
Nummer 7. Herfst 2016.

Nicole heeft een  
herfststorm geschilderd.
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Van de redactie

De zomer is alweer voorbij.

Het wordt herfst.

De bladeren worden weer bruin.

Kijk maar op de voorkant!

Deze herfst bestaat ons team 2 jaar.

Daarom hebben we besproken hoe het gaat.

Dat heet een evaluatie.

In de volgende Blij vertellen we hier meer over.

In deze Blij staan heel veel andere leuke dingen!

We wensen je veel leesplezier.

Groetjes van de redactie.

Het wordt alweer 
herfst

Het team bestaat 2 jaar.
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‘Mijn Leven’ en  
Carenzorgt

Al jouw gegevens staan in ‘Mijn Leven’.

Daar ben jij de baas over.

‘Mijn Leven’ staat op de computer.

Soms is het handig als je familie ook mee kan kijken.

Binnenkort kan dat.

Dan kan je familie ook in ‘Mijn Leven’ kijken.

Dat gaat via de website Carenzorgt.nl.

Je familieleden kunnen inloggen op Carenzorgt.

Ze zien dan een deel van jouw gegevens.

Je bepaalt zelf wie er mag inloggen.

Je begeleider weet hoe je dit moet regelen.

Mijn familie kan mijn 
gegevens ook zien

Dit plaatje hoort  
bij ‘Mijn leven’.
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In Hengelo ligt de Bastenakenstraat.

Nummer 8 en nummer 10 hebben allebei 5 slaapkamers.

Op nummer 8 is een kamer vrij!

Wil jij hier komen wonen?

Er wonen nu 3 mannen en 1 vrouw op nummer 8.

Zij zijn tussen de 52 en 67 jaar oud.

Ze hopen dat er gauw een nieuwe huisgenoot bij komt.

De groep heeft iemand in dienst die het eten kookt.

Ook de was wordt door de groep zelf geregeld.

Het huis ligt in een gewone woonwijk.

Op loopafstand is een winkelcentrum.

Wil je meer weten?

Bel dan naar de groep op nummer 088 430 5085.

Bewoner gezocht!

Begeleider Kim met  
bewoner Ria.

Ons huis staat in een 
gewone woonwijk
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Leonie woont op Ledeboer 7.

Haar zussen heten Agathe en Elaine.

Zij hebben meegedaan met het verSTERKen.

Daardoor hebben de zussen van Leonie en de begeleiders  

elkaar beter leren kennen.

Vier keer per jaar komen familie en begeleiders nu bij elkaar.

Die bijeenkomst heet ‘De raad van 7’.

Er is ook een succesbord opgehangen.

Daar wordt op geschreven wat er goed gaat.

Mooie resultaten van STERK!

Begeleider Elke. 

STERK

Door STERK begrijpen 
we elkaar beter
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In juni was de wandel2daagse in Almelo.

Meer dan 90 deelnemers deden mee.

De wandelingen waren ongeveer 4 kilometer lang.

Het startpunt was bij de ColckHof.

Onderweg waren er 4 stempelposten.

Bij de tweede stempelpost werd fruit uitgedeeld.

Bij de derde stempelpost kregen de deelnemers drinken.

Ook was er een accordeon aanwezig.

Die zorgde voor mooie muziek en liedjes.

Het waren 2 mooie wandeldagen!

Onderweg kregen  
we drinken

STERK
Bewegen
Avond-wandel2daagse in Almelo

Theo speelde accordeon bij  
een stempelpost.
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Knippen, vouwen, kleuren…
Een slinger van herfstbladeren

Wat heb je nodig?

Naald

Draad

Bladeren
Wat moet je doen? 
Maak een wandeling door het bos.
Zoek een aantal mooie herfstbladeren.
Neem deze mee naar huis.
Rijg de bladeren aan de draad.
Hang de slinger op.

Tip:

Je kunt ook andere  

dingen aan de draad rijgen.

Bijvoorbeeld gedroogde 

vruchten.

