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Van de redactie

Ik stel me even voor.

Ik ben Louise Schröder.

Ik woon op de Koppeling

en werk bij de DACO en de Stadsboerderij.

Verder zit ik nu ook in de redactie van Blij.

Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen zijn mening kan geven.

Iedereen kan trots zijn op zijn of haar werk en leven. 

Ik maak me er hard voor dat iedereen zich gewaardeerd voelt.

En dat iedereen dingen kan vertellen die hij belangrijk vindt.

Dat moeten anderen ook kunnen doen voor elkaar.

Help elkaar en dan komen we samen een heel eind.

Met vriendelijke groeten, 

Louise Schröder

Iedereen kan trots 
zijn op zijn leven

Louise zit nu ook in de  
redactie van Blij!
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‘Mijn Leven’ en 
Caren

Vanaf 1 januari gaan we werken met ‘Mijn Leven’.

En met Caren.

Jullie begeleiders gaan werken met ‘Mijn Leven’.

Dat is een systeem op de computer.

In dit systeem komt jouw ondersteuningsplan. 

Met Caren kun je dit ook zelf bekijken.

Caren is een website. 

Bij deze Blij zit nog een extra Blij.

Deze gaat over ‘Mijn Leven’ en Caren.

Daarin kun je meer lezen hierover.

Met Caren kan ik mijn 
ondersteuningsplan 
zien

Dit plaatje hoort  
bij Caren
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Ons team bestaat al 2 jaar.

Daarom hebben we besproken hoe het gaat.

Gelukkig gaat het heel goed.

We doen veel leuke dingen.

We maken de Blij!

We doen interviews.

En nog veel meer.

We kunnen nog wel nieuwe leden gebruiken.

Wil je meedoen met ons team?

Stuur dan een berichtje naar

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Evaluatie team 
cliëntcommunicatie

Het gaat goed met  
ons team

We blijven de Blij! maken
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Zelf kiezen waar je wilt wonen.

Dat vindt Lömen belangrijk.

Hij wilde graag wonen aan de Rondweg 34.

Maar dat mocht eerst niet.

Toch woont hij er nu wel.

Hoe kan dat?

Lömen heeft vaak herhaald waar hij wil wonen.

Hij is voor zichzelf opgekomen.

En hij is altijd netjes gebleven.

Daardoor is er naar hem geluisterd.

Hij mocht terugverhuizen naar Rondweg 34!

Een mooi voorbeeld van eigen regie!

Lömen is voor  
zichzelf opgekomen

Eigen regie

Er is goed naar mij 
geluisterd
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‘Lievelings’.

Zo heette de voorstelling van De Lachende Zon.

Dat is een theatergroep.

Zij hebben opgetreden in Almelo, Enschede en Losser.

Er waren ballen, poppen, trommels en stokken.

En nog meer voorwerpen.

Hiermee werden mooie geluiden gemaakt.

De bezoekers mochten meedoen.

Aan het eind werd er gezongen.

Voor iedere bezoeker een eigen lied.

Over zijn eigen lievelingsding.

Een mooi slot van een mooie voorstelling!

Er was voor ons 
allemaal een lied

Eigen regie Theater

Elco is acteur bij  
De Lachende Zon
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Knippen, vouwen, kleuren…
Kerstkrans

Wat heb je nodig?

-  Strokrans van 30 cm 

doorsnede

-  Schaar

-  Rol pedaalemmerzakken 

van 25 liter

Tip

De krans kun je versieren met  
bijvoorbeeld linten.

Neem de eerste zak.

Knoop deze om de krans.

Knip de uiteinden af op 6 cm.

Ga door tot de krans vol is.

Doe hetzelfde met de andere zakken.

Rafel de uiteinden van de zakken los.
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Iedere dinsdag werkt Gea bij atelier BOWI.

Ze maakt gekleurde schalen.

Dat gaat in stapjes.

Eerst knipt Gea een krant in stukjes.

Daarna plakt ze de stukjes krant op de schaal.

Dan moet de schaal opdrogen.

Als de schaal droog is, gaat Gea verven.

En als de verf droog is, is het klaar!

Soms neemt Gea de schaal die af is mee naar huis.

En soms worden ze verkocht.

Gea hoopt nog heel veel schalen te maken.

De kunst van… Gea

Gea met interviewer Esmeralda

Ik plak stukjes  
krant op de schaal

Rafel de uiteinden van de zakken los.
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Dit is Alexander.

Hij brengt boodschappen naar Eikenlaan 1.

Iedere week 6 blauwe bakken.

Vanaf 1 december stopt dit.

Dan worden er geen boodschappen meer bezorgd.

Groepen kunnen de boodschappen dan zelf ophalen.

Ze kunnen ook boodschappen bestellen met de app van Huuskes.

Of ze kunnen boodschappen bestellen bij een supermarkt.

Voor Alexander is er gelukkig ander werk.

Hij bezorgt post en werkt in het restaurant.

Hier is hij blij mee!

Afscheid van…  
de boodschappenservice

Het bezorgen van 
boodschappen stopt

Alexander met  
interviewer Gerdien
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Het gedicht van Rika
Krekeltje Krikkemik

Krekeltje krikkemik 
zat op een tak

Vlak naast vadertje das
Is het weer zo ver 

snauwde vadertje das

Moet je die tak weer breken
Hou toch eens op met die 

gekke streken
En krekeltje krikkemik zei
Och snik ik hou toch zo erg 

van takken breken

De tak brak en 
krekeltje krikkemik 

viel op zijn gat
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Rika schrijft gedichten voor de Blij!
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Te hard rijden

Te hard rijden  
is niet goed

Veel auto’s rijden te hard. 

