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Van de redactie

Deze Blij gaat over bloemen.

Bloemen horen bij de lente.

Heb je de bloemen op de voorkant gezien?

Die heeft Gerdien gekleurd.

Je vindt in deze Blij ook een gedicht over bloemen.

Dat heeft Rika geschreven.

Vind je het leuk om te knutselen?

Dan kun je bloemen vouwen en een vaas.

De voorbeelden staan op bladzijde 8 en 9.

Maak je liever een puzzel over bloemen?

Kijk dan op de achterkant.

Veel plezier met deze bloemige Blij! Deze Blij gaat over bloemen
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Het boek van
Rika

Rika schrijft graag gedichten. 

Je kunt ze lezen in de Blij.

Maar nu ook in een boek.

In het boek staan 31 gedichten.

Het mooiste gedicht vindt Rika De Parel.

In het boek staan ook 4 tekeningen.

Die zijn gemaakt door Elly.

Rika is heel trots op haar boek.

Ze hoopt dat er veel verkocht worden.

In de volgende Blij laten we het boek zien.

 Rika met interviewer Paul
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Het gedicht van Rika
Bloemen 

Rika schrijft gedichten voor de Blij!

Elke bloem is uniek
en kan schitterend bloeien.

Breng twee bloemen samen
en ze vormen een prachtig duo.
Ze delen graag het zonlicht
en ook de buien met elkaar.

Breng een heleboel bloemen bij elkaar
en samen vormen ze een bijzonder 
mooi boeket.
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Dit zijn Dolf, Armando en Ronald.

Ze werken met veel plezier bij Leerwerkbedrijf CIREX.

Dolf het langst, al meer dan 12,5 jaar.

Hij kent dan ook bijna alle collega’s van CIREX en groet ze dagelijks.

Armando en Ronald doen inpakwerk.

Ze pakken onderdelen van auto’s in.

Bijvoorbeeld van Scania en Mercedes.

Dolf knipt vaak de telkaarten voor de telborden.

Alle deelnemers dragen werkkleding en werkschoenen.

De schoenen zijn voor de veiligheid.

Dolf, Armando en Ronald zijn trots op hun werk.

Wij vinden dat we een gezellige werksfeer hebben  

bij Leerwerkbedrijf CIREX!

Het is altijd gezellig 
bij Cirex

Uit het leven van… 
3 harde werkers

We pakken  
auto-onderdelen in

in samenwerking met
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Uit het leven van… 
3 harde werkers

Wilma gaat elke dag met plezier naar dagbesteding. 

Dat is in de Delle, in Tubbergen. 

In de Kunst & Creatief groep. 

Wilma borduurt er prachtige dingen. 

Allemaal met mooie kleurtjes wol. 

Bettine en Inge helpen soms een beetje. 

Maar draadjes knippen kan ze zelf!

Haar borduurwerkjes komen op tassen.

Of bijvoorbeeld op kussens.

Alles wordt supersnel verkocht. 

En terecht, want Wilma doet erg haar best!

De kunst van…
Wilma

Wilma borduurt heel graag

Ik knip zelf  
de draadjes af
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Knippen, vouwen, kleuren…
Vaas met tulpen

Hoe maak je de tulpen?

Neem een vouwblaadje van 6x6 cm.

Vouw het blaadje schuin dubbel.

Vouw de punten naar  

elkaar en weer terug.

Vouw de zijkanten vanuit  

het midden schuin omhoog.

Knip stengels en bladeren  

uit restjes groen papier.

Wat heb je nodig?

-  Gekleurd papier

 - Tulpen: vouwblaadjes van 6x6 cm

 - Stengel en bladeren: restjes groen papier

 - Vaas: vouwblaadje van 10x10 cm

 - Groot stuk papier om het op te plakken

-  Schaar en lijm
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Hoe maak je de vaas?

Neem een vouwblaadje van 10x10 cm

Vouw 16 vierkantjes

Vouw de puntjes naar binnen  

over de stippellijnen

Draai de vaas om

Plak de vaas en de tulpen  

op een vel gekleurd papier.

Teken er streepjes op zoals in het plaatje

Knip over de 2 doorgetrokken streepjes

Knip stengels en bladeren  

uit restjes groen papier. 9
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Ingezonden post (1) 
Boerderijpad 8

Wij zijn de bewoners van Boerderijpad 8.

Vorig jaar is een huisgenoot van ons verhuisd.

Toen ging ook onze duofiets weg.

Dat was erg jammer.

Daarom hebben we een nieuwe fiets gevraagd.

Bij Stichting Fonds en Stichting Welzijn.

De aanvraag is goedgekeurd!

Inmiddels hebben we onze nieuwe duofiets.

We zijn er heel blij mee!

Op de foto zie je Fons Niehof van Stichting Fonds.

Hij maakt een ritje met Herman.

Bedankt Stichting Fonds en Stichting Welzijn!Herman fietst graag

Wij zijn blij met  
onze duofiets!
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Ingezonden post (2) 
Elles

Elles maakt een lunch klaar

We helpen bij 
vergaderingen en 
feestjes 

Ik ben Elles en ik werk op de LosserHof.

In het restaurant en in de supermarkt.

