
Inwoners ontvangen € 800,- als zij 
hun energierekening niet kunnen betalen

Nieuw: Dagbesteding op Revalidatiestal De Kuper

Vier bosuiltjes geringd 
in Geesteren

Door de stijging van de energiekosten komen veel mensen met een
laag inkomen in de problemen. De Rijksoverheid heeft hiervoor

geld beschikbaar gesteld en helpt deze inwoners met een eenmalige tegemoetkoming van € 800,- .
Dit bedrag geldt per huishouden. Mensen met een uitkering kregen dit bedrag op vrijdag 22 april jl.
op hun rekening gestort. Mensen die geen uitkering hebben, maar wel een laag inkomen, kunnen
zich melden bij Schakel in Tubbergen.

TUBBERGEN

Revalidatiestal De Kuper in Geesteren biedt sinds 25 april jl. naast
paardenrevalidatie en -training ook dagbesteding aan onder de

naam ‘Zijn zonder labels’. In een kleinschalige setting van maximaal 3 personen, kunnen mensen met
een lichamelijke of geestelijke beperking aan de slag met uiteenlopende werkzaamheden met en tus-
sen de paarden. Eigenaresse van de revalidatiestal, Iris Braakhuis, geeft haar cliënten tijdens de acti-
viteiten uiteenlopende praktische handvaten die hen helpen om beter te kunnen functioneren in de
dagelijkse praktijk. 

GEESTEREN

Vroeg
“Dit jaar zijn we vrij vroeg aan het rin-
gen”, vertelt Theo Lohuis van de Vo-
gelwerkgroep Geesteren. “De winter
was zacht en er is genoeg voer, vaak
kleine zangvogels, voor de uilen.”
Kwetsbaar
"De jongen kruipen, als ze groot ge-
noeg zijn, via een tak naar beneden
of vallen soms zelfs uit de kast. Het
duurt zo’n 10 dagen voordat de jon-
gen kunnen vliegen. Ze zijn kwets-
baar en een makkelijke prooi voor
andere roofdieren", legt Theo Lohuis
uit.

Kerkuil
Eind deze maand (april) gaan vrijwil-
ligers nog steenuilen ringen en in
mei⁄juni kerkuilen. De kerkuil heeft
een enorm territorium. Deze uil
vliegt wel 50 tot 60 kilometer ver.
Voedsel
Sovon houdt landelijk de gegevens
na het ringen bij van de uilen. Dit is
belangrijk voor onderzoek van de
dieren die bijvoorbeeld minder ei-
eren leggen wanneer er minder aan-
bod van voedsel is.

Kenmerkend voor de dagbesteding
bij De Kuper is de persoonlijke aan-
dacht en het feit dat je niet hoeft te
passen in een grotere groep. Er wor-
den afwisselende activiteiten gebo-
den en er is altijd tijd en ruimte voor
een goed gesprek. Leren gebeurt
vooral door zoveel mogelijk zelf uit
te proberen, want woorden onthoud
je tenslotte maar even en ervaringen
je hele leven.
Zijn zonder labels
Iris: “Oprechte aandacht, gezien wor-
den en mogen zijn wie je bent. Dat is
wat ik met deze dagbesteding voor
ogen heb. Uit ervaring weet ik hoe
lastig het is om veel te voelen, over-
prikkeld te raken en daardoor emoti-
oneel uit de bocht te vliegen. In de
veilige, ruime omgeving van onze re-
validatiestal en met de begeleiding
die ik bied, kunnen mensen gewoon
zichzelf zijn en kan ik zien wat zij op
enig moment nodig hebben. Dat kan
een bemoedigend woord zijn of juist
een duidelijke begrenzing van be-
paald gedrag. Zijn zonder labels,
waardig en waardevol, dát is wat
mijn paarden en ik te bieden heb-
ben.”

Open dagen dagbesteding - 
zaterdag 28 mei en zondag 
26 juni
Invulling van dagbesteding is altijd
maatwerk. Daarom wordt in overleg

met ouders, begeleiders en de be-
trokkenen zelf gekeken naar een op-
timale invulling van de dagen⁄dag-
delen die in en rond de stallen wor-
den doorgebracht. Om de kleinscha-
lige aanpak te waarborgen, is er
slechts plaats voor 3 personen per
keer, maar één op één begeleiding is
ook mogelijk. 
Mensen die meer willen weten over
de mogelijkheden kunnen vrijblij-

vend contact opnemen met Iris via e-
mail info@revalidatiestaldekuper.nl
of telefonisch op nummer
0623411392.ºp zaterdag 28 mei en
zondag 26 juni a.s. opent Revalida-
tiestal De Kuper haar deuren speciaal
voor personen die geïnteresseerd
zijn in de mogelijkheden van dagbe-
steding. Je bent op deze dagen van
harte welkom tussen 10.00 en 12.00
en 14.00 en 18.00 uur.

