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Kom langs en 

  



 

Welkom 
Met gepaste trots kunnen we in het eerste kwartaal van 2018 een mooi inspiratieboekje aanbieden 

met daarin weer een nieuw programma. In de komende pagina’s nemen we je mee in ons aanbod. 

Mis je hier nog dingen in? Kom langs en dan gaan we samen vormgeven aan dat wat je nog mist! 

Ons hele inspiratieboekje is opgesteld als kader. We hebben de ruimte en de ambitie om waar 

mogelijk samen buiten die kaders te kleuren! Dus als ons aanbod op een bepaald dagdeel je niet 

aanspreekt maar je wel graag langskomt kunnen wij daar samen altijd een invulling aan geven! 

 

Ons hele boekje en al onze activiteiten worden gegeven met in achtneming van een aantal basis 

principes: 

✓ 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. 

✓ Laten we 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! 

Hoe doe ik mee? 
Indien je een zorgtoewijzing hebt voor dagdelen maatschappelijke deelname binnen WOPiT 

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

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

maatschappelijke deelname te worden aangevraagd bij de gemeente waar jij woont. Je kan je 

aanmelden voor activiteiten door WHC@wopit.nl te mailen of dit door te geven tijdens een activiteit 

of bijeenkomst van maatschappelijke deelname. 

 

Hopelijk tot snel! 

Team WHC 
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Kom werken bij het WHC! 
 

Als WHC zijn we altijd opzoek naar mensen die als vrijwilliger bij ons willen komen werken. 

We zoeken altijd mensen om activiteiten te organiseren, te geven, communicatie te doen 

en/of folders en posters te verspreiden. 

Wil jij je talent ook met ons delen? Maak een afspraak en kom langs: Merijn@wopit.nl 
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WHC: Vrije Zone! 
 

Nu is een programma vol met activiteiten natuurlijk geweldig, maar soms wil je ook iets 

doen dat (nog) niet binnen het huidige programma past. Hiervoor is er de WHC: Vrije 

Zone! Binnen de Vrije Zone kan je zelf invulling vinden en bepalen wat je gaat doen. Wij 

hebben de faciliteiten en jij de ideeën? Of bedenk samen met je buren, coaches, etc. wat 

en laat het ons weten. 

We konden het niet laten om toch alvast een paar ideeën op papier te zetten, wat kom jij 

hier doen? 

 

   



 

Wat is er te doen? 

 

Yoga 
Wie:  

Yoga Sanoens 

Wat:  

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”. 

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!         

Wanneer:  

Donderdagochtend van 10:00 tot 11:00 

Koffie & Thee van 11:00 tot 12:00 

4, 11, 18 ,25 januari 

1, 8, 15, 22 februari  

1, 8, 15, 22, 29 maart 

Waar:  

Schalkburgerstraat 28, Hengelo, Koffie & Thee aan de Tuindorpstraat 61, Hengelo 
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Walk & Talk 

Wie:  

Merijn 

Wat:  

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. 

Wanneer:  

Woensdagochtend 10:00 tot 12:00 

3, 10, 17, 24 januari 

7, 14, 21 februari 

7, 14, 21, 28 maart 

Waar:  

Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 

 

  



 

Herstelwerkgroep 

Wie: 

Merijn 

Wat:  

Tijdens de herstelwerkgroep ga je samen met anderen die bezig zijn met hun herstel 

werken aan zelf gestelde doelen. Samen kan je in gesprek over welke doelen je wilt 

behalen maar ook hoe je dit wilt gaan doen. In samenspraak met de groep kan elke 

bijeenkomst een ander thema krijgen. 

Wanneer:  

Woensdagmiddag van 13:00-15:00 

3, 10, 17, 24, 31 januari 

7, 14, 21 februari 

7, 14, 21, 28 maart 

Waar: 

Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 
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Muziek 

Wie:  

Eva W., Hugo, Tim & Joshua 

Wat:  

Kom samen met andere geïnteresseerde muziekfanaten muziek maken. Van toeschouwer 

tot ervaren musicus, iedereen is welkom! Tijdens deze muzikale middag gaan we samen, 

spelen, luisteren, zingen en mee neuriën. Hoe veel en bij wat je mee doet bepaal je zelf. Je 

hoeft (nog) geen instrument te kunnen spelen, je hoeft niet eens muzikaal te zijn om langs 

te komen! Onder het motto: ‘Iedereen kan zingen, niet iedereen kan zuiver zingen.’ kan 

iedereen mee doen binnen zijn/haar mogelijkheden. Dit alles onder muzikale begeleiding 

van Tim, Eva en Joshua! Enthousiast? Meld je aan! 

Wanneer:  

1e vrijdag van de maand 

5 januari 

2 februari 

2 maart 

 

Waar:  

Geerdinksweg 185, Hengelo 

  



 

Voetbal 

Wie:  

Marieke  

Wat:  

Altijd al meer behoefte gehad om te sporten? Zin in een potje voetbal met 

gelijkgestemden? Tijdens deze activiteit gaan we met z’n allen voetballen. Je hoeft geen 

Cristiano Ronaldo te zijn om mee te doen.  

Afhankelijk van het weer/de temperatuur vindt deze activiteit plaats op een grasveld buiten 

of in een zaal. Denk er aan om voldoende vocht mee te nemen voor tijdens het sporten 

en een handdoek voor het zweet! Bij slecht weer voetballen we in een zaal, neem hiervoor 

schoenen zonder zwarte zool mee. 

Wanneer:  

Nog te bepalen wanneer, houd de posters in de gaten. 

Waar: 

Verzamelen met de fiets bij: Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 
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Mindfulness 

Wie: 

Merijn  

Wat:  

Voor veel mensen is mindfulness een goed voornemen voor 2018. Maar uiteindelijk komen 

veel mensen er niet toe om de tijd voor zichzelf te nemen en daadwerkelijk 

aandachtoefeningen te doen. Tijdens Mindfulness gaan we met elkaar een aantal 

aandachtoefeningen doen en samen mindful zijn.  

Wanneer:  

Dinsdagochtend 10:00-12:00 

16, 23, 30 januari 

6, 13, 20 februari 

6, 13, 20, 27 maart 

Waar:  

Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 

 

 

  



 

WRAP 

Wie:  

Theo 

Wat:  

WRAP staat voor Wellness Recovery Action 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 deze activiteit. Samen met ervaringsdeskundige 

Theo Euverman maak je een start met het invullen van jouw eigen WRAP. 

Wanneer:  

Op afspraak via whc@wopit.nl, woensdagmiddag 

Waar:  

Tuindorpstraat 61, Gebouw C01, Hengelo 
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Creative Friday 

Wie:  

Merijn en Majo 

Wat:  

Heb jij ook nog creatieve werken liggen waar je thuis niet aan toe komt? Wij bieden je 

de plek om samen met andere creatieveling te werken aan jouw eigen creatieve hobby’s.  

Wanneer:  

Vrijdagmiddag 13:00-16:00 

5, 12, 19, 26 januari 

2, 9, 16, 23 februari 

9, 16, 23, 30 maart 

Waar:  

Tuindorpstraat 61 gebouw C01 Hengelo 

  



 

(Aan)tekeningen 
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Dit is de achterkant.  

Niet gevonden in dit inspiratieboekje wat je zoekt?  

Kom langs en creëer het samen! 

 

 


