afwisse-
lend en ik heb ook leuke collega’s.’ Silvia is intussen 55 jaar 
en haar pensioen is voorlopig nog niet in zicht. Daar treurt 
ze ook niet om. ‘Dan moet ik echt gaan bedenken wat ik 
thuis moet doen.’



Outsider art
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Over haar werk:
Eigenlijk is Grada Kreijkes een creatieve 
alleskunner. Je kunt het zo gek niet  
bedenken, of ze heeft het wel gedaan. 
Natuurlijk naaldvakken als breien en 
haken, maar ook boetseren, macramé, 
kralen en kettingen maken, tekenen en 
schilderen. Met tekenen en schilderen 
is ze begonnen tijdens maandenlange  
ziekenhuisopnames.
Werk van andere kunstenaars inspire-
ren Grada. Ze leerde veel door de land-
schappen van Riet de Vos na te schil-
deren, maar ze is inmiddels verzot op 
het kleurige werk van Vrolijk schilderij.  
Grada maakt ook helemaal eigen werk, 
zoals het mooie paneeltje Samen leven 
(op de foto boven), waarop een don-
kere en lichte hand elkaar raken, met de  
wereldbol op de achtergrond. ‘Dat is 
vanwege Black Lives Matter’, vertelt 
Grada, ‘want je huidskleur mag geen 
verschil maken. Onder die huid heeft 
ons hart allemaal dezelfde kleur.’
Grada heeft ook een bijzondere  
samenwerking met collega-kunstenaar 
Alie Dijkman. Alie maakt de basis van 
hun gezamenlijke schilderijen: de ach-
tergrond en de grote vlakken. Grada 
schildert en kleurt de figuren in. Ze sig-
neren deze schilderijen met Gralies, een 
samentrekking van Grada en Alie.

Over dit kunstwerk
Het schilderij van acryl op doek draagt 
de naam van Owen, naar het jong-
ste neefje van Grada. Owen heeft een 
blanke moeder en een donkere vader. 
Dat is ook de reden waarom Black Lives  
Matter Grada na aan het hart ligt. Owen 
had een moeilijke start in het leven en 
lag veel in het ziekenhuis, net als Grada 
in haar jeugd. Voor haar oudere neefje 
maakte ze ooit een merklap voor z’n 
geboorte, voor Owen een prachtig  
schilderij van die grote mooie hand en 
dat kleine kinderknuistje, waar Grada 
zelf nog ontroerd van kan raken.  

Wie? 
Grada Kreijkes (60 jaar) uit de gemeente 
Rijssen-Holten.

Over de kunstenaar
Grada is geboren en getogen in Rijs-
sen. Haar leven werd bepaald door een  
ingrijpende gebeurtenis op haar twaalfde.  
Ze werd ernstig ziek, met vliegende 
vaart naar het ziekenhuis in Groningen 
gebracht en daar geopereerd aan een 
hersentumor. Die kon maar deels verwij-
derd worden en ze kreeg een drain in 
haar hoofd. Een paar jaar later raakte die 
drain verstopt en moest ze opnieuw een 
gevaarlijke ingreep ondergaan. 
Leven met kanker had grote gevolgen 
voor Grada. Ze ging weliswaar naar 
de huishoudschool, maar toen ze van 
school kwam, werd ze gelijk afgekeurd. 
Ze woonde tot haar 40e bij haar ouders 
en kreeg toen een leuk huisje aan de 
Wellehof. Grada is op het gebied van de 
gezondheid niet veel bespaard gebleven. 
Ze heeft onder andere ook dystrofie,  
fibromyalgie en artrose. Daarom krijgt ze 
thuis wat ondersteuning van Philadelphia.  
De coach van die zorgorganisatie atten-
deerde haar op de dagbesteding in de 
Mensingboerderij. Toen ze er een kijkje 
kwam nemen aan de Keizersdijk, was 
ze gelijk om. Grada: ‘Ik dacht gelijk: wat 
is het hier gezellig en wat hebben ze 
prachtig materiaal om mee te schilderen, 
daar wil ik wel eens wat van proberen.’ 
Grada komt sindsdien iedere dinsdag-
morgen, woensdag en donderdagmid-
dag in de Mensingboerderij.

S C H I K  W I N T E R  J U B I L E U M  2 0 2 0





3030

“Hoe komt aap bij die lekkere banaan?”

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).



“Hoe komt aap bij die lekkere banaan?”

Kerstvakantieplan
Deze column schrijf ik eind oktober, midden in de tweede 
golf van de coronapandemie. Met vandaag 9000 besmettin-
gen en alom bezorgde mensen die vrezen voor een lockdown 
en sluiting van scholen. Deze Schik verschijnt alleen niet nu, 
maar pal voor de kerstvakantie. Onder normale omstandighe-
den is de vakantie natuurlijk iets om je op te verheugen. Gezellig 
Kerst vieren met familie, een leuke oud & nieuw, maar dat is nu wel 
even anders. Grote kans dat onze bewegingsvrijheid in de kerstvakan-
tie nog niet echt groot is en dat we met de kinderen thuis zitten.
Ik kan me heel goed voorstellen dat ouders opzien tegen die kerstvakantie. Want 
hoe houden we de zoete lieve vrede in huis, hoe voorkomen we dat de kinderen zich vervelen? 
De belangrijkste tip die ik kan geven is: bereid je goed voor. Laat het niet op z’n beloop, maar 
zorg voor structuur, daar heeft iedereen belang bij. Ga aan tafel en bedenk met z’n allen een mooi  
programma voor de kerstvakantie. Een programma compleet met dagindeling, tijden voor opstaan, 
ontbijten, ochtendprogramma, gezellige lunch (maak er een feestje van), een middagprogramma, 
diner en avondactiviteiten. Tot het tijd is om naar bed te gaan. Voer het programma de eerste dag 
van de kerstvakantie gelijk in en wijk er niet van af. Wacht ook niet tot kinderen balorig worden en 
zich stierlijk vervelen, om dan met een suggestie te komen. Want dan is het te laat. Zo snel schakelen 
kinderen met een beperking immers niet.
Als je zo’n kerstvakantieplan maakt, denk dan eens aan projecten voor de kinderen. Dat vraagt ook de 
inzet van vaders en moeders, dat kun je allemaal niet aan de kinderen overlaten. Maar mijn ervaring 
is wel, dat ze het erg leuk vinden en dat het goed werkt. 
Ik noem wat voorbeelden: 
• hoe maak ik mijn eigen maaltijd (met alles erbij, boodschappen doen, bereiden, tafel 
 dekken, lekker opeten en opruimen), 
• eigen mondkapje maken (van verschillende materialen), 
• het legoproject (schoonmaken, opruimen, nieuwe dingen maken of misschien zelfs verkopen), 
• project klussen in huis (er moet vast en zeker nog wel wat opgeknapt of schoongemaakt worden), 
• het fotoproject (foto’s maken met de telefoon vanaf bijvoorbeeld een bijzondere positie of van 
 speciale dingen), 
• project tiktok (leuke filmpjes maken),
• het grote kunstproject (tekenen, laat kinderen leuke dingen maken voor bijvoorbeeld opa en oma. 
 Laat ze het inpakken en op de post doen).
En vergeet vooral niet dingen in te plannen als: 
• Film kijken (maak alvast een selectie en praat gezellig met kinderen na over de film)
• Boeken (voor)lezen
• wandelen in het bos of door het park, 
• spelen in de natuurspeelplaats in het Hagenpark of bij de kinderboerderij Beeklust, 
• een leuke fietstocht,
• en – als het even meezit – sneeuwpoppen maken en een sneeuwballen gevecht

Ik zou zeggen: fijne feestdagen en alle goeds voor 2021. Veel plezier met elkaar!

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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Atelier
De woonwinkel beschikt over een eigen atelier. Hier 
maken onze deelnemers prachtige producten, waaronder 
kussenslopen, woondekens, dienbladen, keramiek en veel 
verschillende seizoensgebonden producten. Hierbij passen 
ze veel verschillende technieken toe zodat ze er al hun 
creativiteit in kwijt kunnen. 

Winkel
Dit is niet het enige dat Hebbedingen zo bijzonder maakt. 
De woonwinkel wordt gerund door deelnemers en 
medewerkers. Zij helpen u graag bij onder andere het 
afrekenen en inpakken van uw aankopen. En de koffie 
staat er altijd klaar.

Kookproject
Elke week koken we op donderdag een driegangen 
maaltijd voor 10 ouderen bij De Bendien -Smitshof. 
Hier werken we met 5 deelnemers, 2 vrijwilligers en 1 
begeleidster. Alle voorkomende werkzaamheden worden 
door de deelnemers gedaan onder aansturing van de 
begeleiding. Ook het uitserveren doen de deelnemers zelf.