We doen veel verschillende dingen:

1.  We zetten koffie en thee voor de mensen uit de Hoek. 

Die komen bij ons pauze houden.

2.  We helpen bij vergaderingen.  

Wij zetten dan de kopjes en de koffie en thee klaar.

3.  We helpen bij verjaardagen en feestjes.  

Wij bestellen dan de hapjes en buffetten.

4.  We maken iedere dag lunches klaar.  

Voor mensen van de LosserHof.  

Maar ook voor andere mensen.

5.  Verder doen we veel praktische dingen:  

- Schoonmaken  

- Opruimen  

- Servetten vouwen 

- De vaatwasser inpakken en uitpakken

Pasgeleden zijn we gestart met de leerwerklijnen.

Dat betekent dat we nieuwe dingen leren.

Zodat we nog betere horecamedewerkers worden.

Wil jij ook bij ons werken?

Neem dan contact op met Annemarie of Annelies.

Telefoon 088 430 4160 of per mail:

restaurant.losserhof@detwentsezorgcentra.nl
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Veiligheid is belangrijk.

Ook op ’t Bouwhuis.

Daarom zijn er nieuwe verkeersregels.

Auto’s mogen niet harder rijden dan 15 km/uur.

En ze mogen alleen in de vakken parkeren.

Het is belangrijk dat iedereen dat weet.

Daarom hebben bewoners folders uitgedeeld.

Samen met de politie.

Ze hopen dat iedereen zich aan de regels houdt.

Zodat ’t Bouwhuis steeds veiliger wordt.

Esmeralda heeft  
flyers uitgedeeld

Er zijn nieuwe 
verkeersregels op  
’t Bouwhuis

Verkeer en
parkeren

’t Bouwhuis 

     is een 

     ERF
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Verkeer en
parkeren

Dit is Samantha.

Ze woont nu bijna 3 jaar op de LosserHof.

Eerst ging het helemaal niet goed.

Samantha liep vaak weg.

Ze maakte veel dingen kapot.

En ze was heel vaak boos.

Nu gaat het veel beter!

Die nare dingen gebeuren veel minder.

Samantha is vrolijk geworden.

En ze is fan van K3.

Samen met haar knuffel Poppejans

is ze erg gelukkig op Rondweg 34.

Fijn Samantha; je bent goed bezig!

Het succes van…
Samantha

Poppejans is Samantha’s  
grote vriend

Ik ben fan van K3
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André werkt bij Huuskes.

Huuskes levert maaltijden en boodschappen.

André rijdt mee op de vrachtwagen van Huuskes.

Op ’t Bouwhuis in Enschede, maar ook daarbuiten.

André doet de klep open

en haalt de kratten eruit.

De kratten brengt hij naar de huizen.

André vindt het werk erg leuk.

André heeft dit werk gekregen via RuimBaan.

RuimBaan begeleidt hem nog steeds.

Op de volgende bladzijde kun je meer lezen

over RuimBaan.André is bijrijder bij Huuskes

Uit het leven van… 
André

Ik laad kratten in en 
uit de vrachtwagen
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Uit het leven van… 
André

Werken via…
RuimBaan
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Houd je van spelen? 

En wil je wel eens wat anders?

Dan kun je speelgoed lenen.

Bij de speel-o-theek op ’t Bouwhuis.

Iedere dinsdag is de speel-o-theek open.

’s Middags van 1 uur tot 3 uur.

Het adres is Amelinklaan 39b.

Je mag zelf leuke dingen uitzoeken.

Er zijn puzzels en spelletjes.

En ook DVD’s, CD’s en muziekinstrumenten.

Verder zijn er blokken, boeken en auto’s.

En nog veel meer leuke dingen.

Wilma leent speelgoed uit

Iedere dinsdag kun  
je speelgoed lenen

Speel-o-theek 
op ’t Bouwhuis
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Speel-o-theek 
op ’t Bouwhuis De agenda in de lente

27 april

Koningsdag

5 april

Paaskermis Enschede 

22 april

Lonneker Loop 

25 mei

Goal Waarbeekdag 

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

13 en 14 juni

Wandel2daagse Enschede 

9 juni

Truckrun 
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Welke spullen heb je nodig?
10 schaaltjes of lage glazen
Lepels
Mesje

Breek 15 lange vingers in stukjes.
Verdeel de stukjes over de glazen.

Verdeel het mengsel over de glazen.

Smullen maar…
Luchtig toetje

1

Meng 10 eetlepels jam met  
een beetje water.2

Wat heb je nodig? Voor 10 personen:

1 pak lange vingers

2 pakken citroenkwark van 450 of 500 gram

2 pakken aardbeienkwark van 450 of 500 gram

1 pot aardbeienjam

1 bus slagroom

Verse aardbeien

3
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Spuit in ieder glas  
een beetje slagroom.

Maak 10 aardbeien schoon  
en haal het kroontje eraf.

Doe in ieder glas een aardbei  
bovenop de slagroom.

Schep in ieder glas  
2-3 eetlepels citroenkwark.

Schep in ieder glas  
2-3 eetlepels aardbeienkwark.
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Weet jij hoe deze bloemen heten?

Zet de namen dan in de vakjes.

Puzzel met bloemen

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

Colofon


