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Geldermanfabriek haalt unieke formule in huis. Commercieel
gerund restaurant dat eten, gezelligheid en gastvrijheid combineert met het opleiden van jongeren tot horeca-professional.

Restaurant
in fabriek
Gelderman
Sietze van der Honing (links) en Jaap de Vries.

foto Carlo ter Ellen

Re-integratie- en leerwerkbedrijf Dé Praktijkjob vestigt niet alleen uniek restaurant, maar leidt ook lastig
bemiddelbare jongeren op
HENGELO/WEERSELO – Voor veel le- gaat het de goede kant op“, vertelt
voor het horecavak.
De Vries.
ken is het kaartspel bridge een

Bridgeschool: tien jaar
‘fitness for the mind’

sport voor gezapige ouderen. Sietze van der Honing (uit Weerselo)
en Jaap de Vries van de Bridgeschool Twente weten dat hun
denksport een ‘vervelend imago‘
heeft en willen dat graag bijstellen.
Want bridge is fitness for the mind,
gezellig en een middel tegen een sociaal isolement voor ouderen. Bovendien is bridge als spel gevarieerder en complexer dan pokeren,
waar vooral jongeren zich op storten.
De Bridgeschool Twente bestaat
tien jaar. Van der Honing en De
Vries zijn de ‘trekkers‘ van de organisatie. Ze geven op verschillende
niveaus bridgecursussen in Hengelo, Noord-Deurningen, Delden, Oldenzaal en Tubbergen en over een
tijdje wellicht ook in Goor. Ze krijgen daarbij assistentie van Kees
Ooijevaar en Peter IJsselmuiden. IJsselmuiden begeleidt de toppers en
is bridgemedewerker van deze
krant.
Het gaat in totaal om zo’n honderd
cursisten die van oktober tot en
met maart, het bridgeseizoen, in de
denksport worden onderwezen.
„Bridge is niet moeilijk, iedereen
kan het op z’n eigen niveau spelen.
Het imago mag dan te wensen overlaten, we zien wel steeds meer veertigers en vijftigers op onze cursussen. Veel mensen zeggen achteraf
dat ze er te laat mee zijn begonnen
als ze er achter komen hoe leuk het
spel is. Het Nederlands team is wereldkampioen, ook daarin zit een
aantal veertigers. Wat dat betreft

Bij bridge speel je samen met je
partner die tegenover je zit tegen
twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je partner meer slagen
te maken dan de tegenstanders. Elk
spel duurt ongeveer 10 minuten.
Van der Honing zegt dat er ook cursisten zijn die worden opgeleid om
juist bij een club te spelen en niet
alleen in de huiselijke kring. Doordat clubs vergrijzen en krimpen
zoeken verenigingen nieuwe leden.
Via de cursus ‘voorbereiding clubbridge‘ maakt de bridgeschool de
drempel naar clubs lager, zegt hij.
De Bridgeschool Twente werkt met
bevoegde door de Nederlandse
Bridge Bond opgeleide docenten.
Sterker, Sietze van der Honing leidt
docenten op en heeft met Ooijevaar drie cursusboeken geschreven.
In de lessen maken ze gebruik van
powerpoint en beamers. De Vries:
„De tijd dat je alleen je verhaal vertelde is allang voorbij. Ook doen
we veel aan interactie met de cursisten en wisselen we elkaar tijdens
het lesgeven af. Dat vinden cursisten prettig.” De lesmethode van de
Bridgeschool Twente komt landelijk als ‘zeer goed‘ uit de bus.
Op maandag 1 oktober begint in het
denksportcentrum aan de Cesar
Franckstraat een bridgecursus voor beginners van de Bridgeschool Twente.
De cursus is van 19.30 tot 22.00 uur.
De eerste twee lessen kunnen mensen
op proef meedoen. Aanmelden kan via
www.bridgeles.eu en bridge@home.nl
of via tel. 0541 - 661575.
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H

un artist impression in
hun bedrijfsplan ziet er
gelikt uit. Het Gelderman, zoals Lukas van Belkum, René Kamphuis en Mark
Schaeffer hun restaurant in de Geldermanfabriek willen noemen,
wordt modern en stoer ingericht,
met tafels van geschaafd steigerhout.
Het drietal, dat op Westermaat In
Hengelo Dé Praktijkgroep runt (Dé
Praktijkjob is daar onderdeel van)
wil 1 november al beginnen met de
verbouwing van de vroegere fabriekshal in het Geldermancomplex. De hal heeft een prachtige halfronde houten dakconstructie. Ze huren het pand van SOM=, de eigenaar van de Geldermanfabriek. Als
alles lukt, moet het opleidingsrestaurant op 1 december draaien.
„We beschikken over de nodige expertise”, vertelt het drietal, „opgedaan in de uitvoering van projecten
voor het restaurant Fifteen aan het
IJ in Amsterdam. Hoewel daar sprake is van een eigenaar en wij daar
de jobcoaching en re-integratie van
de deelnemers hebben ingebracht.
In Oldenzaal willen we de exploita-

