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Sport en vrijetijdsbesteding
voor mensen met een
verstandelijke beperking

www.spindo.nl

Wie zijn wij?

Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding
aan mensen met een verstandelijke (en lichamelijke)
beperking op ZMLK-niveau of lager uit de regio
Achterhoek en Liemers.
Het gaat daarbij om zowel mensen die thuis of
(begeleid) zelfstandig wonen als om bewoners van
zorginstellingen, en die op individueel niveau of in
groepsverband willen recreëren of actief willen zijn.
Om dit alles mogelijk te maken, werken er ongeveer
50 vrijwilligers bij SPINDO. De activiteiten vinden
voornamelijk plaats in ons eigen clubgebouw of in
sporthal Rozengaarde.

www.spindo.nl

Wat organiseren wij
elke week?
Dansen (2 avonden)

Creatieve avond

Muziek maken

Zwemmen

Sport en spel

Maandagavond
Dansen

half 8 tot 9 uur
Wie van dansen houdt, kan bij
ons terecht op de maandagavond.
Omdat de leeftijd van de leden
nogal verschilt, hebben we een
afwisselend programma.
Disco, country, wals, Grieks, Bulgaars of gewone
popmuziek, alles komt voorbij. Zelfs zo nu en
dan een verzoeknummer. Rond kwart over acht
is er een pauze, zodat iedereen aan de bar wat
te drinken en te snoepen kan kopen.
Na de pauze dansen we nog een half uurtje,
waarna iedereen moe maar voldaan naar huis
gaat.

Dinsdagavond
Creatief

half 8 tot 9 uur
Op dinsdagavond doen we een
beroep op de creativiteit van
onze deelnemers. Ze kunnen
zich naar hartenlust uitleven
met papier, hout en allerlei
andere materialen. Er wordt alleen of onder
begeleiding gewerkt met verschillende
gereedschappen.
Tijdens de pauze wordt er aan de bar niet alleen
druk gepraat over elkaars werkstukken, maar
natuurlijk ook over andere onderwerpen. De
dinsdagavond is bij uitstek geschikt om creatief
bezig te zijn; geen avond is hetzelfde.

Woensdagavond
Muziek

half 8 tot 9 uur
De woensdagavond is voor
iedereen die er van houdt om
gezellig samen muziek te maken.
Op een ontspannen, eenvoudige
manier wordt er geoefend onder
leiding van muzikale vrijwilligers. Daarbij is er
keuze uit een groot aantal instrumenten zoals
trommels, gitaren, keyboards en tamboerijnen.
Er is dus voor ieder wat wils! Rond acht uur is er
pauze.
Meestal gaan we daarna karaoke doen en kan
je, als je daar zin in hebt, op je eigen manier uit
volle borst meezingen of meespelen met je
favoriete liedjes.

Donderdagavond
Sport en spel

7 tot 8 uur
Sporten, met vooral zaalvoetbal,
is bij Spindo niet meer weg
te denken. Enthousiaste
vrijwilligers en deelnemers gaan
samen sportief aan de slag in
sporthal Rozengaarde. Ons zaalvoetbalteam
neemt regelmatig deel aan wedstrijden en
toernooien, meestal is dat in een weekend.
Vrijwilligers en stagiaires bereiden regelmatig
activiteiten voor zodat we sportievelingen een
afwisselend programma kunnen aanbieden.
Omdat er tijdens het sporten (onverhoopt) een
ongelukje zou kunnen gebeuren, zijn er natuurlijk
altijd mensen aanwezig met een EHBO diploma.

Donderdagavond
Zwemmen

kwart over 7
tot 8 uur
Zwemmen is sinds de oprichting
een van onze basisactiviteiten.
Sinds meer dan 10 jaar beschikt
Spindo van kwart over zeven tot acht uur over het
doelgroepenbad van zwembad Rozengaarde. Dit bad
is met name geschikt voor kinderen of voor mensen
die een heel uur zwemmen te lang vinden.
Spelenderwijs oefenen onze leden onder leiding van
ervaren vrijwilligers het zwemmen. Dat gebeurt op
een manier waarbij de mogelijkheden van de deelnemers voorop staan. Zij bepalen zelf in belangrijke
mate tempo en wijze waarop. Ook kan er geoefend
worden voor een zwemdiploma.

Donderdagavond
Zwemmen

8 tot 9 uur
In zwembad Rozengaarde kan
er gezwommen worden op elk
niveau: van watervrij worden
tot trainen voor wedstrijden.
Met regelmaat gaan enkele
leden onder begeleiding van vrijwilligers naar
zwemkampioenschappen in het land. Er zwemmen
inmiddels al aardig wat kampioenen bij de Spindo!
We beschikken over verschillende baden voor
meerdere activiteiten, zoals bijvoorbeeld recreatief
zwemmen en bewegen op muziek in het bad.
Na het zwemmen wordt er door vrijwilligers en
deelnemers nog even nagepraat onder het genot
van een drankje.