Achtergrond 
Met een brede aanpak streeft Reva-
lidatiestal De Kuper ernaar via licha-
melijke balans de mentale balans te
hervinden en andersom en daarmee
paarden die niet (meer) functione-
ren te herstellen. Eigenaresse Iris
Braakhuis was voor en tijdens haar
opleiding tot revalidatietrainer jaren-
lang werkzaam op een zorgboerde-
rij. Haar opgedane ervaring met
zowel paarden als mensen stellen
haar als geen ander in staat deelne-
mers aan ‘Zijn zonder labels’ niet al-
leen vakkundig, maar vooral ook
met hart en ziel te begeleiden.

De gemeente Tubbergen is blij dat zij
haar inwoners met dit bedrag kan hel-
pen. Wethouder Hilde Berning: “Het
heeft even geduurd, voordat het Rijk
de regeling kon invoeren. Maar geluk-
kig is het nu geregeld. Diverse inwo-
ners hebben deze bijdrage heel hard
nodig.” 

Voor wie is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming komt bovenop
de verlaging van de energiebelasting.
Het is bedoeld voor mensen met een
laag inkomen. Of iemand in aanmer-
king komt, wordt per persoon beoor-
deeld. Hierbij wordt niet gekeken naar
het bedrag van iemands bankreke-
ning. Ook maakt het niet uit of iemand

een eigen woning bezit. Wel moet ie-
mand kunnen aantonen dat het ener-
giecontract op zijn of haar naam staat. 
Aanvragen tegemoetkoming
Inwoners met een uitkering van de ge-
meente hoeven niets te doen. Zij zijn
bekend bij de gemeente en krijgen
het bedrag van € 800,- vanzelf uitge-
keerd. Andere inwoners met een laag
inkomen die mogelijk in aanmerking
komen voor de tegemoetkoming kun-
nen zich melden bij Schakel. Zij kun-
nen een aanvraag indienen via
www.tubbergen.nl⁄energietoeslag.
Hier zijn ook voorbeelden opgenomen
van inkomens van huishoudens die in
aanmerking komen voor de regeling.
De gemeente helpt
Aangezien sommigen niet zo lang
konden wachten, heeft de gemeente
inwoners geholpen, die nu al in de
problemen kwamen door de ver-
hoogde energielasten. “We laten nie-
mand in de kou staan,” laat wethouder
Hilde Berning weten. “We zijn blij dat
het Rijk gezinnen met een minimum-

Vrijwilligers van de Vogelwerk-
groep Geesteren hebben don-

derdag 14 april jl. vier jonge bosuilen geringd. Er leven
vermoedelijk slechts drie of vier paartjes bosuilen in de omgeving.
Deze bosuilen hebben ongeveer 26 dagen zitten broeden.

GEESTEREN

inkomen enigszins tegemoet komt
met deze eenmalige bijdrage. Via
Schakel mag de gemeente maatwerk
leveren. Zo voorkomen we dat de
schulden van inwoners verder oplo-
pen.”
Geld besparen op de energiere-
kening?
Daarnaast hebben wij als gemeente
een extra bijdrage ontvangen van de
Rijksoverheid. Die is speciaal bedoeld
voor inwoners die financieel in de pro-
blemen kunnen komen door de stij-
gende energierekening. Wij willen
hen helpen hun woning energiezuini-
ger te maken. Dat doen we bijvoor-
beeld met een persoonlijk advies,
maar het kan ook zijn dat we aanpas-
singen aan woningen gaan doen. In-
woners kunnen zich aanmelden via
www.tubbergen.nl⁄woning-energie-
zuinig.
Hulp nodig?
Heeft u vragen? Of twijfelt u of u in
aanmerking komt? Neem contact op
met Schakel. Zij zullen samen met u
kijken naar een oplossing.

Schakel Tubbergen, Raadhuisplein 1.
Open van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 12.00 uur. Of mail naar
werkeninkomen@noaberkracht.nl.
Bellen kan ook via tel. 0546-628701.
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Hoe dat kan? 

We vergoeden 

tot 31 mei 2022

de kosten die uw zorg-

verzekeraar niet vergoedt. 

M.u.v. uw eigen risico 

en kosten voor oplaadbaar. 

*Bekijk de voorwaarden op onze website

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052
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