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Welkomstwoord 

Wat is het WHC? 

Het WOPiT Herstelcollege (WHC) biedt laagdrempelige colleges aan met als doel iedereen de kans te 

bieden iets te leren, of je nou hooggeschoold, laaggeschoold, cliënt of geen cliënt bent; iedereen is 

welkom. Om bestaande krachten te versterken en nieuwe krachten te ontdekken. We proberen onze 

colleges zo laagdrempelig mogelijk te maken. 

Om tot een zo leerzaam mogelijke omgeving te komen werken we vanuit een aantal basisprincipes: 

•        Op de eerste plaats zijn we allemaal mensen; laten we onze verschillen vieren en ons focussen 

op onze krachten. 

•        Niemand houdt ervan om gekwetst of vernederd te worden dus laten we elkaar respecteren. 

•        In discussie en debat dagen we de mening uit, niet de persoon. 

•        We zullen samen leren en samen delen. 

•        We laten onze zorgen thuis laten, wees vriendelijk, positief en gastvrij. 

•        We zetten onze telefoon uit of op stil. 

•        Om onze verschillen te vieren en ons veilig te voelen zullen we niet discrimineren. 

•        We zijn hier niet onder invloed van alcohol en/of drugs, in welke vorm dan ook. 

•        We zullen samen LEREN, samen GROEIEN en elkaar INSPIREREN! 

 

Wie organiseert de herstelcolleges? 

Een herstelcollege kan worden georganiseerd door iedereen die zijn kennis, kunde of opinie met 

anderen wil delen. Dit houdt dus in dat iedereen zich kan aanmelden om een herstelcollege te 

organiseren. Heb jij hier interesse in? Neem dan contact op met WHC@wopit.nl. 

 

Hoe doe ik mee? 

Indien je een zorgtoewijzing hebt voor dagdelen maatschappelijke deelname binnen WOPiT 

Herstelcollege kan je, naast participatie binnen het Herstelcollege en activiteiten van WOPiT, gratis 

deelnemen aan alle colleges binnen de beschikbare dagdelen. Hiervoor dient een toewijzing voor 

maatschappelijke deelname te  worden aangevraagd bij de gemeente waar jij woont. Dit kan samen 

met jouw hulpverlener of een coach van WOPiT. Na akkoord van de gemeente kan jij jezelf aanmelden 

voor de colleges die jij wilt bezoeken door WHC@wopit.nl te mailen of door dit gewoon mondeling 

door te geven aan een WHC contactpersoon tijdens de bijeenkomsten voor maatschappelijke 

deelname. 

De meeste colleges zijn voor iedereen die interesse heeft toegankelijk, ook als je geen zorgtoewijzing 

maatschappelijke deelname hebt. Hiervoor wordt dan 3 euro per college gevraagd. Aanmelden kan via 

WHC@wopit.nl en betaling geschiedt aan de deur. Bij voorkeur gepast geld mee nemen. 

 

Hopelijk tot snel! 

Team WHC 

mailto:WHC@wopit.nl
mailto:WHC@wopit.nl
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Fitclub 

Wie? 

Merijn 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

10 & 24 juli 

7  & 21 augustus 

4 & 18 september 

Van 18:00 tot 20:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Bezig met je gezondheid? Weer op een gezond gewicht willen 

komen? Meer groente en fruit willen eten? Willen stoppen met 

roken? Fitclub is de plek waar je zelf een doel stelt en waar je met 

de tips, tricks en support van de andere deelnemers je doelen gaat 

halen!  

Samen gaan we opzoek naar een eigen doel en zoeken we als we 

dat nodig hebben iemand op die ons meer kan vertellen over een 

bepaald onderwerp.  

In dit geval praat iedereen natuurlijk over fitclub! 

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Chillcollege 

Wie? 

Merijn 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

7 juli, 4 augustus, 1 

september & 6 

oktober 

Van 14:00 tot 17:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Terwijl er aan de Geerdinksweg een flinke bak kabaal wordt 

gemaakt met het muziekcollege zal er aan de Tuindorpstraat een 

oase van rust ontstaan. Hierin is ruimte om te mediteren, na te 

denken, te tekenen, lezen, you name it!  

Doel van dit college is om een rustige tegenhanger te bieden ten 

aanzien van het muziekcollege. 

 

mailto:WHC@wopit.nl


 

 

WOPiT Herstelcollege 

Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 

Email: WHC@wopit.nl   

Tel: 0653716885 

 

  
Yoga 

Wie? 

Silvia van Yoga 

Sanoens 

Waar? 

