
Voor alle vitale en minder 
vitale ouderen uit Wierden, 
Tubbergen, Borne, Twenterand 
en Almelo

Informatie en opgave deelnemers:
Meld u aan bij Monique Schuchart van De Klup Twente.
Monique.GEM1@gmail.com
Telefoon: 06 …..

Informatie/afspraak maken 
gemeenten en instellingen:
Joris Driessen van Bak & Praat
info@bakenpraat.nl
telefoon: 06 18.44.48.30
B.g.g.
Hanny ter Doest van De Klup Twente
Telefoon: 06 15.16.45.76
Hannyterdoest@hotmail.com

Kosten:
Game, eet & match kost voor deelnemers €5,00 per keer. 
Vrije giften zijn welkom. Deelnemers kunnen contant betalen, 
pinnen of de rekening via de bank voldoen.

Game, eet & match is een initiatief van stichting de Klup Twente en 
stichting Bak & Praat. 

Bak & Praat organiseert bijeenkomsten voor ouderen op locatie. 
Vrijwilligers bereiden gezonde maaltijden en zorgen voor gezelligheid. 
Daarnaast organiseert Bak & Praat op maaltijd aansluitende activiteiten. 

De Klup Twente is een vrijwilligersorganisatie 
die zorgt voor integratie, participatie en 
educatie van mensen met een fysieke en 
of verstandelijke beperking. 

Game, eet & match wordt mogelijk 
gemaakt door financiële steun van 
FNO Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Game- sport- en 
gezondheidscentrum
FUN-IE-FIT
Berlagelaan 2
7606 ST Almelo
Telefoon 0546-536 820



Voor wie?
Eet, game & match is voor mensen van 60 jaar en ouder uit de gemeenten 
Wierden, Twenterand, Tubbergen, Borne en Almelo. Ouderen met een broze 
gezondheid kunnen ook heel goed meedoen. Een groep bestaat uit maximaal 
15 personen.  

Wanneer?
De bijeenkomsten zijn één keer per maand op de donderdagmiddag 
van 12.15 -14.00 uur. 
De eerste donderdag van de maand is voor Wierden-Almelo
De tweede donderdag van de maand is 
voor Twenterand-Almelo
De derde donderdag van de maand is 
voor Tubbergen-Almelo
De vierde donderdag van de maand is 
voor Borne-Almelo

Waar?
Eet, game & match is in het game- sport- en 
gezondheidscentrum FUN-IE-FIT van stichting 
de Klup Twente aan de Berlagelaan 2 in Almelo. 

Wat is Game, eet & match?
Game, eet & match is een maandelijks uitje dat uit drie onderdelen bestaat: 
een gezellige heen- en terugreis, lekker gamen en een heerlijke, warme lunch.
Gamen is niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook heel erg geschikt 
voor ouderen. Zij kunnen àlle (game)sporten beoefenen. Bowlen, tennissen, 
golfen, kanoën en nog heel veel meer. Gamen is gezond en vooral erg leuk. 
Iedereen gamet bovendien op zijn of haar eigen niveau, desnoods zittend. 
Alle deelnemers krijgen hulp van een gamecoach, die precies weet hoe alles 
werkt en die de apparatuur bedient. De Klup Twente heeft veel goede erva-
ring met gamen voor ouderen.
De lunch wordt bereid door vrijwilligers van Bak & Praat die erg lekker kun-
nen koken. Ze houden ook rekening met belangrijke zaken als diëten en aller-
gieën. Het menu is iedere keer een verrassing, maar het is lekker en gezond.
Deelnemers kunnen worden opgehaald en weer naar huis gebracht met een 
bus van stichting de Klup Twente. Daarin kunnen ook mensen in een rolstoel 
of met rollator worden vervoerd.