Activiteiten
Ook organiseren we 5 keer per jaar een workshop op 
zaterdag met iedere keer een ander thema. 4 maal per 
jaar staan we op verschillende markten in Nijverdal.

Openingstijden
Maandag 09.30 tot 16.00 uur
Dinsdag 09.30 tot 17.30 uur
Woensdag 09.30 tot 17.30 uur
Donderdag 09.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 09.30 tot 17.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Zondag gesloten

De Twentse Zorgcentra
Het beheer van Hebbedingen 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. 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. 

Hebbedingen is een trendy woonwinkel in het centrum van Nijverdal 
met een breed assortiment aan stijlvolle en stoere woonaccessoires. 
Van lampen tot kussens en van kaarsenhouders tot kransen. Maar 
er is meer! We verkopen ook ambachtelijke producten die u nergens 
anders vindt, gemaakt van onder andere hout, keramiek of textiel. 
Deze (cadeau-) artikelen worden gemaakt door mensen met een 
verstandelijke beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hebbedingen is dé plek voor een uniek cadeau.

Willem-Alexanderstraat 5B, 7442 MA Nijverdal

088 430 6465

hebbedingen@detwentsezorgcentra.nl

www.hebbedingennijverdal.nl

  HebbedingenNijverdal
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Kleine helden zijn het. Al die kinderen met een ziek broertje of zusje, vader of moeder, opa 
of oma. Veel van hen hebben ook zorgtaken, maken zich grote zorgen of nemen genoegen 
met minder aandacht. 
Zelf vinden jonge mantelzorgers dat allemaal de gewoonste zaak van de wereld, maar dat is 
het niet. Daarom organiseerde Mantelzorg Almelo in de Week van de jonge mantelzorgers 
een bijzondere activiteit. Thema: superhelden.

De week van de Jonge mantelzorger was dit jaar begin oktober. 
Dan moest er ook iets leuks te doen zijn, vond Michelle Aslan van 
Mantelzorg Almelo. Ze nodigde jonge mantelzorgers uit voor een 
spoedcursus striptekenen en daar hadden David en David, Tessa, 
Ruben en Denise wel oren naar.
Schrijver en striptekenaar Theo Bennes kwam voor de jonge  
mantelzorgers naar het Medische Centrum de Kolk om hen in twee 
uur tijd te leren hoe je een mooi stripverhaal maakt. Theo was voor 
de gelegenheid helemaal passend gekleed in een superheldenshirt 
en hij liet alle deelnemers eerst hun eigen superheld creëren. De  
jongens maakten van hun stripheld een sterke kerel met spieren, 
bliksem en zwaarden en de meisjes tekenden stoere jonge vrou-
wen, waarvan er een verdacht veel op de maakster zelf leek. Zodra 
ze hun eigen stripfiguurtje helemaal goed hadden, maakten de 
deelnemers hun eigen heldenverhaal. Zoals Tessa. In haar strip viel 
een man van een heel hoge flat. Dat liep goed af omdat haar super-
held ervoor kon zorgen dat hij niet als een baksteen naar beneden  
tuimelde, maar langzaam naar beneden kon zweven.
Alle stripverhaaltjes hadden wel één gemeenschappelijke deler, zag 
Michelle Aslan. In alle strips waren de superhelden behalve onver-
winnelijk ook heel zorgzaam. Daar is natuurlijk ook nog wel even 
over gesproken. Zorgzaam zijn, zo lieten de deelnemertjes wel  
weten, is in hun leven heel gewoon. 
Hoe het ook zij, de spoedcursus striptekenen was in ieder  
geval niet gewoon, maar wel heel erg leuk. Dat vonden David en  
David, Tessa, Ruben en Denise in ieder geval. Allemaal namen ze hun  
eigen stripheld natuurlijk mee naar huis. De meeste van hen  
hadden het verhaal na slechts twee uurtjes ook al kant en klaar, een 
enkeling ging er thuis nog even mee door. 
• Theo Bennes verzorgt workshops cartoon- en of striptekenen  
 voor bedrijven, organisaties en instellingen. Meer info op  
 www.theobennes.nl  
• Ben jij ook een jonge mantelzorger en wil je wel eens  
 meedoen met leuke activiteiten, samen met andere  
 mantelzorgers? Meld je aan bij M.aslan@mantelzorgalmelo.nl

Spoedcursus striptekenen voor jonge 
mantelzorgers

Helden maken 
superhelden
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Eigenlijk is het een raar, verloren jaar. En het begon allemaal 
zo mooi, zo hoopvol.
Feest hebben we, de Klup bestaat 50 jaar, allerlei festiviteiten 
worden opgetuigd, vol verwachting gaan we aan de slag om 
alles te regelen.
Maar dan, half maart, intelligente lockdown. We wisten met 
elkaar nauwelijks wat het betekende, maar we werden snel 
door de realiteit ingehaald. Niets mocht meer en dat zou nog 
wel even duren ook. Weg feest, weg allerlei hoopgevende 
gebeurtenissen. Het werd improviseren om te overleven en 
dat is ons gelukt! Dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers 
en vaste medewerkers.
Zullen we volgend jaar dan maar gaan feestvieren?

Even wat anders. Net als ik, nemen velen van jullie ook  
regelmatig deel aan het verkeer, lopend, per fiets of auto. 
Dan valt je wat op. Nee, ik zeg het verkeerd, mij is daarbij 
wat opgevallen.
Het overkomt je allemaal wel eens: je staat voor een rood 
verkeerslicht met je auto. Je zit lekker op je gemak achter het 
stuur, leuk muziekje op de autoradio. Dan klinkt er ineens 
achter je een claxon. Verschrikt word je wakker uit je dagdro-
men, kijkt in de binnenspiegel, een boze chauffeur achter je.
Je kijkt naar rechtsboven voor je en jawel hoor, die lamp is 
groen geworden. Uit de reactie van de chauffeur achter je 
maak je op dat dat al een tijdje zo is. Wat er dan gebeurt, is  
hilarisch: de meeste mensen geven dan een dot gas en  
schíeten er vandoor, het schaamrood op de kaken. Of ze de 
verloren tijd willen inhalen!

Maak er een mooi Kerstfeest van, zal ik het ook doen.

HACREAS

Volgend jaar 
dan maar een 
feestje?

   Column Hacreas

Klupdeelnemer Ashley Nijboer uit Twenterand is de trotse bezit-
ter van een koppeltje prachtige, witte Serama kippen. Dat is een 
ras dat oorspronkelijk uit Azië komt. Die kipjes hebben in ieder 
geval een bijzondere karaktertrek: ze houden wel van knuffelen. 
Hoe leuk is dat. Met één van haar kippen heeft Ashley een heel 
bijzondere verstandhouding. Ze maakte een prachtige foto van de 
kip en schreef er een mooi verhaal bij voor Schik!

De witte kip
De witte Serama kip hier op de foto, woont samen met z’n Serama 
vriendjes bij ons baasje Ashley. Ik, het mooie kipje op de foto, ben 
enorm nieuwsgierig als ons baasje weer eens met haar mobiele 
telefoontje het hok inkomt.
Mijn andere vriendjes moeten er dan weinig van weten. Ik loop dan 
gelijk naar ons lieve baasje heen en ga dan gelijk mooi staan voor 
de foto. Al denk ik soms bij mezelf: ‘Baasje, heb je nou nog niet 
genoeg foto’s?’ 
Schijnbaar niet, want mijn baasje blijft foto’s maken. Ons baasje wil 
ook heel erg graag knuffelen en dan ben ik wel eens een beetje 
jaloers. Want dan knuffelt ze ook met de andere kipjes. 
Ik moet wel eerlijk toegeven dat die ander kipjes ook enorm  
schattig zijn en we erg verwend worden met allerlei lekkers.  
Dus snap ik wel waarom baasje zoveel foto’s wil hebben.
Groetjes van de witte kip en mijn baasje Ashley!

Heb jij ook een heel leuk huisdier?? Vertel het gauw.  
Dan kom jij misschien ook wel met een verhaaltje en je  
huisdier in Schik.
Bel of mail maar met hannyterdoest@hotmail.com of  
06 15 16 45 76

Ashley en de 
witte knuffelkip
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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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De tijd van Sinterklaas en Kerst is niet alleen een feestelijke tijd voor 
De Klup Twente, maar ook een belangrijke tijd. Want juist dan zijn er 
bedrijven die De Klup financieel een beetje helpen door chocola te 
kopen voor hun personeel en of relaties. In de meeste gevallen zijn 
het bedrijven en organisaties uit Almelo en omgeving, maar soms 
komt de ‘chocolade’ hulp van ver. Zoals van Intergas uit Coevorden. 
Daar deelden ze begin december wéér 400 chocoladeletters van  
De Klup uit aan het personeel.