Ook op ’t Bouwhuis en op de LosserHof.

Dat vinden Rika, Esmeralda en Debby niet goed.

Daarom proberen ze er wat aan te doen.

Debby vraagt Rika wat ze heeft gedaan.

Rika heeft een verkeersactie gehouden.

Wijkagent Bennie hielp mee.

Auto’s die te hard rijden kregen een rode kaart.

Op ’t Bouwhuis heeft Esmeralda een bord gemaakt.

Daar staat op dat je rustig moet rijden.

Debby en Esmeralda hopen dat het helpt.

Wij ook, want te hard rijden is niet goed.Debby en Rika
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Ik ben Nela Ramic en gastredacteur voor deze Blij. 

Ik heb Piet van Norden geïnterviewd. 

Piet weet alles op het gebied van veiligheid…

…en dus ook over brandveiligheid. 

Piet: De gebouwen zijn nu natuurlijk wel brandveilig. 

Maar we willen het graag nog beter doen. 

We gaan kijken wat er in jouw woning moet gebeuren.

Daarna komen de monteurs en andere werklui zich voorstellen.

De eerste gesprekken zijn bij een paar woningen op ’t Bouwhuis. 

Daarna komen ook de andere woningen aan de beurt.

Je hoort het op tijd als we bij jou komen.  

We zijn het hele jaar 2017 met dit project bezig. 

Maar op 1 woning duurt het ongeveer twee weken. 

We gaan het nog 
veiliger maken

Piet van Norden met  
interviewer Nela Ramic

Interview met Piet van Norden 
over… Brandveiligheid 
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Dagbesteding De Bosuil heeft een cadeau gekregen.

Een cadeau van het bedrijf Kroon Oil.

Het zijn twee iPads met stevige hoezen!

Daar is de groep heel blij mee!

De deelnemers hebben een paar keer geoefend.

En nu kunnen ze er heel goed mee werken.

De iPads worden voor verschillende dingen gebruikt.

Om muziek te luisteren en om filmpjes mee te kijken.

En om spelletjes mee te spelen.

Heel erg bedankt, Kroon Oil!

We zijn erg blij  
met de iPads

Huub luistert muziek

Dank je wel…
iPads voor de Bosuil
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Dank je wel…
iPads voor de Bosuil De agenda in de winter

12 maart

Modeshow de LosserHof

Februari 2017

Carnaval

Februari/Maart 2017 

Aveleijn/DTZC Got Talent

14 en 15 maart

Zwem2daagse de LosserHof

Jos Sauer heeft afscheid genomen  

van De Twentse Zorgcentra.

Jos, bedankt voor alle activiteiten die  

je voor ons georganiseerd hebt

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.
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Dit is Karin.

Ze werkt met veel plezier bij het kantoorproject.

Daar versnippert ze papier.

En ze brengt post naar de Wollewei.

Iedere dag weer, in haar eigen rolstoel!

Om half 11 is het tijd voor koffie.

Dan gaan ze naar het restaurant.

De begeleiders heten Trudy en Monique.

Karin is erg blij met hen.

Daarom wil ze hier nog lang blijven werken. 

Karin werkt bij  
het kantoorproject

Ik versnipper  
papier

Uit het leven van…  
Karin
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Vier bewoners en deelnemers vergaderen elke drie weken.

Kevin, Joan, Natascha en Daan vormen de regioraad Enschede. 

Die is op 21 september opgericht.

Ook coach Peter en notulist Nela zijn bij de vergaderingen. 

Regiomanager Anneke Morsink schuift ook regelmatig aan. 

De regioraad bespreekt dingen die voor iedereen belangrijk zijn. 

Bijvoorbeeld veranderingen binnen wonen of dagbesteding. 

Of slecht bereik van internet op het terrein. 

Wil jij ook lid worden of een onderwerp doorgeven?

Mail dan naar Bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl. 

Je mag altijd eerst een keertje komen kijken bij een vergadering. 

Regioraad Enschede vergadert 
over belangrijke dingen

Tip van de regioraad: 
ga met elkaar in 
gesprek!

Kevin de voorzitter in gesprek 
met Anneke Morsink

Uit het leven van…  
Karin

17



Doe 2 liter water in de pan.1
Doe de spliterwten erbij.

Breng het water aan de kook.

Laat het water 45 minuten zachtjes koken.

Smullen maar…
Erwtensoep

3

Wat heb je nodig?
400 gram spliterwten1 ui

1 peen
1/4 knolselderij
1 prei
2 takjes selderij
1 rookworst
Zout en peper

klaarzetten:
Grote pan
Snijplank
Pollepel
Scherp mes

2

18



Snijd ondertussen de groenten.

Na 45 minuten doe je de ui, peen,  

knolselderij, prei en selderij in de pan. 

7

5

Laat dit nu weer 30 minuten pruttelen.

Doe deze na 25 minuten in de pan erbij.

Eventueel kun je nog wat zout  

en peper toevoegen. 8

Snijd ondertussen de rookworst in plakjes.

6

4
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Tip:

-  Serveer de erwtensoep  

met roggebrood.

-  In plaats van rookworst kun  

je ook rundvlees gebruiken.
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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

Kerstpuzzel

Colofon
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In deze kerstbal zijn woorden  

verstopt. Zoek de woorden  

uit het lijstje op en streep ze door.

Ze staan van links naar rechts   

of van boven naar beneden 

De letters die overblijven,  

vormen twee woorden.

Oplossing


