
Stichting de Klup Twente

Berlagelaan 2

7606 ST Almelo

Telefoon: 0546 536 820

www.deklup.nl

Dagstructurering van De Klup Twente biedt 
kosteloos aantrekkelijke activiteiten overdag 
voor mensen die zoeken naar zinvolle 
activiteiten voor een beter en leuker leven.

Contact
De Talenten
De Hagedoorn
Wilgenstraat 11 
7605 EG Almelo

De AAnstroom
Meester Siebelinkhuis
Berlagelaan 2
7606 ST Almelo

De Senioren
Meester Siebelinkhuis
Berlagelaan 2 
7606 ST Almelo

Informatie en aanmelding:
Marja Scheper    marja@deklup.nl    06 51 17 19 64

Dagstructurering
 De Talenten
 De AAnstroom
 De SeniorenDe Senioren

De Senioren is speciaal bestemd voor 70-, 80- en 90-plussers die het leuk 
vinden om leeftijdgenoten te ontmoeten voor een interessant en levendig 
gesprek over heel veel verschillende thema’s. Deelnemers mogen ook zelf 
onderwerpen aandragen en er komen sprekers om te praten over bijzondere  
thema’s. De actualiteit wordt ook niet geschuwd. Voor mensen die het leuk 
vinden bestaat de mogelijkheid gezellig samen te lunchen (optioneel). 

Heeft u wel oren naar een goed gesprek met gelijkgestemde leeftijdgenoten?  
Kom gezellig meepraten of luisteren. U kunt altijd een afspraak maken om 
een keer te komen kijken.

De Senioren komt bij elkaar in de serre van het Meester Siebelinkhuis aan de 
Berlagelaan 2 in Almelo op de vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur. Bijeenkomst is 
gratis, lunch kost € 3,00.



De Talenten
De Talenten is een vorm van dagstructurering voor iedereen van twintig 
tot ongeveer veertig jaar die zijn of haar leven een positieve impuls wil 
geven en die weer actief mee wil doen in de samenleving. Ontmoeting is 
erg belangrijk en er worden veel en gevarieerde activiteiten aangeboden. 
Deelnemers hebben zelf een grote stem in het programma. Als deelnemers 
het willen, helpen we ze bij De Talenten om hun talenten te ontdekken en 
in te zetten.

Ben je benieuwd en klaar om je leven een boost te geven? 
Neem dan contact met ons op.

De Talenten is gevestigd in De Hagendoorn aan de Wilgenstraat 11 in Almelo.  
Openingstijden zijn maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 – 11.30 uur. 
Bij grote belangstelling komen er dagdelen bij.

De AAnstroom
De AAnstroom richt zich op 40-plussers die een goede, fijne en vooral  
gezellige tijdsbesteding zoeken in een vertrouwde en veilige omgeving. 
Zoals mensen in een sociaal isolement, mensen met een beperking of met 
psychische klachten of een taalachterstand. Bij de AAnstroom kan iedereen 
z’n verhaal kwijt, nieuwe mensen leren kennen en er zijn allerlei leuke 
activiteiten in een ongedwongen sfeer. Deelnemers kunnen zelf aange-
ven welke activiteiten ze graag willen doen. Op de donderdag wordt er 
gekookt en gezamenlijk geluncht, kosten voor de maaltijd zijn € 3,00 per 
persoon per keer. 

Is De AAnstroom misschien iets voor u? U bent van harte welkom. 
Bel of mail gerust voor een afspraak.

De Aanstroom is gevestigd in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2  
in Almelo. Openingstijden dinsdag (gezamenlijke activiteit met De Talenten  
in de Hagedoorn) en donderdag van 9.30 – 13.30 uur. Bij veel belangstelling  
komen er dagdelen bij.