Intergas Verwarming bestaat ruim vijftig jaar en is marktleider op 
het gebied van hoog rendement cv-ketels. Maar dat niet alleen, de 
onderneming ontwikkelt ook andere verwarmingssystemen zoals all 
electric en hybridetoestellen. In Coevorden kunnen de productieme-
dewerkers in één jaar 200.000 puike cv-ketels bouwen. Sinds 1 juni 
2019 maakt Intergas deel uit van Rheem, een Amerikaanse produ-
cent van verwarmings- en verkoelingssystemen.
Nu zijn er in Coevorden ongetwijfeld ook lekkere chocoladeletters te 
koop, maar Intergas neemt al een jaar of vijf op rij 400 stuks af bij  
De Klup Twente. Dat heeft De Klup Twente te danken aan de  
inzet van ambassadeur René Hoogstraten, toenmalig directeur van 
de Hoog-straten Groep. Dat installatiebedrijf verkocht en plaatste 
in Almelo en omgeving heel veel Intergas ketels. Op verzoek van 

Hoogstraten bestelde Intergas chocoladeletters bij De Klup Twente. 
Uit sympathie voor De Klup Twente en ook om de goede relatie met 
Hoogstraten te ondersteunen, vertelt Monika Veenstra van Intergas.
De producent van CV-ketels had overigens al sinds jaar en dag de 
goede gewoonte om met Sinterklaas haar personeel iets lekkers voor 
bij de koffie aan te bieden. Dat lekkers is sinds een jaar of vijf de  
chocoladeletter van De Klup Twente. Normaal gesproken gaat  
Monika Veenstra dan bij de uitgang staan als medewerkers ’s avonds 
naar huis gaan en reikt ze de chocoladeletters uit. ‘Dat werd altijd 
erg gewaardeerd. Het was ook altijd leuk, dan spreek ik de mensen 
ook eens een keer.’ 
Dit jaar ging het er echter in verband met de coronapandemie anders  
aan toe. ‘Van onze 100 kantoormedewerkers werkt 90% vanuit 
huis’, vertelt Monika. ‘Maar onze productiemedewerkers natuurlijk 
niet.’  Om te voorkomen dat mensen moeten wachten en dichtbij 
elkaar komen te staan, ging Monika dit keer met een karretje vol 
chocoladeletters het bedrijf in, en konden de mensen – op veilige 
afstand – er een van de kar pakken.  

De Klup Twente verkocht dit jaar in totaal 1200 chocoladeletters, 
1250 chocoladeklupharten en 250 paaseieren. 

‘Chocolade’ hulp van Intergas
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Lia en Govert Mesman bijna 50 jaar actief als vrijwilliger

‘Zo blijf je zelf ook 
nog een beetje bij’

Aflevering 4

Tekst en foto: Hanny ter Doest

Ze graven met zichtbaar plezier in hun geheugen, naar nog leven-
dige herinneringen aan hoe het allemaal begon. Met het boek van 
Sinterklaas op tafel. Maar daarover later meer. Eerst hoe het al-
lemaal begon. 
Govert Mesman werd in 1971 in Almelo benoemd tot directeur van 
de Willibrordschool in de Kerkelanden en het echtpaar betrok een 
woning aan de Willem de Clercqstraat. Op steenworp afstand van 
de school èn van het Meester Siebelinkhuis. Lia keek al snel een 
beetje om naar een buurvrouw en werd vervolgens benaderd door 
wat indertijd de Hulpdienst heette. Een organisatie die verbonden 
was aan de Bleekkerk en die zou uitgroeien tot Mantelzorg Almelo 
- maar die door zowel Govert als Lia nog altijd de Hulpdienst wordt 
genoemd. 
Lia: ‘Ik weet nog dat er iemand bij ons thuis kwam kijken of ik 
wel netjes genoeg was om dat werk te doen’. Ze schiet onwille-
keurig nog in de lach als ze eraan terugdenkt. Als vrijwilligster van 
de hulpdienst ‘verhuisde’ ze mee naar de SIZA, daarna naar SIZ 
Twente en twee jaar geleden naar Mantelzorg Almelo. ‘Ik bezoek 
een keer in de week een dame. Ze was 88 toen ik voor het eerst 
bij haar kwam en ze is er nog altijd. Ze werd in augustus 100 jaar. 
Iedere week ging ik met haar naar het Meulenbelt, voor een kop 
koffie met een stroopwafel en een tweede kopje koffie met een 

kroketje… Dat kunnen we nu door de corona even niet meer, het 
zijn rare tijden. Maar ik kom nog wel bij haar. Dan lopen we maar 
een rondje door de tuin bij het Meulenbelt. Laatst heeft ze een 
laptop gekocht, en daar is ze zo blij mee. Ze laat me dingen zien, 
die ik niet eens kan!’
Via Lia kwam Govert ook in het netwerk van de hulpdienst.  
Beiden werden chauffeur van wat nu het ‘begeleid vervoer’ heet. 
Ontelbare ritjes hebben ze er inmiddels opzitten. Hij bracht mensen  
naar het ziekenhuis voor een bezoekje of consult en leverde  
talloze ‘tandarts’ klanten op tijd af. Lia vond de leukste rit die met 
drie dames uit een bejaardenhuis, jaren geleden. ‘Zij wilden naar 
de verjaardag van een vierde vriendin. Ik heb bij Tibbe aan de  
Ootmarsumsestraat de auto op de stoep gereden…dan konden 
ze nog eerst even een bloemetje kopen.’ Lia beperkt haar inzet 
voor Mantelzorg inmiddels tot de bezoekjes, maar  Govert rijdt met  
liefde nog altijd, als Mantelzorg Almelo hem inschakelt. ‘Maar  
corona he….er zijn niet zoveel ritten meer.’
Het boek van Sinterklaas dat voor Govert en Lia op tafel ligt, is het 
bewijs van jarenlange inzet voor De Klup Twente. Lia maakte er 
verreweg de meeste ‘vlieguren’. Ze werd er al begin jaren zeventig 
op veel fronten actief. Ze zat in het bestuur, de adviesraad en was 
vrijwilliger. Ze gaf bloemschikken, tekenen en volksdansen en ging 

De Klup Twente en Mantelzorg Almelo bestaan beiden bij de gratie van vrijwilligers.  
Honderden en nog eens honderden vrijwilligers die zich dagelijks, wekelijks of maandelijks  
belangeloos inzetten. Soms voor even, maar meestal voor heel veel jaren. Zoals het  
echtpaar Lia (81) en Govert (84) Mesman. Als piepjonge echtelieden waren ze al  
actief in het jeugdwerk in Lievelde en Limburg. Toen ze begin zeventiger jaren in Almelo  
neerstreken, werden ze gelijk gestrikt door de Hulpdienst (de verre voorloper van  
Mantelzorg Almelo) en De Klup. Bijna een halve eeuw later, zijn ze nog altijd heel actief. 
‘Zolang het nog kan, doen we het. Zo blijf je zelf ook nog een beetje bij.’
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een keer in de maand met deelnemers mee naar een gymzaal in de 
Aalderinkshoek. ‘Onze zoon is tekenaar en die ging ook wel eens 
mee.’ Lia zag een piepjonge Ilse de Lange optreden in het Siebelink- 
huis, op verzoek van Ilse’s ouders. ‘Want ze wilde dat zo graag’. 
In Lia’s 25 Klupjaren waren er geen grote vrijwilligersfeesten, maar 
werden de vrijwilligers ieder jaar bedankt met een klein geschenkje. 
Huize Mesman bergt er nog veel. Een bierglas met inscriptie, een 
bureaulampje met het logo. ‘Er is nog van alles. Een klapstoeltje, 
een bonbonnière, een paraplu…’
Ergens in de zeventiger jaren werd haar man Govert ontdekt als 
Sinterklaas. Hij verscheen op verzoek van de Verenging Ouders 
Geestelijk Gehandicapten in een zalencentrum in de binnenstad, 
en daar was ook Wim Geuze die toen de scepter zwaaide bij De 
Klup Twente. Die vroeg hem onmiddellijk om ook in het Meester 
Siebelinkhuis te komen in baard, mijter en met staf. Het verzoek 
werd onmiddellijk ingewilligd en de woning van Lia en Govert 
aan de Willem de Clercqstraat diende daarna jaar in jaar uit als  
verkleedruimte. Mesman transformeerde er tot Sinterklaas, de 
vrienden en vriendinnen van hun kinderen werden er geschminkt 
tot Zwartepiet. Mesman was een veelgevraagd Sinterklaas. Voor 
Almelo en voor tal van basisscholen (met uitzondering van zijn  
eigen scholen). Maar de eerste die Mesman als Goedheiligman  

