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Van de redactie

Beste lezers,

Dit is de tweede Blij.

En zoals jullie weten gaan we lekker de zomer in.

Er staan leuke en lekkere dingen in die je kunt bekijken.

Maar ook dingen die je kunt maken.

We hebben een kleurplaat met schelpen en een lekkere fruitsalade.

En we hebben 4 nieuwe mensen die ook mee helpen met onze Blij.

Die mensen willen we graag aan je voorstellen.

We hebben ook een feest gehad over onze eerste Blij.

Dat was erg leuk! 

We zijn ook heel trots op ons zelf maar ook op elkaar.

We hopen dat je het tweede nummer van Blij leuk vindt! 

Groetjes de makers van Blij!

We hebben vier 
nieuwe leden.
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Even voorstellen…  
vier nieuwe teamleden

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Peter de Boer

Almelo, bij J.P. van den Bent

Inpakken bij DAC Blesgraven

Muziek luisteren, TV kijken, computeren

Interviews houden en foto’s maken

Peter is dol op de hond van zijn broer,  

en hij houdt veel van zijn familie

Gerdien Renard

Enschede, Welnaweg 86 op ’t Bouwhuis

Inpakken bij de Ruif en was rondbrengen

Computeren en puzzelen

Interviews houden

Gerdien vindt het leuk om te fietsen met Anja

Rika Santhuizen

Losser, Prinsweg 1-3 op de LosserHof

Papierscheppen

Kaarten maken, handwerken, puzzelen

Interviews houden en teksten schrijven

Rika verkoopt iedere donderdag spullen  

van de LosserHof op de markt in Losser

Esmeralda Hamersma

Enschede, Welnaweg 90 op ’t Bouwhuis

Alles onder 1 dak; schilderen en winkel

Paardrijden en muziek luisteren

Foto’s maken, interviews houden

Esmeralda logeert graag bij haar moeder
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Wij zijn Deborah, Danny en Nicole van de Schoolstraat.

We hebben een cursus gedaan over sociale vaardigheden.

Dat betekent hoe je met elkaar omgaat.

We hebben het volgende geleerd:

-  naar elkaar luisteren

-  elkaar aankijken als je praat

-  onze mening geven

-  samen overleggen

We hebben een boek gebruikt bij de cursus.

We hebben ook toneelstukjes en spelletjes gedaan.

Door de cursus hebben we meer zelfvertrouwen gekregen.

Toen de cursus klaar was kregen we een diploma en een roos!

Ik ben Deborah en  
dit is mijn diploma

Scholing
sova-training Schoolstraat

Door de cursus hebben 
we meer zelfvertrouwen 
gekregen.
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STERK
Ervaringen Oldenhof 2 in Almelo

Dit zijn Hans, zijn zus Jenny en zijn begeleidster Linda.

Ze vertellen over de veranderingen door STERK.

Over dagelijkse dingen praten bewoners nu vaker mee.

Bijvoorbeeld over wat je op brood wilt.

Hans wil graag kaas op brood.

Geen 30+ kaas, maar gewone kaas.

Ook over andere dingen wordt samen gepraat.

Wordt jouw groep ook verSTERKt?

Dan wordt er een klaag- en jubelmuur gemaakt.

Op de jubelmuur schrijf je waar je tevreden over bent.

Op de klaagmuur schrijf je wat je vervelend vindt.

Jullie mogen allemaal je mening geven!

Hans en zijn zus Jenny
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De zon scheen en de stemming was goed.

Een prima dag voor de koningsspelen.

Er waren oranje kleren, ballonnen en vlaggetjes.

En veel enthousiaste deelnemers.

De start was een dans om warm te worden.

Wat een vrolijke muziek!

Daarna werden de spelletjes gespeeld.

Op de stempelkaart werden de resultaten geschreven.

Een mooie manier om te bewegen!

Veel deelnemers willen volgend jaar weer meedoen.

Ik ben Marco en ik doe mee  
met de spelletjes

Bewegen
Koningsspelen op ’t Bouwhuis

STERK
Ervaringen Oldenhof 2 in Almelo

Wat een 
vrolijke muziek!
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Knippen, vouwen, kleuren…
Schelpen op het strand

8



Van wie heb je schilderen geleerd? Van Katelijne.

Hoeveel schilderijen heb je al gemaakt? Heel veel, misschien  

wel 100.

Hoeveel kwasten gebruik je voor een schilderij? Eentje maar.

Welke soort kwasten gebruik je? Vooral dunne kwasten,  

lange en korte.

Wat is je mooiste schilderij? Het schilderij van een bruidspaar. 

Hangt er ook een mooi schilderij aan de muur? Ja, die met  

de hangmat.

Hoe gaat het als je een schilderij maakt? Eerst teken ik met 

potlood. Daarna ga ik er met verf overheen.

Is een schilderij in één dag klaar? Nee, dat duurt veel langer.

Daphne met haar interviewer
Esmeralda Hamersma

De kunst van… Daphne

Rood en roze 
vind ik het mooist.
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Ik brei graag 
tafelkleden.