OLDENZA AL

tie zelf oppakken. Er gaan zo’n 20
jongeren in de leeftijd van 18 tot 27
jaar aan de slag, die van scholen komen, van gemeenten of van het
UWV. Het zijn bijna altijd mensen
die door omstandigheden geen
plaats weten te verwerven op de arbeidsmarkt. Ze krijgen er in principe een jaartraject aangeboden. Daarin worden ze begeleid door docenten en jobcoaches. Als ze eerder
naar het reguliere bedrijfsleven kunnen, zullen we dat alleen maar stimuleren.”
Paul Scholten en Erik Richters van
SOM= willen in de Geldermanfabriek een creatieve, inspirerende
werkomgeving creëren. De huurders zouden elkaar kunnen versterken. Dé Praktijkjob wil het restaurant op commerciële basis runnen.
„We gaan niet onder de prijzen zitten die elders in Oldenzaal worden
gehanteerd”, aldus de drie initiatiefnemers. De vestiging van restaurant
Het Gelderman is bestemmingsplantechnisch geregeld. De aanvraag
voor een horecavergunning is bij de
gemeente Oldenzaal in behandeling. Achter het restaurant komt een
kookstudio, die overdag wordt gebruikt als lesstudio en ’s avonds bijvoorbeeld kan worden verhuurd
voor kooksessies. Dé Praktijkgroep
verhuist met het kantoor van Westermaat in Hengelo naar de Geldermanfabriek. Door het aanbrengen
van een enorme glaswand krijgen
passanten straks op het stuk tussen
de spoorwegtunnel en de rotonde
een fantastische inkijk in het restaurant.
Dé Praktijkgroep is vergevorderd

SA ASVELD

met een Oldenzaler, die bedrijfsleider in Het Gelderman moet worden. De man heeft eerder een horecazaak gehad. Van Belkum,
Kamphuis en Schaeffer willen nog
geen naam noemen.
Twee koks van het IJ-restaurant
Fifteen in Amsterdam komen in
Oldenzaal om kwartier te maken.
Naast de bedrijfsleider komen in
Het Gelderman twee jobcoaches
te werken, alsmede twee professionele koks, een gastheer en een gastvrouw. „We willen kwalitatief
hoogwaardige horeca aanbieden.
Het liefst met streekproducten.

DENEKAMP

Audities talentenjacht Drankrijder gewond
‘OKids got Talent’
bij eenzijdig ongeval

Man (22) laat auto
achter in de sloot

Bij basisschool De Linde, aan de
Huneveldlaan in Oldenzaal, beginnen op woensdag 3 oktober om
14.00 uur de nieuwe audities voor
OKids got Talent. Een aantal deelnemers heeft zich afgelopen zomer al
ingeschreven voor de talentenjacht. De winnaar krijgt de diamant die in de OKids zomerweken
gestolen was en gelukkig weer op
tijd teruggevonden werd.
„Het kost niets om deel te nemen
aan OKids got Talent en het wordt
minstens net zo leuk als vorig
jaar”, laat organisator Ken Beimer
weten. Kinderen kunnen zich vrijblijvend opgeven via de website
www.okidsgottalent.nl
of
via
ok@chatair.nl. De finale is op zaterdag 13 oktober, vanaf 13.30 uur, in
Vondersweijde.

Een 22-jarige man uit Denekamp
heeft heel wat uit te leggen aan
zijn vader. De jonge bestuurder
reed in de nacht van zondag op
maandag met de auto van zijn vader de sloot in op de Scandinavië-route in Denekamp.
In plaats van de hulpdiensten in te
schakelen, liet hij de auto achter en
verliet de plek van het ongeval. Passanten alarmeerden de politie toen
ze een lege auto in de sloot aantroffen. Uit onderzoek bleek dat de
zoon van de eigenaar van de auto
had gereden. Zijn rijbewijs bleek al
ongeldig verklaard te zijn voor eerdere overtredingen. Hij kan een
proces-verbaal tegemoet zien voor
het rijden zonder geldig rijbewijs
en het verlaten van de plek van het
ongeval.

Een 26-jarige Enschedeër is zondagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Saterslostraat
in Saasveld.
De man reed met zijn auto de sloot
in en moest door de brandweer uit
zijn auto worden bevrijd. Hij bleek
onder invloed van alcohol te verkeren. Hij is met onbekend letsel
door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
In het ziekenhuis is door een
GGD-arts een bloedproef afgenomen. In afwachting van de uitkomst is het rijbewijs van de Enschedeër ingevorderd, in verband
met rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.
De Saterslostraat was door het ongeval een tijd afgesloten voor alle
verkeer.