8



Harriët schildert graag.

Er staan vaak gebouwen op haar schilderijen.

Harriët werkte bij Artdesch aan de Doelenstraat.

Maar Artdesch is dichtgegaan.

Daarom moesten de schilderijen ergens anders heen.

Ook het schilderij met het nieuwe gemeentehuis van Almelo.

Harriët heeft dit schilderij aan de burgemeester gegeven.

Die is er heel blij mee.

Harriët mocht op de foto met de burgemeester en de wethouder.

Het schilderij is opgehangen in de kamer van de burgemeester.

Dat ziet er mooi uit!

De kunst van… Harriët

Harriët heeft het gemeentehuis 
van Almelo geschilderd.

Dit schilderij heb ik 
aan de burgemeester 
gegeven

Tip:

Je kunt ook andere  

dingen aan de draad rijgen.

Bijvoorbeeld gedroogde 

vruchten.
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De groep van Patrick is verhuisd.

Eerst werkte hij op de Schalm.

Bij de afdeling hout.

Nu werkt Patrick op de Blesgraven.

Daar doet hij industrieel werk.

Bijvoorbeeld karton van kleerhangers afhalen.

Patrick vindt het leuk op de Blesgraven.

Alleen de kortere pauze was even wennen.

Er komen nog meer mensen naar de Blesgraven.

Daarom wordt er verbouwd.

Dan is er meer ruimte om te werken.

Uit het leven van…  
Patrick

Ik haal het karton  
van de kleerhangers af

Patrick is verhuisd van de Schalm  
naar de Blesgraven.
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Er veranderen dingen bij dagbesteding.

Eén gebouw is al dicht: 

De Doelenstraat in Almelo.

De deelnemers die hier werkten, werken nu ergens anders.

Twee gebouwen gaan nog dicht:

De Leemhorst in Almelo.

De Wendakker in Nijverdal.

De deelnemers die hier werken, krijgen ook ergens anders werk.

Er zijn ook twee nieuwe locaties voor dagbesteding:

De Delle in Tubbergen.

Het Midden in Vriezenveen.

Nu kan iedereen dicht bij huis werken.

Veranderingen bij dagbesteding 
Almelo en omstreken

Ik hoef niet meer zo 
lang in de bus om bij 
mijn werk te komen.
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Dieren
Het konijn van Rita

Soms is Sjakie 
ondeugend 

Rita heeft een konijn.

Hij heet Sjakie. 

Rita zorgt zelf voor Sjakie.

Ze geeft hem iedere dag brokjes en water.

Iedere zaterdag maakt Rita het hok schoon.

Soms is Sjakie ondeugend.

Bijvoorbeeld als Rita op vakantie is.

Dan bijt Sjakie het personeel.

Dat mag niet.

Daarom is Rita streng voor Sjakie.

Goed zo, Rita!Konijn Sjakie.
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Iedere donderdagavond gaat Gerrit naar de studio van BOOM TV.

Al meer dan 10 jaar lang.

De elektrokar brengt Gerrit weg en haalt hem weer op.

In de studio heeft Gerrit zijn eigen vaste plekje.

Daar kijkt hij rond en luistert hij naar de gesprekken.

Zijn favoriete onderdeel is het spel met de blokjes.

Ook wordt Gerrit blij van de muziek.

Vooral ACDC vindt hij mooi!

Gerrit begint te lachen als we vragen wie de baas is van BOOM TV.

Dat is natuurlijk ome Cor!

Gerrit hoopt hem nog vaak te zien bij BOOM TV.

Iedere donderdag  
ga ik naar BOOM TV

Gerrit met interviewer 
Esmeralda.

De hobby van… Gerrit
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De Twentse Zorgcentra heeft 4 duofietsen gekregen.

Deze zijn betaald door 2 stichtingen.

Stichting Fonds en Stichting Welzijn.

De fietsen worden gebruikt op ’t Bouwhuis en de LosserHof.

Wil je ook een keer op een duofiets fietsen?

Dat kan!