decennialang aandeed, was het Meester Siebelinkhuis. Het boek 
van Sinterklaas heeft hij bewaard en toont in zijn prachtige hand-
schrift nog namen met bijzonderheden van Klupleden die intussen 
de vijftig al zijn gepasseerd, maar nog altijd in het Siebelinkhuis 
komen. De naam Victor Bloem komt als vanzelf weer bij Mesman 
boven. ‘Zo leuk. Hij vertelde eens dat hij Mesman wilde worden. 
Want Mesman was Sinterklaas en hij wilde Sinterklaas worden.  
Ik was voor Victor altijd Sinterklaas. Ook als ik hem in het zwembad 
in mijn zwembroek tegenkwam.’ 
Als je Mesman diep in zijn hart kijkt, zou hij nu nog wel Sinter-
klaas willen zijn. ‘Het is mooi wat je meemaakt. Kijk, hier (nog altijd  
vertederd) … Dit fluisterde Coby me in het oor: Ik heb niet meer in 
mijn bed geplast!!!’. 
Sinterklaas is Mesman dan niet meer, hij is nog altijd actief als vrij-
williger. Voor de Koppel brengt hij maaltijden rond en Mantelzorg 
Almelo kan hem altijd bellen voor begeleid vervoer van een cliënt. 
Lia Mesman is evenmin een stilzitter. Ze werkt in de winkel van 
Ezra (voor mensen met een smalle beurs), is penningmeester van 
een gymclubje en doet dus nog bezoekdiensten voor Mantelzorg 
Almelo. Voor hulp kan altijd bij hen aangeklopt worden. ‘Zolang 
het nog kan, doen we het. Zo blijf je zelf ook een beetje bij. Als ’t 
te veel is, zeggen we wel nee.’



40 S C H I K  W I N T E R  J U B I L E U M  2 0 2 0

Toen Guido Eggermont negen jaar geleden door De Klup Twente 
werd benaderd, zat hij in zijn nadagen als commercieel directeur 
van Panalytical, een wereldwijd opererende onderneming die niet-
medische röntgenapparatuur maakt. In die functie reisde Egger-
mont de hele wereld over, van Amerika tot Azië. Een compleet  
andere wereld dan die van De Klup Twente. Toch trok de stichting 
de aandacht van Eggermont als hij thuis, in Almelo was. ‘Ik las in 
die tijd wel in de kranten over alles wat De Klup deed. Dat sprak me 
aan. Het is prachtig werk. Toen ik werd benaderd voor een functie 
in de Raad van Toezicht, hoefde ik ook niet lang na te denken. Ik 
vond het een pracht van een organisatie en wilde er graag met mijn 
bestuurlijke ervaring aan bijdragen.’
Eggermont trof bij zijn aantreden een heel andere Klup dan anno 
2020. ‘Ik zag een heel goede directeur en een heel goede staf een 
enorm grote groep vrijwilligers aansturen. Dat is echt uniek, een 
handjevol mensen dat zo effectief wel 450 vrijwilligers in staat stelt 
dat mooie werk te doen. Alleen zouden 450 vrijwilligers het echt 

niet kunnen, maar zonder die 450 vrijwilligers kun je ook niets.’ 
Eggermont stapte in een Raad van Toezicht die - op het gebied van 
toezicht en strategisch denken - op het punt stond een professio-
naliseringsslag te maken. Iets dat Eggermont krachtdadig oppakte, 
zonder uit zijn rol te vallen. ‘Een Raad van Toezicht kan van alles 
doen, maar niet op de stoel van de directeur gaan zitten. Dat heb 
ik ook nooit gedaan. Natuurlijk heb ik wel gevraagd en ook onge-
vraagd advies gegeven, dat hoort erbij. Een keer in de maand ging 
ik met Jan (Anema, directeur -red.) een broodje eten en praatten 
we bij. We hebben daardoor een geweldig goede verstandhouding 
gekregen die in de loop der jaren alleen maar beter is geworden. 
Dat broodje eten is door de coronatijd voortijdig geëindigd, maar 
we spreken elkaar toch nog maandelijks per telefoon.’
Directeur Jan Anema van De Klup Twente roemt Eggermont omdat  
hij het ondernemerschap van de organisatie aanwakkerde en  
koesterde. Eggermont: ‘Ik heb toch wat zaken uit mijn eigen 
werkervaring ingebracht. Hoe een organisatie over investeringen 

Drie keer drie jaar is de maximale zittingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht van De Klup Twente. Daarom houdt het voor voorzitter 
Guido Eggermont in december van dit jaar op, al had hij er met liefde nog een termijn van drie jaar aan vastgeknoopt. Want hij vervulde z’n 
taken met groot plezier. Veelal op de achtergrond, maar Eggermont had ontegenzeggelijk een groot aandeel in de verbeteringsslagen die De 
Klup Twente in het afgelopen decennium maakte. Een interview bij zijn vertrek als voorzitter. ‘Het is goed dat er na negen jaar weer nieuw bloed 
in de RvT komt. Dat betekent niet dat ik mijn gezicht niet meer laat zien.’

Guido Eggermont bij vertrek:

De Klup biedt constante hoge 
kwaliteit diensten



Column Hanny
Leuk? Nee, echt leuk werd het in 2020 niet he? Terwijl we ons zo 
verheugd hadden op het gouden jubileumjaar en een feestje omdat 
Schik al tien jaar verschijnt. In plaats van vrolijke bijeenkomsten met 
veel mensen, gingen de deuren van het Siebelinkhuis tot twee keer 
toe op slot en werden alle feestjes afgeblazen. Natuurlijk allemaal om 
te voorkomen dat mensen bij De Klup een coronabesmetting zouden 
oplopen. Deelnemers zaten, zeker in het voorjaar, lang alleen thuis en 
dat viel zwaar. Er zijn wat traantjes weggepinkt. 
Pffff wat een deceptie en wat een ellende, zou je kunnen concluderen. 
Maar zo was het gelukkig niet. Want De Klup Twente toonde heel veel 
veerkracht en creativiteit en daardoor gebeurden er in het afgelopen 
jaar heel mooie dingen, die zonder de coronapandemie wellicht nooit 
waren gebeurd. In de eerste lockdown werden heel veel vrijwilligers 
actief als bel-, wandel- of fietsmaatje, was ‘Thuisblijven is een kunst’, 
waarvoor prachtige kunstwerken werden gemaakt, deed De Klup mee 
aan speciale radio-uitzendingen en werd Fief-craft werd gelanceerd. 
De tweede coronagolf leverde een prachtig eerbetoon op aan Meester 
Siebelink. Heel veel mensen maakten van zijn vage foto een geweldig 
kunstwerk. En er was meer: een prachtige reeënroute, leuke bak- en 
kook- en beweegvideo’s en zelfs een Klup Minibieb.
Ofschoon ook de Schikredactie geen feestje kon vieren, heeft het jaar 
2020 toch veel opgeleverd. Schik was extra dik dat kwam heel goed 
uit. Schik werd interactiever, want er stonden met grote dank aan Theo 
Bennes, Gerard Keizer, Job Exel en DTZC meer puzzels, kleurplaten en 
andere ‘doe-dingen’ in. De coronacrisis leverde Schik ook een nieuw 
redactielid op in de persoon van Daniëlle oude Luttikhuis. Ze deed mee 
aan Thuis zitten is een kunst en won een tweede prijs met een grap-
pige roze glitterbeer. Maar ze trok mijn aandacht met een geweldig 
beeld van een adelaar. Daniëlle bleek, ondanks het feit dat ze alleen 
haar linkerhand kan gebruiken en niet kan spreken, veel talenten te 
hebben. Ze kan schrijven, knutselen en kunst maken en ze was gelijk 
te porren om voor Schik te gaan werken. Per direct. Dus Schik kreeg dit 
jaar ook een nieuwe knutselrubriek en een nieuwe column. Daarnaast 
ontpopte Daniëlle zich ook nog als een ware ambassadeur voor het 
Meester Siebelink Kunstproject. We zijn donders blij met haar.
Als je dat allemaal op een rijtje zet, is 2020 voor De Klup Twente en 
voor Schik een heel waardevol jaar gebleken. Geen feest, maar wel 
met activiteiten en ervaringen die we voor geen goud hadden willen 
missen.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen toe en veel plezier met oud en 
nieuw. Houd afstand, draag een mondkapje, was je handen en blijf 
gezond in 2021! 