De dansende os - 

Schalkburgerstraat 28 

Hengelo 

Wanneer? 

8, 15, 22 & 29 juni 

6, 13, 20 & 27 juli 

3, 10, 17, 24 & 31 

augustus 

7, 14, 21 & 28 

september 

 

Van 10:00-11:00 Yoga 

Koffie van 11:00-12:00 

aan de Tuindorpstraat 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Yoga voor ontspanning, een positieve houding en loslaten van alle 

dagelijkse beslommeringen. Dit wordt gedaan door middel van 

bewegingsoefeningen en ontspanning.  De yogalessen worden 

verzorgd door Yoga Sanoens: “Yoga om los te laten”. Neem je 

eigen yogamat of een handdoek mee. 

Aansluitend aan de Yoga is iedereen welkom aan de Tuindorpstraat 

om af te sluiten met een kopje koffie, thee of water. Even 

langzaam verder gaan met de dag!  

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Walk & Talk 

Wie? 

Merijn 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

5, 12, 19 & 26 juli 

2, 9, 16, 23 & 30 

augustus 

6, 13, 20 & 27 

september 

 

Van 10:00 tot 12:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Elke woensdagochtend vindt er een wandeling plaats met de 

mogelijkheid om tijdens het bewegen nieuwe mensen te 

ontmoeten en te spreken. Start vanaf de Tuindorpstraat. 

Koffie & thee ter afsluiting. 

mailto:WHC@wopit.nl
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WRAP 

Wie? 

Theo 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

14 & 28 juli 

11 & 25 augustus 

8 & 22 september 

Van 10:00 tot 12:30 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

WRAP staat voor Wellness Recovery Plan. Het is een persoonlijk 

herstelplan waarin je stap voor stap op zoek gaat naar acties die 

jouw herstel vergroten. Samen met anderen ga je op zoek naar wat 

werkt en wat niet werkt voor jou.  

Een herstelplan gaat een leven met je mee. Het is een zoektocht 

naar wat voor jou werkt en zal in de loop van de tijd veranderen. 

Dus heb je nog geen WRAP of heb je al een WRAP maar kan deze 

een keer een opfrisbeurt gebruiken? Sluit aan bij dit college. 

Samen met ervaringsdeskundige Theo Euverman maak je een start 

met het invullen van jouw eigen WRAP.  

mailto:WHC@wopit.nl
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113 Online 

Wie? 

113 Online & Edwin 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 

Wanneer? 

Datum wordt nog 

bekend gemaakt. 

Houd onze nieuwsbrief 

in de gaten! 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Voorlichting over wat 113 Online doet. Hierbij gaat het over feiten 

en cijfers rond zelfdoding, hoe 113 Online mensen hulp kan bieden 

om zelfdoding te voorkomen. Gecombineerd met het 

ervaringsverhaal van Edwin Maathuis. Hierbij zal ruimte zijn voor 

het stellen van vragen en een gesprek aan de hand van stellingen. 

mailto:WHC@wopit.nl
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Kennis & 

Nieuwsgierigheid 
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Nederlands 

Wie? 

Anita & Peter 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

5, & 19 juli 

2, 16 & 30 augustus 

13 & 27 september 

van 14:00 tot 16:00 

 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Van gevorderd tot beginner, je bent welkom! Dit college nodigt uit 

om je Nederlands waar nodig te verbeteren. Zinsopbouw? Het 

schrijven van een sollicitatiebrief? Al die d-tjes en t-tjes? Is je 

kennis van de Nederlandse taal bijna tot de verleden tijd gaan 

behoren? Trek hem in dit college terug naar de tegenwoordige tijd! 

Blijf niet het lijdend voorwerp van je kennis van de Nederlandse 

taal. 

Onder begeleiding van Anita en Peter wordt er Nederlandse les 

gegeven over thema’s die de groep inbrengt.  

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Portfolio bijeenkomst 

Wie? 

Merijn & Esther 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

7 & 21 juli 

4 & 18 augustus 

1, 15 & 29 september  

Van 10:00 tot 12:00 

 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Tijdens de portfoliobijeenkomsten kan je aan de slag gaan met je 

eigen herstel. Je stelt samen een portfolio samen met daarin 

opdrachten die je ondersteunen in jouw herstelproces. Daarnaast 

kan je als groep met elkaar meedenken en omdenken.  

Elke bijeenkomst krijgt een ander thema op basis van de vragen 

die vanuit de deelnemers komen. Van ‘hoe werk ik met ervaring’ 

tot ‘hoe kan ik loslaten?’. 

 

mailto:WHC@wopit.nl
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App bouwen 

Wie? 

