
De Toppers bieden dagbesteding 
aan deelnemers die om specifieke 
begeleiding vragen. Ze werken op 
verschillende locaties in kleine 
groepen. De begeleiders zijn altijd 
fysiek nabij en bieden intensieve 
begeleiding waar nodig. 

De werkzaamheden zijn afgestemd 
op de individuele behoeftes van 
de deelnemer. Er is o.a. werk in 
transport/logistiek, facilitair en 
kleinschalig groenonderhoud. Heeft u 
een klus voor de Toppers? Laat het ze 
weten!

In de muziekruimte (tegenover de 
wellness) vindt muziektherapie 
plaats. Binnen muziektherapie kan 
gewerkt worden aan persoonlijke 
doelen, zoals: het vergroten van 
contact, het krijgen van meer 
zelfvertrouwen, het leren uiten van 
emoties of het leren omgaan met 
spanningen of agressie.

Er zijn veel verschillende muziek
instrumenten aanwezig in de 
muziekruimte. Kom gerust even 
kijken!

 U bent van harte welkom! Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op donderdag 19 mei 2022 om 15.30 uur voor de officiële 
opening van de woningen aan Den Alerdinck 4, 6 en 8 en de wellness in gebouw 
de ColckHof. De woningen aan Den Alerdinck zijn sinds afgelopen najaar weer 
bewoond na een flinke verbouwing. Met de ingebruikname van de wellness in 
gebouw de ColckHof is het gebouw helemaal klaar en ingericht en dat laten we 
graag zien. Vindt u het leuk om bij de officiële opening aanwezig te zijn?  
Kom dan naar Den Alerdinck 2 in Almelo.

Aansluitend kunt u alle ruimtes met eigen ogen bewonderen. Ook de 
dagbestedingsgroepen (HeerlijkHappy, de Toppers en de Finesse) en de 
muziekruimte in gebouw de ColckHof openen deze middag hun deuren voor 
publiek. U bent van 15.15 uur tot 17.30 uur van harte welkom!

Opening
19 mei 2022
van 15.15 tot  

17.30 uur

Woningen
Den Alerdinck 4, 6 en 8
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Sinds afgelopen najaar worden alle 
nieuwe studio’s in de woningen aan 
Den Alerdinck 4, 6 en 8 bewoond. Vóór 
de verbouwing bestond het complex 
uit drie losse woningen met ieder twee 
groepen en hadden de bewoners, naast 
gemeenschappelijke voorzieningen, 
alleen een eigen slaapkamer. Bij de 
verbouwing is de tussenruimte tussen 
de woningen bebouwd en daarmee 
zijn de drie woningen aaneengesloten. 
Elke bewoner heeft nu een eigen 
studio. De studio’s zijn voor onze 
cliënten met een ernstige en/of matige 
verstandelijke beperking.

Heerlijk eten op een heerlijke plek, 
met vrolijke mensen die lekker in hun 
vel zitten. Kwaliteit, gezelligheid en 
genieten. Dat is HeerlijkHappy in een 
notendop. 

Bij HeerlijkHappy krijgen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
alle ruimte om op een veilige en 
verantwoorde werkplek binnen de 
horeca aan de slag te gaan. Gemiddeld 
werken er 16 deelnemers met veel 
plezier in de bakkerij, keuken of in de 
bediening van het restaurant.

De wellness is een unieke ruimte in 
gebouw de ColckHof. Deze ruimte 
heeft de look en feel van een echte 
spa en cliënten kunnen hier heerlijk 
ontspannen. Er staat een prachtig 
floatbed waarop een cliënt de 
ervaring van het liggen in een bad of 
de zee beleeft zonder nat te worden. 
Daarnaast staat er een massagestoel 
om rustig in te relaxen. Verder 
kan gebruik gemaakt worden van 
kleurentherapie in combinatie met 
een voetbad om de voeten in onder 
te dompelen. Ook is er natuurlijk de 
mogelijkheid om echt nat te worden 
in de spetterbeek!

Kom naar onze opening op donderdag 19 mei 2022!

De Finesse biedt belevingsgerichte 
dagbesteding in een sfeervolle 
omgeving waarbij geborgenheid en 
veiligheid voorop staan. De deelnemers 
genieten, ervaren en beleven door te 
voelen, ruiken, zien en proeven. Er wordt 
gewerkt met zorg, veel liefde, door 
klein te kijken en met veel ervaring. 

De natuur speelt bij de Finesse een 
belangrijke rol. De deelnemers proberen 
er elke dag van te genieten. Als dat 
buiten niet lukt, dan wordt de natuur 
naar binnen gehaald.