Donderdagavond
Dansen

half 8 tot 9 uur
Omdat dansen erg populair is,
is er op de donderdagavond een
tweede dansgroep. Op een
ontspannen manier dansen
we op uiteenlopende soorten
muziek: ouderwetse volksdans, latin, disco, country,
eigenlijk teveel om op te noemen. Regelmatig
komen er nieuwe dansjes bij zodat de deelnemers
steeds een afwisselend programma hebben.
Natuurlijk is er op donderdagavond ook tijd voor een
pauze tussendoor zodat we even op adem kunnen
komen. Aan de bar is er uiteraard allerlei lekkers
te koop.

Vrijdagavond
Disco / karaoke / bingo

half 8 tot 10 uur
maandelijks

Vrijwel iedere maand is er op
vrijdagavond disco of karaoke of
bingo. Alle leden van Spindo zijn
dan welkom.
Op de disco-avond draaien onze
DJ’s popmuziek, disco, hip-hop en vooral gezellige
Nederlandstalige hits en meezingers. Bij karaoke
kan iedereen achter de microfoon oefenen voor de
Voice! Af en toe doen we een gezellige bingo-avond.
Tijdens al deze avonden zijn er altijd broodjes
(warme) worst te koop. Omdat we rekening
proberen te houden met andere activiteiten in
de regio, krijg je voor deze avonden een aparte
uitnodiging (kijk ook op www.spindo.nl).

Wat organiseren wij
nog meer?
Zwemwedstrijden

Voetbaltoernooien
Feestavonden

Sinterklaas
Carnaval

Avond4daagse

Slotdag

Kijk voor alle informatie
op onze website www.spindo.nl

Algemene
informatie
Om al onze activiteiten te kunnen bekostigen, betalen
onze leden contributie. Daarnaast vormen subsidie van
de gemeentes waar onze leden wonen en incidentele
sponsoring een onmisbare bron van inkomsten.
Als contributie betalen leden:
> t/m 15 jaar € 22,50 per kwartaal (€ 90 per jaar).
> vanaf 16 jaar € 30 per kwartaal (€ 120 per jaar).
De contributie wordt ingehouden via een incasso.
Dat wil zeggen: Spindo schrijft zelf om de 3 maanden
(per kwartaal) het contributiegeld van de bank- of
girorekening van de leden af. Daarvoor moet er wel
een machtiging ondertekend worden op het
aanmeldingsformulier.
Hier kun je zien in welke maanden het
contributiegeld voor Spindo wordt afgeschreven.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op
met onze penningmeester (0314-640636).

Vrijwilligers
gezocht!
Met uitzondering van de reguliere vakantieperiodes
organiseert Spindo wekelijks activiteiten. Voor veel
deelnemers een vast gegeven in hun leven, voor
enkelen van hen zelfs de enige ontspanning buitenshuis. Dat geeft gelijk het belang aan van het werk
dat onze vrijwilligers doen bij Spindo. Vaak wekelijks
maar altijd met veel inzet en betrouwbaarheid, onze
leden moeten op hen kunnen rekenen.
Daar staat tegenover dat het enorm dankbaar werk
is. Vrijwilliger zijn bij Spindo is ook een verrijking
van je eigen leven.
Omdat onze deelnemers veel aandacht verdienen,
zijn wij permanent op zoek naar nieuwe collegavrijwilligers. Ook vrijwilligers die niet wekelijks
kunnen maar wel structureel ingezet willen worden,
zijn welkom. Door ons drukke dagelijkse bestaan is
ook bij Spindo het gevaar van vergrijzing groot.
Met name ‘jonge’ mensen zijn daarom welkom en
borgen zo ook het voortbestaan van die broodnodige
vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.
Voor informatie of aanmelden: Charissa Berendsen
(06-42992776), charissa_lenting@hotmail.com.

Bestuur
Spindo
Het huidige bestuur van Spindo bestaat uit 7 personen.
Voor de samenstelling kunt u kijken op www.spindo.nl.
E-mail: secretariaat@spindo.nl
Contactpersonen
Marie-Louise Moonen – voorzitter (06-28383394)
Hans Bouwman – secretaris (0314-333472)
Adri Maranus – penningmeester (0314-640636)

Adressen voor
de regiotaxi
Clubhuis Spindo:
Juliana van Stolbergstraat 7
7009 BC Doetinchem
0314-323010
Zwembad/sporthal Rozengaarde:
Bezelhorstweg 115
7002 CC Doetinchem

Adres
Juliana van Stolbergstraat 7
7009 BC DOETINCHEM
Telefoon
0314-323010
maandag t/m donderdag
van 19:00 tot 21:30 uur
E-mail
secretariaat@spindo.nl
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