
 

Voorstelling ‘Knap lastig’ 
 
Over leven met een kind dat extra zorg nodig heeft.  
 
Op maandag 7 november a.s. biedt De Twentse Zorgcentra de voorstelling ‘Knap lastig’ aan bij 
TafeltjeVier op zorgpark 't Bouwhuis in Enschede. Een interactieve theatervoorstelling voor iedereen. 
Voor ouders, broers en zussen én de mensen om hen heen; familie, vrienden en zorgprofessionals. 
'Knap lastig' bestaat uit twee delen. Er wordt gestart met de documentaire 'Waar de helden zijn'. Een 
prachtige, oprechte documentaire over de kracht van een gezin, doorzettingsvermogen en liefde 
voor elkaar die kan groeien wanneer de weg niet altijd makkelijk is. Vervolgens ontmoeten de 
aanwezigen elkaar onder leiding van theatermaker en muzikant Pieter Tiddens. 

 
 

Waar de helden zijn 
Vier mensen, één gezin. Arne, Marike, Bieneke en Jons. Het stormt in 
het hoofd van Jons. Hij stormt door het huis. Hoe groter hij wordt, 
hoe moeilijker het is om thuis voor hem te zorgen. Op zijn zevende 
nemen zijn ouders de moeilijke beslissing om hem in een instelling te 
laten wonen. Hoe voelt dit als ouder? En als zus?  
'Waar de helden zijn' geeft op eerlijke en indringende wijze een 
unieke inkijk in dit gezin. 

 

Elkaar ontmoeten 
In het tweede deel van het programma neemt Pieter de leiding. Hij stelt vragen, luistert en 
brengt het gesprek op gang. Ook omlijst hij de reacties en de verhalen van het publiek met 
liedjes en korte scènes. 
 
Datum:  Maandag 7 november 2022 
Locatie: TafeltjeVier, zorgpark ’t Bouwhuis, Welnaweg 100, Enschede 
  Parkeren op P1 en P2 (bij de hoofdingang). Volg daarna de borden naar TafeltjeVier. 
Tijd:  Inloop 18.45 uur. Aanvang voorstelling 19.30 uur. 
Kosten: Geen 
 
Tijdens de inloop en na afloop van de voorstelling kun je spreken met (andere) ouders, familieleden en 
professionals. 
 
Wij werken met opgave vooraf. Je kunt je aanmelden via deze link:  
Voorstelling 'Knap lastig' op 7 november in Enschede (detwentsezorgcentra.nl) 
 
Tot ziens op 7 november! 
 
Carla Dierink, teammanager 
Marieke Broekkamp, trajectbegeleider 
Nicole Ensink, trajectbegeleider 
Sandra Abbink, relatiemanager 
 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/50639/actueel/nieuws/voorstelling-knap-lastig-op-7-november-in-enschede