Hanny ter Doest
Hoofdredacteur Schik

Voor 
geen 
goud
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en strategische doelstellingen kan praten. Hoe je mensen kunt  
meekrijgen met je plannen en ideeën. Welke bedrijfsmatige  
modellen gebruikt kunnen worden, ook door De Klup. Dat klinkt 
heel erg als management en dat is het ook. Maar wel management 
met het oog op mensen. In mijn managementstijl zat dat ook altijd: 
aandacht voor de mensen.’ 
In het afgelopen decennium is De Klup Twente getransformeerd 
in een wezenlijk andere organisatie, vindt Eggermont. ‘Bij De Klup 
Twente draait het om inclusiviteit. Ze staat zelf ook midden in de 
maatschappij. Toen ik begon, stond het Meester Siebelinkhuis let-
terlijk achter een groot hek, als een gesloten bolwerk. Dat is nu heel 
anders, het is een open organisatie. Ze zorgt ervoor dat deelnemers 
worden meegenomen in de maatschappij, denk aan de mensen die 
op pad gaan met een buddy. Mensen met een beperking leren zich 
er beter te redden. Bijvoorbeeld met de computercursussen.’  
In de ‘regeerperiode’ van Eggermont knapte de relatie tussen de 
gemeenten en De Klup Twente enorm op. Hij schrijft dat toe aan 
een andere wijze van werken, een meer zakelijke benadering en 
vooral aan directeur Jan Anema, die de besprekingen met gemeen-
ten uiteindelijk voert. Maar op de achtergrond stimuleerde hij een 
zakelijke benadering van subsidieaanvragen voor al het werk dat 
De Klup Twente doet. Eggermont: ‘Er is niet zo’n groot verschil 
tussen geld verdienen in het bedrijfsleven en diensten leveren voor 
subsidiegelden. Gemeenten hebben een zorgplicht voor mensen 
met een beperking, De Klup biedt constante hoge kwaliteit dien-
sten voor die groep. Dat is zakelijk. Maar we denken ook mee met 
bestuurders en hebben oog voor hun problemen. Als je dat als  
organisatie niet hebt, kan een verstandhouding snel ontaarden. Nu 
zijn het open gesprekken die we voeren met Almelo en gemeenten 
eromheen. Zij onderkennen dat we mooi werk doen en luisteren  
naar onze argumenten over hetgeen er gebeurt als we het niet 
doen. Dat dan later veel grotere rekeningen komen. Omdat  
gemeenten onze argumenten hoorden, kon De Klup in de afgelo-
pen jaren ook uitgroeien tot de organisatie die het nu is.’
In december zwaaide Eggermont af. Met toch wel een beetje 
spijt in het hart. ‘De statuten zeggen dat een lid van de Raad van  
Toezicht benoemd wordt voor maximaal drie periodes van drie jaar. 
Die negen jaar van mij zitten erop en daar is veel voor te zeggen 
hoor. Als er had gestaan vier keer drie jaar had ik het zeker ook 
gedaan. Maar je moet als organisatie ook zorgen dat er na negen 
jaar weer nieuw bloed in de Raad van Toezicht komt. Omdat er na 
zo’n lange tijd toch het gevaar loert dat je eenkennig wordt, of 
in routines valt. Onbeperkt lang besturen, is gewoon niet goed.  
Dus voor mij houdt het nu op, maar dat betekent niet dat ik mijn 
gezicht nooit meer zal laten zien bij De Klup.’



Lied van Willem

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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Lied van Willem

Liedje voor alle vrijwilligers

Een lied als een groots dank je wel
Ik mis je, je bent er, maar anders
Een lied waarin ik je vertel
Hoe belangrijk je bent voor mij

Refrein: 
We beeldbellen
Wandelen, fietsen en wij
Drinken koffie en delen verhalen
Ondanks de afstand
Ben jij heel dichtbij
En zing ik een lied want maak je me blij

De wereld die staat hoorbaar still
Maar jij beweegt mee met de tijd en
Staat elke dag voor me klaar
Weet wat je betekent voor mij

Refrein

De klup zingt een blijdschap een lied
Voor vrijwilligers, mensen als jij want
Zonder jou red ik het niet
Een luid dank je wel namens mij

Refrein

Mag ik je bedanken
Met een lied want de Klup
Draagt je op handen er klinkt
Een liedje voor jou
Als vrijwilliger weet
Dat de hele Klup luid voor je zingt

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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De mooiste plekken in Twente
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. Maar dit keer was het geen eenvoudige opga-
ve, want in verband met de coronapandemie waren er natuurlijk helemaal geen leuke evenementen 
of plekken voor een leuk uitje. Carlo zat echter niet bij de pakken neer. Hij pakte zijn camera en trok 
de natuur in. Want buiten, in de frisse lucht, was het veilig en ook nog eens heel mooi.

Door coronamaatregelen die gelden was er maar weinig te doen in   de herfst. Om toch iets voor deze 
column te doen, ben ik op pad geweest. Ik ging langs bijzondere plekken in Twente. Met name in de 
buurt van Vasse. Daar is het Springendal. En Watermolen Frans. Onderweg kwam ik mooie bomen 
tegen die mooi aan het verkleuren waren. Kijk maar! Foto’s liegen niet. 

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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Consultancy en Training

Internet marketing

Social media

Web Ontwikkeling

Ampsen 8  -  7608 MN  Almelo  -  06-37002264  -  info@ ezense.nl  -  www.ezense.nl

Wij maken internet marketing zichtbaar  
meetbaar waarbij doorontwikkeling en  
rendement centraal staan.

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

kantoor- & projectinrichting + 
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?



Eva Jungjohann bezocht jarenlang voor Schik 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 voor 
haar. Maar ‘klimaatdrammer’ Eva slaat zich erdoorheen. Soms met de moed der wanhoop, 
maar altijd met humor en relativeringsvermogen en haar pen en fototoestel. En soms…redt 
ze één leven. Of meer. 

Egeltjes avontuur...
Eva doet verslag

Het was een mooie nazomerse dag in  
oktober dat ik met een kennis een wande-
ling ging maken in de wijk. Even eruit, iets 
wat in coronatijd wel warm welkom is. We 
waren nog geen 300 meter onderweg toen 
ik een hoopje zag bewegen aan de zijkant 
van de stoep. Ik bleef staan en zei: ‘Moet  
je eens zien!’ We zagen een overleden 
moederegel waar twee jonkies rondom  
kropen en van zich lieten horen. Ik denk dat de  
grote egel was overreden en op de rand 
van de stoep gelegd. De jonge egeltjes  
hadden duidelijk honger en wilden melk 
drinken. Wat helaas niet ging. Ach, wat 
sneu. Ik keek mijn wandelmaatje even aan 
en belde resoluut de dierenambulance. 

Ondertussen had egeltje nummer 3 zich 
ook gemeld. Mijn maatje en ik voelden 
ons echte egelspotters en bewaakten de 
kleintjes nauwkeurig. Ze zouden maar de 
weg oplopen en overreden worden door 

een automobiel. Daar moet je toch niet 
aan denken? De baby’s waren drukdoende. 
Eentje was al tamelijk verzwakt. De mensen 
van de dierenambulance hadden gevraagd  
of we ze in een doos konden zetten.  
Achteraf was een emmer ook handig  
geweest, daar ik alleen een pizzadoos had. 
U moet weten, deze vrouw alleen geniet 
soms van een platte, ronde schijf met veel 
tomaat en kaas. Uiteraard met champig-
nons of met spinazie. 

Enfin, wij hielden dus die drie egeltjes 
scherp in de gaten. Eentje verdween steeds 
in het struikgewas. Hij of zij liet wel van 
zich horen door luidkeels te kermen. Ach, 
de schat. Ze hadden zo een honger. Wij 
konden niets, want je mag egeltjes nooit 
koemelk geven. Daar worden ze ziek van. 
Geldt ook voor koffiemelk. De dierenam-
bulance kwam weldra. Gelukkig waren de 
drie baby’s bij elkander. Voorzichtig werden 
de diertjes in een krat getild. Met grote  
stevige handschoenen aan, want ook kleine 
egeltjes hebben al flink scherpe stekeltjes 
en ze zijn tevens een bron van ongedierte. 
De moederegel werd ook meegenomen en 
de kleintjes gingen naar de egelopvang. 
Daar konden ze aansterken en daarna weer 
uitgezet worden in hun natuurlijke habitat. 

Wat een avontuur mensen. Wil je gewoon 
even een blokje rond. Tref je een hoopje 
egels aan. Helemaal verzwakt en hongerig. 
Ze waren ze mak als lammetjes. Twee van 
de kleintjes kwamen zelfs naar me toe. Kon 
ze zo oppakken. Mijn maatje en ik konden 
na vertrek van de dierenambulance op-
gelucht onze tocht vervolgen. De egeltjes  
waren in goede handen. Wij hadden weer 
stof om te delen op de sociale media. Zo 

kan er van alles gebeuren op een ‘losse’ 
vrijdag in oktober die verrassend warm was 
voor de tijd van het jaar. Misschien was dat 
wel het geluk dat de egeltjes hadden. Dat 
het nog zo warm was. Dat ze daardoor  
wisten te overleven. 

Wat een avontuur hè lieve lezers. Misschien 
dat ik wel een dagje mee ga draaien bij 
de dierenambulance. Ze hebben nog wel  
vrijwilligers nodig. Het lijkt mij geweldig. 
Werken bij de dierenambulance.
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Jennifer Jansen vindt het 
leuk om te koken

Gezond eten, onbekende dingen proeven, nieuwe mensen  
ontmoeten 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 over lekker eten en waarom ze naar een inloophuis 
of eetcafé komen. Omdat nog veel Eetcafés dicht zijn in verband 
met de coronapandemie, ging Schik dit keer niet langs, maar 
belde met Jennifer Jansen. 

