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Van de redactie

De Blij wordt gemaakt door een team:

het team cliëntcommunicatie.

Het team heeft overlegd

over de taken bij een vergadering.

Michièl wordt voorzitter.

Hij gaat de vergaderingen leiden.

Rika wordt notulist.

Zij schrijft op wat we bespreken.

Peter gaat de agenda maken.

Ook de andere leden zijn heel belangrijk.

Zij denken mee en hebben goede ideeën.

Het hele team helpt bij de Blij

en wenst jullie weer veel leesplezier!

We hebben de 
taken verdeeld

Michièl wordt voorzitter van  
het team
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Caren
Het verhaal van Jessica

Jessica woont in Almelo.

Ze gebruikt Caren bijna iedere dag.

Ze nodigt geen andere mensen uit voor Caren.

“Dit is alleen voor mij en mijn begeleiders.”

Jessica legt uit wat ze met Caren doet:

“Ik lees wat de begeleiding opschrijft.

Bijvoorbeeld als ik bij de dokter ben geweest.

Of als er iets bijzonders is in het gebouw.

Soms klopt het niet wat over mij opgeschreven wordt.

Dan zeg ik dat en praten we erover.”

Fijn, Jessica, dat is precies de bedoeling!

Caren is alleen van mij 
en mijn begeleiders

Jessica gebruikt Caren bijna 
iedere dag
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Het gedicht van Rika
Herfst

Rika schrijft gedichten voor de Blij!

Bladeren dwarrelen rond,
bladeren op de grond.
 
Met een paddenstoel hier en daar,
ja, het is herfst zowaar.
Kinderen vinden het geen bezwaar.
 
Ook de eekhoorns en egels doen mee.
Ze verzamelen hun eten.
Want na de herfst komt de winter.
 
Maar nu eerst wacht ons de herfst.
Bladeren en paddenstoelen verzamelen
en knutselen maar.
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Het was feest in de Bosrand.

Annet werkt namelijk al 25 jaar op de LosserHof.

Daarom kwamen er 2 clowns op bezoek.

Ze heten Spruit en Faas.

Ze zijn bij alle groepen in de Bosrand geweest.

De deelnemers in de Bosrand vonden het erg leuk.

Spruit en Faas waren heel aardig.

En ze maakten leuke grapjes.

Bedankt Spruit en Faas;

het was een geweldige dag!

Spruit en Faas in  
de Bosrand

Feest in de Bosrand

Annet heeft Spruit  
en Faas uitgenodigd
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Feest in de Bosrand Goal Waarbeekdag

Het was weer een groot feest:

de Goal Waarbeekdag.

Meer dan 100 cliënten waren erbij.

Het park was aangepast voor de cliënten.

Zo was er meer tijd om in en uit te stappen.

En er waren extra mensen om te helpen.

Uiteraard kregen alle bezoekers ook iets lekkers.

Een bakje patat, een blikje drinken en een ijsje.

Dank je wel, stichting Goal en de Waarbeek!

Hopelijk tot volgend jaar.

Het park was  
aangepast voor de 
cliënten

Roy, Femke en Nienke  
in de rodelbaan
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Goed idee!
Doppen sparen

De regioraad Enschede heeft iets leuks bedacht:

doppen sparen voor een goed doel.

Het goede doel is blinde mensen.

Die kunnen dan een blindengeleidehond kopen.

Zo hebben zij ook een mooi leven.

Alle plastic doppen en deksels zijn welkom.

Van pindakaas, chocopasta, deodorant, 

frisdrank, melk, yoghurt, vla, shampoo,

schoonmaakspullen en nog veel meer.

De Stichting KNGF krijgt geld voor de doppen.

De doppen kun je in een speciale bak doen.

Die staat bij de receptie in de Samenloop.

Spaar jij ook mee?

Deze hond begeleidt 
blinde mensen

Spaar jij ook  
doppen?
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Sarah werkt bij de Snip.

Daar maakt ze hele mooie kunstwerken.

Ze gebruikt vaak afvalmateriaal,

zoals verpakkingen en oude kranten.

Sarah gebruikt verschillende technieken.

Bijvoorbeeld papier scheppen en papier maché.

Zo maakt ze dieren, personen en voorwerpen.

De producten worden ook verkocht.

Wil je voor iemand een speciaal cadeau?

Dan kun je Sarah een opdracht geven.

Ze werkt namelijk ook op bestelling.

Mooi werk, Sarah!

Sarah gebruikt  
veel technieken

De kunst van…
Sarah

Esmeralda heeft Sarah  
vragen gesteld
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Goed slapen is belangrijk.

Soms lukt dat niet.

Dan zijn er mensen die je kunnen helpen. 

Zij hebben tips voor je.

Over je slaapkamer.

En over andere dingen 

die met slapen te maken hebben.

Op de volgende bladzijde staan al een paar tips.

Wil je met iemand praten over slapen?

Zeg het dan tegen je gedragskundige.

Of tegen je begeleider.

Zij helpen je verder.

Lekker slapen

Welterusten!

Wij helpen je om  
lekker te slapen
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Tips om goed te slapen

✔		Drink ’s avonds geen koffie.

✔		Drink ’s avonds geen alcohol.