Esther & Merijn 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

4, 11, 18 & 25 juli 

1, 8, 15, 22 & 29 

augustus 

5, 12, 19 & 26 

september 

Van 13:00 tot 17:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Zonder kennis en ervaring samen uitzoeken hoe je eigenlijk een 

app voor op je telefoon bouwt. In dit college gaan we als 

onervaren mensen op weg om te leren hoe we een app kunnen 

bouwen voor onze telefoons.  

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Grip op de knip 

Wie? 

Betty & Esther 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

10, 17, 24 & 31 juli 

7, 14, 21 & 28 

augustus 

4, 11, 18 & 25 

september 

Van 12:00 tot 14:00  

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

 

Aan de slag met je geldzaken: dat gaan wij doen in de 

herstelcolleges Grip op de Knip. 

Soms heel praktisch, waarin er uitgelegd wordt hoe je een kasboek 

maakt, hoe je budgetteert of hoe je meer inzicht krijgt in de 

financiën. En waarom moet je een administratie bij houden? En hoe 

doe je dat dan? 

Inzicht in je financiën geeft rust.  

Daarnaast kunnen we het ook hebben over sparen, veiligheid in 

geldzaken en hoe kun je het op een goede manier volhouden om 

geldzaken zelfstandig te regelen?  

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Muziekcollege 

Wie? 

Anoek, Hugo Tim & 

Yoshua 

Waar? 

Geerdinksweg 185 

Hengelo 

Wanneer? 

9 juni 

7 juli 

4 augustus 

1 september 

Van 14:00 tot 17:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname of €3,- 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

Kom samen met andere geïnteresseerde muziekfanaten muziek 

maken. Van toeschouwer tot ervaren musicus, iedereen is welkom! 

Tijdens de eerste bijeenkomst geven wij mensen de gelegenheid 

om met elkaar kennis te maken en samen muziek te maken. 

Hiervoor vragen we van je om een muzieknummer mee te nemen 

(of ter plekke op Youtube op te zoeken) die jij graag met anderen 

wil leren spelen. Daarna gaan we muzikaal speeddaten om op die 

manier te ontdekken met wie je een muzikale klik hebt!  

Bij de daaropvolgende bijeenkomsten wordt samen gezocht naar 

een repertoire op basis van de voorgestelde nummers om samen 

te spelen. 

Dit alles onder muzikale begeleiding van Tim, Anoek en Joshua! 

Enthousiast? Meld je aan! 

mailto:WHC@wopit.nl
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Communicatieclub 

Wie? 

Esther 

Waar? 

Tuindorpstraat 61 

gebouw C01 Hengelo 

Wanneer? 

29 juni 

6, 13, 20 & 27 juli 

3, 10, 17, 24 & 31 

augustus 

7, 14, 21 & 28 

september 

Van 10:00 tot 13:00 

Kosten? 

Maatschappelijke 

deelname 

Aanmelden? 

WHC@wopit.nl of via 

jouw coach 

Altijd al nieuwsbrieven willen maken? Of altijd al bezig willen zijn 

met het ontwerpen van posters en boekjes? Kaartjes willen maken 

en sturen naar mensen die een bijzondere gelegenheid hebben? 

Kom bij de communicatieclub! 

 

mailto:WHC@wopit.nl
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Slotwoord 

Ik wil wat organiseren! 

Super leuk! Wij zijn altijd op zoek naar mensen die een (deel van een) college willen organiseren. 

Samen kunnen wij kijken naar wat je wil organiseren en zorgen dat jouw zelfgeorganiseerde 

college in het volgende programmaboekje staat.  

Mail ons op WHC@wopit.nl of bel naar 06-53 71 68 85. 

 

Mijn college staat er niet tussen! 

Zoek je wel een bepaald college maar weet je nog niet of je het ook wilt/kunt organiseren? Geen 

probleem!  Stuur je vraag in, of kom op gesprek aan de Tuindorpstraat 61 gebouw C01 in 

Hengelo. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn! 

 

Up to date! 

Omdat er altijd hard wordt gewerkt om nieuwe vragen naar colleges op te zetten staan helaas 

nog niet alle colleges in dit boekje. Er komen gedurende de komende maanden nog meerdere 

colleges bij. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle colleges. 

Aanmelden kan via whc@wopit.nl 

 

Maar wat als…? 

Staan je vragen hierboven nog niet beantwoord maar zou je wel graag antwoord willen? Neem 

contact met ons op via: WHC@wopit.nl of bel naar 06-53 71 68 85. 

mailto:WHC@wopit.nl
mailto:whc@wopit.nl
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