Jennifer wat leuk dat we mogen bellen. Naar 
welk eetcafé ga jij?
‘Ik ga iedere dinsdag naar de Kookklup in het Meester Siebelinkhuis  
van zeven uur tot negen uur ‘s avonds. Ik ga er nog maar kort 
heen, nog maar een paar jaartjes of zo, omdat ik het leuk 
vind om te koken. Het is ook een leuke groep mensen en we  
koken altijd samen. We wassen ook samen af. Dat vind ik niet 
leuk om te doen, afwassen, maar ik doe het wel als het moet.’

Jullie maken en eten samen met Angeliek en 
Annemiek allemaal verschillende dingen. 
Wie bepaalt wat er gekookt wordt?
‘Dat doen we zelf. Deelnemers mogen kiezen. Om beurten.  
En we overleggen ook altijd. Als ik mag kiezen, kijk ik eerst op 
Facebook naar nieuwe dingen die we nog nooit eerder hebben 
gemaakt. Zoals een ovenschotel met broccoli of taco’s. Ik vind dat 
heel leuk en de andere deelnemers ook.’

Jij houdt van koken, heb je ook ouders die 
lekker en gezond kunnen koken?
(Op de achtergrond fluistert Jennifers moeder dat ze inderdaad 
letten op gezond eten en altijd verse groenten eten). 
‘Ja mijn moeder kan wel goed koken.  Vooral chili con carne en 
groentesoep. Dat vind ik echt heel lekker. Ik zou het wel iedere 
zondag willen eten hoor. Mijn vader kan weer heel lekker nasi en 
macaroni maken en ook mijn zusje kan goed koken.’

De Klup Twente heeft verschillende Kook- en Eetklups  
voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassen 
met een beperking. Informeer naar de mogelijkheden bij 
Jolanda@deklup.nl 06 14.46.52.88

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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Met de verkoop van chocoladeletters, -harten, -eieren, - repen  
en -kransen verdient stichting Vrienden van de Klup ieder jaar  
een leuk bedragje voor bijzondere projecten van De Klup Twente. 
De opbrengst werd gemeld bij Stichting Het Gehandicapte Kind 
(voorheen NSGK) en die verhoogt de opbrengst met €7500,00 uit 
haar Plusregeling. Dat helpt!!

De Klup Twente is voor projecten en bijzondere activiteiten deels 
of soms zelfs helemaal afhankelijk van fondsen en schenkingen. 
Zo werd het gamecentrum FUN-IE-FIT zonder één cent overheids-
subsidie voor elkaar gebokst. Dat huzarenstukje hoopte De Klup 
Twente in 2020 te herhalen met een nieuw, spraakmakend plan, 
@facehoes. Dat komt neer op de transformatie van de gedateerde 
grote zaal in een ruimte die zich kan aanpassen aan alle activiteiten 
die er worden gehouden, maar die vooral geschikt is om mensen 
met een beperking digitaal vaardig(er) te maken.
De geldinzameling zou in juni beginnen met een geweldig bene-
fietevenement van schoonmaakorganisatie Asito in het station van 
Heracles Almelo (Erve Asito). Door de coronapandemie kon er een 
dikke vette streep dat feest. Dat heeft grote gevolgen voor het  
@facehoes. De uitvoering moet nu in (kleine) fasen.
Mede dankzij de opbrengst van de chocoladeverkoop in 2019 
en 2020 en de extra €7500,00 van Het Gehandicapte kind kan 

een deel van de eerste fase (aanpassing toiletten, bar en plafond)  
gerealiseerd worden. ‘Chocoladeverkoper’ Hans van Riet heeft dan 
ook de smaak te pakken; hij wil proberen in 2021 opnieuw voor 
€15.000,00 aan chocola te verkopen zodat hij volgend weer bij 
Het Gehandicapte Kind kan aankloppen voor de Plusregeling en 
 @facehoes.

Over de Plusregeling
Bedrijven, scholen, organisaties en instellingen die geld inzamelen 
voor een project voor kinderen of jongeren met een handicap kun-
nen een beroep doen op de Plusregeling van Het Gehandicapte 
Kind. Als het wordt goedgekeurd, verhoogt het Gehandicapte Kind 
de eindopbrengst tot wel 50%, met een maximum van €7500,00.

Wil je De Klup ook helpen èn je opbrengst vergroten met 
behulp van de Plusregeling?
• Organiseer een leuke actie om geld in te zamelen. De Klup is er  
 blij mee!
• Meld die actie dan minstens een maand van tevoren bij het NSKG/  
 Het Gehandicapte kind voor de Plusregeling. 
• Kijk voor alle informatie over Het Gehandicapte Kind en de  
 Plusregeling op de website van Het Gehandicapte kind!  
 www.nsgk.nl

Plusregeling Het Gehandicapte Kind levert € 7500 op 

Toch nog mooi bedrag 
voor @facehoes
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Hanny Smelt (58 jaar) uit Vriezenveen stapt al sinds jaar en dag  
iedere woensdag- en vrijdagavond bij chauffeur Leo in de bus en 
is een dik tevreden klant. ‘Ik vind het Klupvervoer hartstikke goed. 
Want zonder de bus kom ik niet in het Siebelinkhuis hoor…. Dat is 
veel te ver weg. Leo is altijd op tijd, rijdt mooi rustig en het is gezellig 
in de bus. Zonder busvervoer zou ik maar in huis zitten te koeke-
loeren. Dat is ook helemaal niks, nu ga ik op de woensdagavond 
computeren en op de vrijdag stijldansen.’
Op de dag dat Maico Kleinpenning (51 jaar) zijn zilveren jubileum 
viert als SOWECO medewerker, praat hij met Schik over het Klup-
vervoer. Maico wordt iedere maandag- en dinsdagavond thuis, in 
de Almelose binnenstad, opgehaald. Jarenlang reed chauffeur Jaap 
voor, intussen is dat diens vervanger. Ook Maico is dik tevreden over 
het Klupvervoer, want: ‘Ze zijn nooit te laat en het zijn prima bus-
jes’. Maico gaat op de maandagavond naar het Siebelinkhuis voor 
het darten en op de dinsdagavond voor sociale activering. Als het 
aan hem ligt, slaat hij nooit een avond over. ‘Tenzij het natuurlijk 
helemaal niet anders kan’, zegt hij met een verwijzing naar corona-
maatregelen.

Het koken op maandag en de modelbouw op de woensdagavond 
zijn de wekelijkse uitjes voor Jos Dierink (54 jaar) uit Tubbergen. 
Maar goed dat er Klupbussen zijn, vindt hij, want anders kan hij 
er niet naar toe. Jos wordt wekelijks gehaald en weer veilig thuis-
gebracht door chauffeurs Hemmy en Gerrit. Hemmy is een vrolijke 
Frans die van een beetje muziek houdt en Gerrit vindt het leuk om 
te kletsen met zijn passagiers. ‘Hij vraagt altijd hoe het gaat’. Jos kan 
blind op de chauffeurs vertrouwen. ‘Ze zijn zeker altijd op tijd en de 
bussen zelf, daar is helemaal niets mis mee.’
Nu Silvia Busscher (54 jaar) uit Fleringen gelukkig helemaal hersteld 
is van corona, kan ze weer met de bus van De Klup Twente naar het 
Meester Siebelinkhuis. Daar vermaakt ze zich prima in het FUN-IE-FIT 
en bij het countrydansen. Dat doet ze trouwens al jaren. ‘Ik kom al 
tien jaar op de woensdagavond in het Siebelinkhuis en al 24 jaar 
op de dinsdagavond. En op de maandag ga ik naar het zwemmen 
in Tubbergen.’ Met de busservice van De Klup is ze maar wat blij.  
Ze kan het uitstekend vinden met chauffeurs Gerrit en Guus, die 
stipt op tijd voorrijden, een gezellig babbeltje maken, af en toe een 
geintje uithalen en die haar ook weer veilig thuis afleveren. 

Wie kent ze niet? De bussen van stichting Vrienden van De Klup Twente met de vrolijke kusjes op de flanken, die heel Almelo en de  
regio doorkruisen. Die steevast de inzittenden keurig op tijd halen en weer thuisbrengen. Met altijd een goed gemutste, attente vrijwillige  
chauffeur achter het stuur. Geen wonder dat het Klupvervoer er ‘goed opstaat’ en meer organisaties de Klupbussen inschakelen.  
Maar hoe goed dat Klupvervoer is, kunnen de passagiers het beste vertellen. Schik sprak met ze.