Je kunt een afspraak maken met de fysiotherapeuten.

Dat zijn de mensen in de blauwe pakken.

Je begeleider weet hoe je hen kunt bereiken.

We hebben 4 nieuwe 
duofietsen

Stichting Fonds en Stichting Welzijn 
hebben de fietsen betaald.

Dank je wel!
Duofietsen
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Dank je wel!
Duofietsen De agenda in de herfst

9 oktober

Modeshow de LosserHof

December 2016

Adventstochten

9 oktober

Dier Day Rally

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

December 2016

Kerstmarkten

Oktober/November 2016 

Verwendagen

Oktober 2016

Promise Gala
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Muziek maken is leuk.

Dat vinden Toon, Sasja en Rob.

Zij spelen op muziekinstrumenten.

Soms heel hard en soms heel zacht.

Bewoners en deelnemers mogen natuurlijk meedoen.

Iedere dinsdagavond is er muziekavond op ’t Bouwhuis.

Jij mag ook komen!

Bij activiteiten maken Toon, Sasja en Rob ook muziek.

Bijvoorbeeld bij de jaarmarkt of de braderie.

En natuurlijk met Sinterklaas en Kerst.

We hopen hen nog vaak te zien optreden!

Muziek

Sasja speelt gitaar.

Muziek maken  
is leuk
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Voor alle bewoners en deelnemers maken we prentenboeken.

In de prentenboeken worden moeilijke dingen 

op een makkelijke manier uitgelegd.

Het eerste boek heet Feest!

Het tweede boek heet Franka.

Het derde boek heet Victor is verliefd.

De prentenboeken worden op iedere groep uitgedeeld.

De boeken worden bewaard in een box.

Eerst zitten er 2 boeken in een box.

Daarna komt er steeds eentje bij.

Totdat er 11 boeken in zitten.

Veel plezier met lezen!

Prentenboeken

We bewaren de boeken 
in een bewaarbox

Victor en Nina zijn verliefd.
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Doe in beide pannen een scheutje  

olie en laat het warm worden.
1

Doe in beide pannen drie schnitzels.

Bak ze op hoog vuur aan beide kanten bruin.

Laat ze op laag vuur verder bakken tot ze gaar zijn.

Smullen maar…
Western schnitzel

Voor 6 personen

3

4Wat heb je nodig?
6 schnitzels
6 eieren
6 plakken kaas
12 plakjes spek of bacon
Olie, bijvoorbeeld olijfolie

klaarzetten:
2 grote koekenpannen
Spatel

2
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Doe een scheutje olie op de schnitzels.

Leg op iedere schnitzel een plak kaas en  

laat het smelten.
Leg hier twee plakjes spek of bacon overheen.

4

7

5

Doe een scheutje olie op iedere schnitzel.

Bak op iedere schnitzel een ei.

6

Als het ei gebakken is, zijn de schnitzels klaar.

19

Tip:

Serveer de schnitzels met gebakken 

aardappelen en sla.



Colofon

Iets vertellen

Voor alle bewoners en deelnemers maken we deze Blij!

We maken ook een blad voor begeleiders en familie.

Dit blad heet Dichtbij.

Je kunt de Dichtbij bekijken op de computer.

Je begeleider kan je hierbij helpen.

www.dtzconline.nl

Wil jouw groep minder exemplaren van Blij ontvangen?

Stuur dan een berichtje naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl.

Jullie mogen zelf zeggen hoeveel exemplaren jullie groep wil ontvangen.

Dichtbij

Te veel exemplaren van Blij?

Wil je ook iets vertellen? 

Over een wonder?

Of over iets wat je hebt meegemaakt?

Stuur dan een berichtje naar: 

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

20
De Twentse Zorgcentra

088 430 4000

Postbus 2112

7500 CC Enschede

Blij! is een periodieke uitgave  

van De Twentse Zorgcentra. 

Informatie kun je sturen naar 

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Realisatie

Terzake. Merken Strategie Design

Borne

Druk- en zetfouten voorbehouden