Twee naalden en een bolletje wol.

Meer heeft Annie niet nodig om te kunnen breien.

Iedere ochtend gaat haar breiwerk mee naar dagbesteding.

Daar kan ze rustig breien.

Maar ook daarna is er nog tijd om verder te gaan.

Twee avonden gaat Annie naar de breiclub op de LosserHof.

En in het weekend breit ze thuis.

Vooral tafelkleden maakt Annie graag.

Verder heeft Annie contact met de burgemeester van Losser.

Hij is zelfs op haar tachtigste verjaardag geweest!

Annie met haar interviewer  
Rika Santhuizen

De hobby van… Annie
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De agenda in de Zomer

Almelo – 25 juli

Roels Beestenboel

Losser – 13 augustus

Jaarmarkt

Enschede – 6-12 september

Feestweek

Almelo – 30 september

Dierendag Stadsboerderij Beeklust

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

Losser – 21 augustus

Motorspektakel

Enschede – 9 september

Braderie
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Het paard van Stadsboerderij Beeklust heet Karel.

Iedere ochtend brengt Albert hem naar de wei.

Daarna geeft hij hem een emmer vol met hooi.

En ’s middags brengt hij hem terug naar zijn stal.

De woensdagmiddag vindt Albert erg leuk.

Dan spant hij Karel voor de wagen.

Zelf zit hij op de bok. 

Met de kinderen rijdt hij dan een rondje door het park.

Er zijn nog veel meer dieren op de stadsboerderij.

Bijvoorbeeld vogels, geiten en koeien.

Wil je ze zien? Kom dan eens gezellig langs!

Uit het leven van… Albert

Albert met zijn interviewer  
Marie Wermelink

Op woensdagmiddag 
rijden we een rondje 
door het park.

12



Wij zijn de bewonersraad van Losser.

Kim is voorzitter en Rika is notulist. 

De andere leden zijn Rita, José, Abraham, Patrick en Vincent.

Op 10 maart was een aantal leden van ons bij de 

wijkbijeenkomst.

We hebben onze mening verteld over de voorzieningen:

1.  Het restaurant is niet een personeelsrestaurant maar 

een restaurant voor iedereen.

2.  De supermarkt moet open zijn op tijden dat de bewoners 

er heen kunnen gaan.

3.  De prijzen in de supermarkt zijn te hoog.

4.  Soms missen we activiteiten omdat de begeleiding geen 

tijd heeft om de mail te lezen.

We willen graag dat hier rekening mee wordt gehouden.

Van de raden

Voorzitter Kim Jonker

De prijzen in  
de supermarkt 
zijn te hoog.
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Snijd de meloen in 2 helften. Wikkel 1 helft 

in aluminiumfolie. Zo krijg je een zilveren 

halve bol, waar je de fruitspiesjes straks in 

kunt steken.

Leg de zilveren halve bol op een mooie 

schaal of een mooi bord.

Schil de ananas en snijd het 

vruchtvlees in stukjes.

Spoel de druiven en frambozen schoon, 

zachtjes onder de kraan.

Fruit is heel gezond. 

Er zitten weinig calorieën in en juist veel voedingsstoffen.

In de zomer heb je veel soorten fruit in veel kleuren.

Daar kun je mooie en lekkere fruitspiesjes mee maken!

1

2

Smullen maar...
Zomerse Fruitspiesjes

klaarzetten:

mooi groot plat bord of schaal

aluminiumfolie

snijplank

groot mes

schilmesje

lange (saté)prikkers of lange spiesjes

schaaltjes 

nodig:

1 galia meloen of watermeloen

Allerlei ander soorten fruit, bijvoorbeeld:

bananen

trosje groene druiven

trosje blauwe druiven

schaaltje frambozen

schaaltje aardbeien

grote appel

verse ananas of schaaltje ananasstukjes

citroensap

3

4
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Besprenkel de banaan en appel met iets 

citroensap om bruin kleuren tegen te gaan.

Steek de fruitspiesjes  

mooi verdeeld in de zilveren  

bol en dien ze op.

Verwijder de kroontjes van de aardbeien en 

halveer ze. Was ze daarna onder de kraan.

Pel de banaan en snijd deze in grote 

stukken (2 cm).

Snijd de appel in 4 stukken en  

snijd het klokhuis eruit.   

Snijd de partjes in vier stukken.

Rijg een aantal stukjes fruit aan een 

satéprikker. 

6

7

8

10

9

5

15



Wil jij een keer vertellen over je hobby?

Wil jij een keer je kunstwerk laten zien?

Wil jij een keer een interview geven over je leven?

Of over je werk? 

Laat het ons weten! 

Ons telefoonnummer is 088 430 4422

Ons e-mailadres is communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Of vraag je begeleider om hulp.

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de herfst uit.

Wil je de Blij! niet meer ontvangen?

Laat het dan weten aan de afdeling communicatie.

Colofon

Vragen  
stellen?

Meedoen!

Vertellen  
over jezelf!

Samen  
op de foto.

16
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 communicatiebureau

Hengelo

Druk- en zetfouten voorbehouden