Superaardige chauffeurs rijden keurig op tijd

Klupvervoer heeft allemaal 
dik tevreden passagiers
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Michel Even (37 jaar) uit Almelo vindt het wel lekker om dagelijks 
van en naar zijn werk in supermarkt Plus te lopen. ‘Lekker even uit-
waaien’. Maar ’s avonds heeft hij te veel hinder van nachtblindheid 
en stapt hij liever in de bus als hij naar zijn vriendin Joke of het 
Meester Siebelinkhuis gaat. Bij De Klup schuift hij om de week aan 
bij het Eetcafé en doet hij iedere woensdagavond trouw mee aan de 
repetities van de ToneelKlup, want Michel is één van de steracteurs. 
Normaal gesproken gaat hij met een ‘gewoon’ busbedrijf naar het 
Siebelinkhuis, maar in de zomer kon dat even niet. Toen reed de 
Klupbus bij hem voor. Dat is uitstekend bevallen. Het Klupvervoer 
doet volgens Michel in niets onder voor een commerciële busonder-
neming.  
‘Super, superaardig zijn de chauffeurs. Echt geweldig hoor’, compli-
menteert Domenica Bertolini (58 jaar) het busvervoer van De Klup 
Twente. Domenica kreeg in de afgelopen jaren tot twee keer toe een 
hersenbloeding en is daarna volledig afgekeurd. Ze gaat van maan-
dag tot en met vrijdag ‘s middags met een bus van De Klup naar 
Dagbesteding Almelo van InteraktContour, het activiteitencentrum 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Over dat busvervoer 
uit haar mond niets dan lof. Ze vindt alle chauffeurs reuze hartelijk 
en attent. Doorgaans zijn ze ook keurig op tijd. ‘Af en toe niet. Maar 
dat is niet vreemd, want er zijn overal wegen opgebroken of afge-
sloten. Dan kan het weleens ietsjes langer duren’, aldus Domenica.
Al drie jaar lang pikt de Klupbus klokslag Remco Altena (26 jaar)en 
zijn groepsgenoot Thijmen iedere donderdagavond op bij De Schol-
tenhof. Exact om 18.10 uur draait-ie het terrein op, daar kun je de 
klok op gelijk zetten. Remco en Thijmen rijden dan mee naar Borne 
waar nog twee jonge mannen instappen en dan gaat de reis naar  
Almelo, waar de vijfde en laatste passagier wordt opgehaald.   
Remco is over de bus en de chauffeur dik tevreden. ‘En het is er ook 
altijd lachen’. In het Meester Siebelinkhuis doen Remco en Thijmen 
mee aan de Kookklup. Ze bereiden zelf met vrijwilligers Laurens en 

Andrea lekkere maaltijden en verorberen die met smaak. Als alles 
in de keuken weer spik en span is, levert de Klupbus de heren weer 
om 21.15 uur weer af bij De Scholtenhof, op het platteland van 
Zenderen. 
Chauffeurs Theo en Gé halen al zo’n twee jaar Wesley Janmaat 
(net 30 jaar) op van het wooncomplex Hilverbeek van DTZC in de 
Almelose Schelfhorst. Overdag werkt Wesley bij Het Patent (‘Daar 
is het ècht leuk’), maar ’s avonds gaat hij graag naar het Siebelink-
huis. Daarom rijden Theo en Gé op de dinsdag- en woensdagavond 
stipt op tijd voor om Wesley mee te nemen voor de kooklessen op 
de dinsdagavond en het countrydansen op de woensdagavond.  
‘Die chauffeurs kun je heel goed hebben’, grapt hij. In coronatijd 
hangen de bussen vol extra schermen en moeten mondkapjes  
gedragen worden. Wesley maalt er niet om. ‘In het begin was het 
even wennen, maar het is goed te doen. In ieder geval beter dan 
ziek worden.’

De vervoersdienst van De Klup Twente beschikt over vier goed 
uitgeruste, recente bussen. Deze bieden plaats aan maximaal  
8 passagiers en zijn ook geschikt voor rolstoelvervoer. 
Er werken ruim 40 vrijwillige chauffeurs voor De Klup Twente.  
Zij beschikken allemaal over een VOG en hebben allemaal  
rijvaardigheidstesten afgelegd. 
In de avonduren worden de bussen ingezet voor het vervoer van 
deelnemers van De Klup Twente, overdag rijden de bussen voor 
andere organisaties, onder wie InteractContour. 
• Heeft u interesse in het vervoer van stichting Vrienden  
 van de Klup voor uw eigen organisatie? Informeer  
 naar de mogelijkheden bij Gerrit Tijink 06 54 90 34 33
• Wilt u De Klup Twente helpen als chauffeur? U bent meer  
 dan welkom. Neem contact op met Jolanda@deklup.nl of  
 06 14 46 52 88

Hanny Smelt

Michel Even

Remco Altena

Wesley Janmaat

Domenica Bertolini

Maico Kleinpenning

Silvia Busscher

Jos Dierink



Op de gloednieuwe webshop www.heerlijkhappy.nl/
webshop/ is het eenvoudig om een bestelling te 
plaatsen. Je zoekt je favoriete eten uit, stopt dit 
in de winkelmand en plaatst je bestelling. Je kunt 
ervoor kiezen om je bestelling zelf op te halen of 
om deze te laten bezorgen.

Wie zijn wij?
Bij HeerlijkHappy werken mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld werken er zestien 
van hen in de bakkerij en de keuken op locatie de 
ColckHof: het is voor deze deelnemers een veilige en 
verantwoorde werkplek binnen de horeca.
Binnen HeerlijkHappy werken we met de leer-
werklijn Horeca. Dit betekent dat de deelnemers 
getraind worden in het onderhouden en (als ze dit 
willen en kunnen) vergroten van hun vaardigheden. 
Wij stimuleren ze om het beste uit zichzelf te halen.

Lekker winters eten
Het is winter en daar horen warme, winterse 
gerechten bij. Daarom maken we speciaal voor deze 
tijd van het jaar een heerlijke erwtensoep en een 
Twentse wintersoep. 

We zijn ook druk geweest met de voorbereidingen 
op de feestdagen: kerstbomen van chocola, truffels 
en echte kerst-chocoladerepen. Hoe leuk en 
lekker is het om te genieten van deze feestelijke 
specialiteiten? Je kunt ze nog kopen voor jezelf of 
als cadeau voor een ander.

Openingstijden
HeerlijkHappy is open van maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 15.30 uur. Ophalen of laten 
bezorgen kan tijdens openingstijden. Kortgeleden 
zijn we ook op zaterdag gestart met een kleine 
groep deelnemers. We hopen dat deze groep 
snel groter wordt zodat we ook op zaterdag open 
kunnen zijn voor klanten.

De Twentse Zorgcentra
Het beheer van HeerlijkHappy 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. 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. 

Den Alerdinck 2, 7608 CM  Almelo

088 430 4155

heerlijkhappy@detwentsezorgcentra.nl

www.heerlijkhappy.nl/webshop

  heerlijkhappy      @heerlijkhappy

HeerlijkHappy maakt heerlijk eten: van gebak 
en fruitsalade, tot soep en belegde broodjes. 
Vanwege corona is het restaurant van 
HeerlijkHappy gesloten. Maar gelukkig zijn de 
bakkerij en de keuken wél geopend. Iedereen 
kan lekkernijen bestellen en laten bezorgen of 
zelf ophalen. Sinds kort gaat dit nog makkelijker, 
omdat HeerlijkHappy een webshop heeft.

getraind worden in het onderhouden en (als ze dit 
willen en kunnen) vergroten van hun vaardigheden. 
Wij stimuleren ze om het beste uit zichzelf te halen.
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op de feestdagen: kerstbomen van chocola, truffels 
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Mirjam completeert 
Mantelzorgteam
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De dag na haar 53e verjaardag begon  
Mirjam van Baalen bij Mantelzorg Almelo 
als opvolger van Anne van der Raadt, die 
in Enschede een Brownies & DowNies  
vestiging opende. Mirjam heeft veel zin in 
haar nieuwe baan, ook al kon ze niet gelijk  
‘vol op de pedalen’ door de coronapan-
demie. Maar even voorstellen in Schik kan  
natuurlijk altijd!

Mirjam, vertel! 
Waar kom je vandaan? 
‘Ik ben geboren in Heumen, opgegroeid 
in Nijmegen en studeerde Toegepaste 
Huishoudwetenschappen in Wagenin-
gen. Voor die opleiding liep ik stage bij de  
Kredietbank in Amsterdam en bij de Stichting  
Welzijn Ouderen in de Betuwe. Die stage 
bij de SWO vond ik zo leuk dat ik ook nog 
een master sociale gerontologie heb ge-
volgd, over de gevolgen van vergrijzing en 
ouder worden. Daarna vond ik een baan in  
Rijssen. In 2000 vroeg de Stichting Welzijn 

Ouderen Almelo of ik iemand kon vervangen  
tijdens haar zwangerschapsverlof en zo ben 
ik in Almelo gekomen.’

