‹

www.hengelosweekblad.nl

Hengelo's Weekblad · dinsdag 21 april 2015 · 9

Ouderen kunnen actief aan de
slag bij Erve het Geurts in Oele
Stichting Erve het Geurts
aan de Geurdsweg 20
te Oele heeft tot doel
de sociale kwaliteit
van het leven en de
zelfredzaamheid van
kwetsbare mensen te
versterken. Het erf is
geschikt en toegankelijk
voor mensen met een
fysieke beperking.
Door kleinschalige
en activerende
samenwerkingsprojecten
voor ouderen wordt
eenzaamheid voorkomen,
structuur aangebracht
en de afstand tot de
samenleving verkleind.
Door Linda Meijer
Hengelo - Erve het Geurts

kent een lange historie,
waarbij de boerderij voornamelijk in de vorige eeuw een
belangrijke sociale functie
had in de omgeving van
Hengelo en in het buurtschap Oele. “Deze functie
willen wij opnieuw aan ons
erf geven, maar dan in een
21-eeuws jasje”, aldus Manon Ketz, één van de eigenaren. “Wij hebben ons erf
aangepast om doelgroepen

te kunnen ontvangen die
actief willen werken aan
participatie. Omdat afhankelijkheid niet bijdraagt aan
zelfregie en zelfstandigheid,
doen we dit bij voorkeur
op basis van particuliere
bijdragen.” Omdat Erve het
Geurts een stichting zonder
winstoogmerk is, zijn deze

Sociale kwaliteit
van leven van
kwetsbare mensen
versterken
bijdragen deels fiscaal aftrekbaar.
Familie Bolks en de familie
Zantinge-Ketz zijn de eigenaren van Erve het Geurts
en wonen er nu respectievelijk elf en drie jaar. “Wat ons
bleek te binden is de wens
om maatschappelijk ondernemend te zijn voor kwetsbare doelgroepen, vandaar
dit idee”, legt Lydia Bolks
uit. Bij beide echtparen heeft
er nog één persoon een baan
elders, de ander is fulltime
op de deel en met de stichting Erve het Geurts bezig,
die in december 2014 opgericht. “We doen ons aanbod
in de vorm van een coöperatieve vereniging. Het is
bedoeld voor gelijkgestemde
ouderen, die het leuk vinden
samen dingen op te pakken

Vlnr: pony Happy, Bart Zantinge, Manon Ketz, Lydia Bolks en Geert Bolks, allen vaste
bewoners van dit prachtige erf.
foto: Linda Meijer

waarbij je je persoonlijke
belangstelling en ervaring
kwijt kunt. Of het nu gaat
om samen groenten of kruiden zaaien en oogsten, brood
bakken, oude machines repareren, samen koken, een
boek bespreken of gewoon
lekker bijpraten, alles is hier
mogelijk”. Mensen die lid
worden, kunnen één of meerdere dagdelen aanschuiven
in deze gezellige boerderij en
actief meedoen. Een dagdeel
per week kost 42,50 euro per

keer, inclusief eten en drinken. Komt een deelnemer
twee dagdelen per week in
een abonnement voor minimaal drie maanden, dan is
de kostprijs per dagdeel 37,50

euro. Bijdragen in de vorm
van een gift ten behoeve van
de instandhouding van het
erf zijn ook welkom. Kijk op
de site (www.ervegeurts.nl)
naar de mogelijkheden.

Drie kennismakingsworkshops
Op zaterdag 25 april is er een kruidenworkshop, op 11
mei is het thema pony’s mennen en op 16 mei wordt er
brood gebakken. De workshops zijn van 10.30 tot 14.00
uur, inclusief biologische lunch. Deelname is gratis, alleen
eventuele begeleiders/mantelzorgers betalen 27,50 euro.
Opgave kan via 06-20 86 47 64 of info@ervegeurts.nl

Examenweek
muziekschool
Hengelo - Deze week vindt
de examenweek plaats van
Muziekschool
Hengelo.
Ruim tweehonderd leerlingen leggen hun examen
af in de categorieën A, B, C
en D. Het hoogst haalbare
examen, het D-examen,
kan worden vergeleken met
een toelatingsexamen voor
het conservatorium. Het
concertprogramma van dit
examen wordt in een aantal
gevallen openbaar afgelegd.
Dit is op vrijdag 24 april het
geval: Pim Versteeg (trompet), Luuk Eeftink (trombone), Laurens Haverkate
(trompet) en Floor Kerkhof
(viool, leerling muziekschool Borne) leggen hun
openbaar D-examen af in
de Waterstaatskerk, begeleid
door het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Hun openbaar
D-examen is publiekelijk
toegankelijk en begint om
18.00 uur. De toegang is gratis.

Spirituele avond
Hengelo - De Regenboog ver-

zorgt op woensdag 22 april
een avond tarot met medium en tarotiste Claudia
Rietman. Hierbij maakt zij
gebruik van haar tarotorakel, helderziende gaven en
levenservaringen. De avond
vindt plaats in Bibliotheek
Hengelo aan de Beursstraat
34. De avond begint om
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is
de koffiebar geopend. Voor
informatie zie: www.spiritueleregenboog.nl

