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In het jaar 2013 zijn een aantal grote stappen gezet i.v.m. het project 
Pothoek Markelo. 

 
Tijdens de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum zijn in alle verschillende 

stadia bewust contactbijeenkomsten geweest met buurtbewoners: totaal 6 
keer. 

In de uitvoering van werkzaamheden en de contact bijeenkomsten was steeds 
sprake van betrokkenheid van de buurt. 

Het draagvlak in de buurt is ook gebleken tijdens de open dag en bij alle 
procedures zoals o.a. het  bestemmingsplan en de bouwvergunning, die 

zonder enig bezwaar of oponthoud zijn verlopen. 

 
In 2013 is ook terrein gewonnen in het verbreden van scope van het gebied: 

in diverse bijeenkomsten is samenwerking gezocht en kennis overgedragen 
aan bijvoorbeeld buurtschap Achterhoek en de bewonersvereniging van 

Hessenheem. Voor Hessenheem is een speciale burendag gehouden, waar  
75 mensen aan hebben deel genomen. Er is een goed contact opgebouwd  

met het bestuur en afgesproken is dat wij van hun nieuwsbrieven gebruik 
kunnen maken om begin volgend jaar ook Hessenheem bewoners te 

betrekken bij de activiteiten en ook bij de onderlinge hulp. 
 

Door het vergroten van de scope is in 2013 het aantal mensen dat met Alldrik 
in contact staat sterk toegenomen. Dit heeft geresulteerd in de aanmelding 

van meer dan 10 vrijwilligers, die tijdens activiteiten kunnen en willen helpen. 
 

Met Aveleijn Rohaan is een samenwerking opgestart. In januari 2014 volgen 

de eerste gezamenlijke activiteiten op het terrein van Alldrik (zie bijlage). 
Aveleijn wil cliënten van hun die nu verder weg dagbesteding hebben, bij  

Alldrik in dagbesteding onderbrengen: veel dichterbij.  
 

Met buurtbewoners van de Pothoek is inmiddels een Jeu de boules groep en 
biljartgroep opgestart.  

 
Met de protestantse gemeente Markelo wordt enthousiast samengewerkt. 

Eind januari 2014 is een bijeenkomst met Alldrik met in totaal 35 pastorale 
medewerkers, die bij mensen thuis komen en signalen kunnen en willen 

uitwisselen. 
 

Samenwerking is ook opgebouwd met Steunpunt Informele Zorg, de 
Vrijwilligerscentrale en Stichting Vrienden van ouderen en gehandicapten. 

In 2013 zijn met deze parijen al allerlei bijeenkomsten en activiteiten 

geweest, wat in 2013 wordt voortgezet.  
 

SIZ en Alldrik gaan maart 2014 samen een dag organiseren voor belaste 
Mantelzorgers en hun verzorgden, met als doel mensen te bereiken in dit deel 

van Hof van Twente die SIZ en SWO tot nu toe niet gevonden hebben. 
 

Samen met de vrijwilligerscentrale gaan we concrete dagprogramma’s voor 
jongeren met een beperking organiseren, met als doel om mensen die thuis 



wonen een actief programma aan te bieden (bv. mountainbiken, mennen etc.)      
Samen met Wendy Bent van de gemeente Hof van Twente zijn meerdere 

gesprekken gevoerd met Jos Korfage van Carint, Dhr. Van der Pluym van het 
RABO coöperatiefonds en Ellen Prent van SWO.  

Met MEE Twente zijn meerdere contacten geweest. 
SWO en het RABO fonds zullen mee doen aan de genoemde dag bij Alldrik in 

maart met SIZ en die samenwerking zal in 2014 worden uitgebouwd. 
Carint heeft zich tijdens de open dag gemeld voor overleg over 

dagbestedingsvormen bij Alldrik. 
 

Met Hans Tadema van de gemeente Hof van Twente zijn in 2013 diverse 
bijeenkomsten geweest en in januari 2014 volgt een afspraak samen met  

Hans Tadema en Linda Büter om afspraken te maken over sociale activering 

van mensen uit hun doelgroepen. 
 

2013 was een belangrijk jaar m.b.t. het leggen van verbindingen met vele  
andere professionele, informele en vrijwilligersorganisaties, waarvan er vele 

zich open gesteld hebben voor Alldrik. 
 

Door het bovenstaande zijn we er in geslaagd om veel meer mensen met 
elkaar in contact te brengen, signalen op te kunnen pikken, zijn er vrijwilligers 

beschikbaar om te helpen en verbindingen gelegd om zo nodig de verbinding 
met informele en professionele hulp te kunnen maken.  

 
In de media, zowel streekbladen, Tubantia als de radio is veel gedaan aan 

publiciteit. 
 

Een geslaagde Open Dag op 22 november jl. vormde en mooi hoogtepunt in 

2013, waarin alle genoemde partijen nog eens bij elkaar gekomen zijn en een 
verdere basis voor vergroten van het netwerk en de samenwerking is gelegd.  

 
Naast concrete hulp in individuele problematiek (ziekte, werkloosheid, 

eenzaamheid, lichamelijke beperkingen, ouderdomskwalen en psychiatrische 
problematiek) zijn resultaten samen te vatten in draagvlak, buurtcohesie,  

scopeverbreding, netwerk, contactbijeenkomsten, signalering, verbinding en 
uitbouw van samenwerking en concrete activiteiten. 

En last but not least ontmoetingen en het nieuwe ontmoetingscentrum.   
 

Ten slotte is de eigen kracht matrix verder uitgebouwd en is er in de 
ontmoetingsruimte en de landwinkel een plek waar mensen zich kunnen 

opgeven voor activiteiten, hulpvragen en/of vrijwilligerswerk.  
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