Wat heb je bij de SWOA (later onder-
deel Avedan) allemaal gedaan?
‘Van alles. Ik ondersteunde het senio-
renadviesteam, werkte bij het Trefpunt  
Elisabeth en ondersteunde de vrijwilligers van 
de personenalarmering en Huisbezoek75+.  
Ik heb de Infowijzer samengesteld en was 
ouderenconsulent in de Schelfhorst. Daar 
heb ik ook de huiskamer opgestart en het 
ontmoetingsplein 55-plus. Nog niet zo lang 
geleden heb ik een coachopleiding gevolgd, 
gericht op individuele begeleiding. Dit sloot 
heel mooi aan op het project Persoonlijke 
Coaching dat ik begeleidde.’

Dat klinkt als een hartstikke leuke  
baan, waarom dan toch naar  
Mantelzorg?
‘Ik liet zeker een leuke baan en vele mooie 

contacten achter en vond het best lastig 
om afscheid te nemen. Maar ik werkte er 
al lang en dan is het leuk om eens bij een 
andere organisatie aan de slag te gaan. 
Ik kende Jaquelien en Gerda al en hoorde 
veel positieve verhalen over Mantelzorg  
Almelo. Het ondersteunen van mantelzor-
gers spreekt me heel erg aan. Ik heb respect 
voor mensen die de zorg hebben voor een 
ander. Want mantelzorger worden, daar 
vraag je niet om. Het dient zich aan, je pakt  
t op. Uit liefde, omdat iemand je dierbaar is.’  

Waar wil je je bij Mantelzorg graag 
je tanden inzetten?
‘Juist de variatie van individuele begeleiding 
van mensen en werken met groepen vind 
ik leuk. In persoonlijke gesprekken kunnen  
mensen heel open zijn, en dat kan erg  
helpen. Met groepen zie je dat mensen 
elkaar ineens vinden en zich gesteund 
weten door elkaar. Ik ga in ieder geval  
ondersteuning bieden aan mantelzorgers 
die zorgen voor mensen met dementie of 
Niet Aangeboren Hersenletsel en de vrijwil-
ligers van het Mantelzorgcafé. Daarnaast 
cursussen en groepsbijeenkomsten organi-
seren en helpen bij het koppelen van vrijwil-
ligers aan mantelzorgers – zodat de laatste 
even de handen vrij hebben om de deur uit 
te gaan. Een luisterend oor is zo belangrijk 
en dat wordt door de coronamaatregelen 
nog versterkt. Mantelzorgers en vrijwilligers 
kunnen bij me terecht om hun verhaal te 
doen of voor vragen. Als ik in gesprek ben, 
dan bel ik terug en/of ik maak een (bel)  
afspraak.’ 

Mirjam van Baalen is bereikbaar via de 
mail m.vanbaalen@mantelzorgalmelo.
nl en telefonisch 06 1002 35 68. Haar 
werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag.



Klupvrijwilligers Marja en Frans Lansink uit Tubbergen zijn samen met een 
groeiende groep ouders en vrijwilligers bezig met de oprichting van een 
Mooi Leven Huis Tubbergen. In die nieuwe woonvorm krijgen bewoners 
de huiselijkheid en vrijheid zoals thuis en behouden ouders en andere 
mensen uit hun sociale netwerk hun rol en invloed. Schik bericht over de 
vorderingen.

Er is in een paar maanden tijd ontzettend veel werk verricht door de  
stichting Mooi Leven Huis Tubbergen. Ondanks de beperkingen die de  
coronapandemie met zich meebracht. Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen.  
Juist! want in september van dit jaar werd bij notaris Fiselier in Tubber-
gen de stichtingsakte ondertekend. In ruil voor een lekkere slagroomtaart.  
Hoe aardig is dat? De stichting werd ook ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Beide belangrijke stappen moesten gezet worden, vooraleer 
er ook maar gedacht kan worden aan subsidies en bouwen.
Intussen hebben zich in totaal 22 nieuwe gezinnen geschaard aan de zijde 
van de 9 ouderparen die van meet af aan meewerkten met Frans en Marja 
Lansink aan de ontwikkeling van Mooi Leven Huis Tubbergen. Met elk 
gezin is een kennismakingsgesprek gevoerd, voor het grootste deel bij 
de mensen thuis of via videobellen. Uit deze bijzondere gesprekken bleek 
dat de behoefte aan een Mooi Leven Huis groot was. Al die gezinnen  
hebben een kind dat ooit dolgraag in dat Mooi Leven Huis een toekomst 
wil opbouwen.
De betrokken ouders hebben intussen zitting genomen in één van de drie 
werkgroepen die de komst van het Mooi Leven Huis Tubbergen voorberei-
den. Er is een werkgroep Woonwereld, die zich bezighoudt met het pand 
zelf en alles erin en er omheen, een werkgroep Verbinden binnen, die zich 
gaat bezighouden met de rol, relatie en gedeelde verantwoordelijkheden  
van ouders en andere zorgverleners en de werkgroep Mooi Leven  
Familie, die zich gaat ontfermen over de oh zo belangrijke familiaire sfeer 
en betrokkenheid van bewoners, ouders en het hele sociale netwerk van 
de bewoners in het Mooi Leven Huis. De inzet en betrokkenheid van  
ouders is een absolute voorwaarde. Marja Lansink: ‘Als het Mooi  
Leven Huis Tubbergen straks klaar is, moet iedereen – bewoners, familie,  
verzorgenden en vrijwilligers – elkaar zo goed kennen dat voorstellen  
niet meer nodig is.’
De belangstelling van ouders voor een plekje in het Mooi Leven Huis voor 
hun zoon of dochter is groot. Streven is dertig bewoners, er zijn nu al 31 
aanmeldingen. Maar daar blijft het niet bij; er zijn ook al tal van mensen  
uit de zorg die hebben aangegeven graag in het Mooi Leven Huis  
Tubbergen te willen werken. Ook daar zijn de initiatiefnemers ontzettend  
blij mee. ‘We zijn ook van plan hen echt mee te laten denken bij de  
ontwikkeling van ons Mooi Leven Huis’, aldus Marja Lansink. 

• Wilt u meer weten over wat het Mooi Leven Huis inhoudt? Kijk dan op 
de websites www.mooilevenhuistubbergen.nl en www.nabijnetwerk.nl 53S C H I K  W I N T E R  J U B I L E U M  2 0 2 0

Al meer dan 
30 kandidaat 
bewoners
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Knutselen met Daniëlle…

Voorstudie: 
kunstenaar 

Gerard Keizer

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

De winnaar van de vorige keer 
is Ilonka Gertruida Bruil

Kijk gerust op mijn website
www.kunstenaargerardkeizer.nl
of op facebook/Instagram 
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Herman Media
RCTM reclamebureau
Loohuis communicatie en 
 beveiling
Split Level
De Twentse Zorgcentra
’s Heeren Loo
Aveleijn
Rabobank
Eringa Mode
Hillen kantoorefficiency
Hoogstraten Groep Almelo
Ford Oldenzaal
Baby Outlet
Bloem goud- en edel smederij
Kobes & zn
SOWECO
Bouwmensen Almelo

ABN-AMRO
Netters Infra
Asito
Veurbrook wijkcentrum
Ter Braak Willems notarissen
Nijland Twente Schildersbedrijf
Eazis
Marijn Backx fotoproducties
Urenco
Andre Knol Drankenservice
Koopman tweewielerspecialist
LKSVDD architecten
SVA automaten service
Sickman personen vervoer
Hulshof taxiservice
Schepers Tours
Sensata
Asteleyner betonboringen

BuitenZin tuinontwerp en adviesbureau
BHJ Wiggers assurantiën
Vredehof uitvaartverzorging
Kroon advocatuur
Erasmus Pro
Uitgeverij Maandag 
Broekhuis Almelo
Jannie Vleerbos communicatieconcepten
Kamphuis makelaars
Eshuis accountants en belastingadviseurs
De Smaak van 
Kinderopvang de Cirkel
ROC Regionaal Ondernemers Contact
Ten Hag makelaars
Beter Wonen
McDonald’s
Aandagt reclame & marketing
Urban Delights

Finezze
KEK
Veurink Boerrigter verzekeringen & 
 financiële diensten
Jazet sign & print
Erve Beeklust
’t Hookhoes
eZense
Andre & Andre music & entertainment
Wijngaard ’t Nijrees
Landal Greenparks
Hendriksen accountants en 
 adviseurs
BON Beschermingsbewind 
 Oost Nederland
Fotostudio Lynda
Meesteraandemuur.nl
Morrenhof-Jansen

Fantastische Schik adverteerders
Ontzettend bedankt voor tien hele jaren Schik gratis lees- en kijkplezier voor alle mensen 

met een beperking en iedereen die hen een warm hart toedraagt!