✔		Zorg dat je geen honger  

hebt als je naar bed gaat.

Eten en 
drinken

✔		Ga iedere avond op  

dezelfde tijd naar bed.

✔		Sta iedere ochtend op  

dezelfde tijd op.

✔		Doe overdag niet te veel dutjes, 

niet langer dan 30 minuten.

✔		Doe apparaten  

een uur voordat  

je naar bed gaat uit.

✔		Bijvoorbeeld de TV,  

je telefoon of je computer.

✔		Zorg dat je  

overdag genoeg  

te doen hebt.

✔		Zorg dat je overdag 

ook beweegt.

✔		Ga niet sporten 

vlak voordat je gaat 

slapen.

✔		Zorg dat je slaapkamer niet te warm is.

✔		Houd je slaapkamer rustig.

✔		Zorg ervoor dat je slaapkamer goed donker is.

✔		Zorg voor een goede matras en goed beddegoed.

✔		Zorg voor een fijne pyjama.

✔		Doe ’s nachts je nachtlampje uit  

als je dat durft.Slaapkamer

Bedtijd 
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Knippen, vouwen, kleuren…
Paddestoel

Knip een strook uit het witte papier. 

Plak deze strook om het wc-rolletje.

Knip een strook uit het groene papier.

Knip een aantal punten uit de strook.

Plak de strook om het wc-rolletje.

Wat heb je nodig?

-  Rood papier

-  Groen papier

-  Wit papier

-  Leeg wc-rolletje

-  Schaar

-  Lijm
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Knip een strook uit het groene papier.

Knip een aantal punten uit de strook.

Plak de strook om het wc-rolletje.

Knip een grote cirkel uit het rode papier.

Knip op één plek tot aan het midden.

Plak de uiteinden over elkaar zodat het een hoedje lijkt.

Knip uit het witte papier een aantal rondjes.

Plak de rondjes op het rode hoedje.

Plak het hoedje op het wc-rolletje.

Zet het geheel op het groene papier.
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De Twentse Zorgcentra wil graag weten

hoe tevreden jullie zijn.

Daarom is er een onderzoek gedaan.

Wobbie heeft daarbij geholpen.

Hij heeft vragen gesteld aan andere bewoners.

Bijvoorbeeld over wonen en werken.

Over de begeleiding.

En over zelf mogen kiezen.

Veel bewoners zijn tevreden. 

Sommigen willen wel vaker zelf kiezen.

Daar moet dus goed op gelet worden.

Wobbie, bedankt voor je hulp!Wobbie heeft vragen gesteld

Veel bewoners en 
deelnemers zijn 
tevreden

Tevreden?
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Tevreden?
Werken bij…
Stadsboerderij Beeklust
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Jolanda werkt in de koffiehoek van de Veldmaat.

Iedere ochtend is ze daar.

Jolanda doet de volgende dingen:

- stoelen rechtzetten

- de vaatwasser inpakken en uitpakken

- de thee bijvullen

- de tafels en het aanrecht schoonmaken

- de kopjes uit de kantoren halen

Jolanda doet het werk graag.

Ze wil het nog heel lang blijven doen.

Fijn Jolanda, daar zijn we blij mee!Jolanda werkt in de koffiehoek 
van de Veldmaat

Ik doe dit  
werk graag

Uit het leven van…  
Jolanda
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Uit het leven van…  
Jolanda De agenda in de herfst

Oktober/November 2017

Verwendagen

8 oktober

Dier Day Rally

15 oktober - de LosserHof

Modeshow

December 2017

Adventstochten

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

December 2017

Kerstvieringen

December 2017

Kerstmarkt
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Verwarm de oven voor op 190 graden.

Meng de boter, basterdsuiker  
en poedersuiker.
Meng het ei erdoor.

Smelt de boter in een pannetje.
Snij ondertussen de chocolade in blokjes.

Smullen maar…
Chocoladekoekjes

Wat heb je nodig (± 20 koekjes)?

70 gram bruine basterdsuiker

70 gram poedersuiker

125 boter of margarine

1 ei losgeklopt

175 tarwemeel of zelfrijzend bakmeel

175 gram donkere chocolade in stukjes

1

32
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Leg ongeveer 6 platte hoopjes op de bakplaat.
Laat er wat ruimte tussen, want het deeg zet uit.5

Haal de bakplaat uit de oven.
Verplaats de koekjes met een pannenkoekschep.
Schep naar een bord waarop ze kunnen afkoelen.
Leg op de bakplaat een aantal nieuwe hoopjes, enz.
Ga zo door tot alles op is.

7

Meng het meel erdoor.
Roer de stukjes chocolade erdoor.

4

Bak de koekjes 12 minuten.6

19



Iets vertellen?

Wil jij vertellen over je hobby?

Of wil je je kunstwerk laten zien?

Of iets vertellen over je werk?

Laat het ons weten!

Dan komen we bij je langs.

We stellen dan vragen en maken foto’s.

Ons telefoonnummer is 088 430 4013.

Ons emailadres is communicatie@detwentsezorgcentra.nl.

Of vraag je begeleider om hulp.

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de winter.

Vertellen over  
je werk.

Kunst laten  
zien.

Een leuke foto 
opsturen!
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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

Colofon


