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Van de redactie

Ik ben Michièl de Leest en ik ben 41 jaar oud.

Ik woon op De Riet in Almelo. 

De Riet is een onderdeel van Aveleijn.

Verder ben ik dagelijks werkzaam op drie plekken:

Het Patent, de DeKamarkt en de Blokker. 

Ik werk met een aantal cliënten voor het blad ‘Blij’. 

Dit blad wordt gemaakt door en voor cliënten 

van De Twentse Zorgcentra. 

We vergaderen 1 keer per maand.

Het blad verschijnt 4 keer per jaar. 

Hebben jullie tips ter verandering of verbetering? 

Laat het ons dan even weten.

De Blij verschijnt 4 
keer per jaar

Michièl zit in de redactie  
van de Blij
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‘Mijn Leven’ en 
Caren

Je afspraken en doelen staan in ‘Mijn Leven’.

Met Caren kun je meekijken in ‘Mijn Leven’.

Andere mensen kunnen ook meekijken.

Daarvoor moet jij of je vertegenwoordiger toestemming geven.

Sommige dingen wil je geheim houden.

Daarom moet je goed nadenken 

aan wie je toestemming geeft

om mee te kijken in jouw gegevens.

Hierover gaat het boek Hanna.

Dit is het zesde prentenboek.

Het zit in de box met prentenboeken.

Met je begeleiders kun je het lezen.

Sommige dingen wil  
je geheim houden

Hanna heeft een geheim
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Het gedicht van Rika
De zomer

Rika schrijft gedichten voor de Blij!

Warmte en de klok
Geven de mensen weer een schok

Van vreugde en plezier
Dansen we op de pier

Het warme zand
En de warme zon

Gaan hand in hand
Daarom zijn we blij

Want de zomer hoort er bij
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Op ’t Bouwhuis wonen veel mensen.

Daarom moet het terrein veilig zijn.

Dat is het niet overal.

Daarom is er een werkgroep verkeer en parkeren.

De leden hebben foto’s gemaakt van onveilige dingen.

Bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde auto’s.

Of slechte wegen.

En dat het ’s avonds donker is op het terrein.

Daar willen ze wat aan veranderen.

Ze willen ook dat auto’s niet meer te hard rijden.

Zodat iedereen veilig over het terrein kan.

Lopend of met de fiets of met de rolstoel.Debby en Esmeralda

Verkeer en
parkeren
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Verkeer en
parkeren

Bewegen
Sander Boschker toernooi

Woensdag 3 mei was het Sander Boschker toernooi.

Meer dan 50 cliënten gingen naar FC Twente.

Daar voetbalden ze vol overgave in 8 teams.

In alle teams zaten ook echte FC Twente-spelers.

Aan het eind van de dag was de finale.

FC Hark’n won van FC Grös 2 kontjes.

De beker werd uitgereikt door Sander Boschker!

Ieder jaar deelt hij de prijzen uit.

Het was een fantastische dag.

Op naar volgend jaar!

FC Hark’n heeft 
gewonnen

Fammy met FC Twente-speler Joël

7



Knippen, vouwen, kleuren…
Kleurplaat klompen en tulpen
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Eddy werkt met veel plezier aan de Schoolstraat.

Hij maakt verschillende soorten kunst.

Bijvoorbeeld pentekeningen en schilderijen.

Verder maakt hij linosnedes.

Eddy’s werk wordt ook tentoongesteld.

Hij heeft meegedaan aan de Art Brut Biënnale.

Soms worden er schilderijen van hem verkocht.

En hij is genomineerd voor de Special Award!

Eddy heeft zijn eigen werktafel.

Daar hoopt hij nog veel mooie dingen te maken.

Dat hopen wij ook, Eddy!

Ik maak  
pentekeningen en 
linosnedes

De kunst van… 
Eddy

Eddy heeft zijn eigen werktafel
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Ik ben Michièl de Leest uit Almelo.

Ik ben 41 jaar oud en ik houd van muziek.

Zingen vind ik erg leuk.

En verder speel ik keyboard.

Graag zou ik wat vaker optreden.

Daarom is mijn leus:

“Voor een feestje groot of klein,

moet je bij Michièl zijn!”

Wil jij mij laten optreden?

Dan kun je mij bellen.

Mijn nummer is 06 2390 4048.

Ingezonden post
Michièl wil graag optreden

Michièl

Voor een feestje  
groot of klein,  
moet je bij Michièl zijn
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Ingezonden post
Natascha zoekt vriendinnen

Hoi, ik ben Natascha Kientz en ik ben 28 jaar.

Ik woon aan de Pluvierstraat 12 in Enschede.

Ik kan veel dingen zelf en woon dan ook vrij zelfstandig.

Ik heb niet zo veel vriendinnen.

Daarom zoek ik vriendinnen vanaf 20 jaar,

om samen leuke dingen mee te doen.

Dingen die ik leuk vind zijn:

•  Naar optredens gaan,  

bijvoorbeeld Thomas Berge of het piratenfestijn

• Bowlen

• Zwemmen en bubbelbad

• Pretpark bezoeken bijvoorbeeld Duinrell

• Bioscoop of thuis een film kijken

• Shoppen in de stad en een terrasje pakken

• Dieren (katten en eekhoorns)

• High tea

• Uit eten

• Wandelen

• Bij elkaar op visite gaan en spelletjes doen

• LaserQuest

• Internetten

• Fitnessen

• Karaoke

• Pokémon-Go

Vind jij een aantal van deze dingen ook leuk?

En wil je ze samen met mij doen?

Stuur dan een mail naar natascha_kientz@live.nl.

Ik zou dan graag eerst een keer afspreken

op de Pluvierstraat om te kijken of het klikt.

Wil jij samen leuke 
dingen doen?

Natascha Kientz 
natascha_kientz@live.nl
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Dit is een digitale pictoplanner.

Welnaweg 90 gebruikt deze.

Het is heel handig.

De activiteiten van de groep staan er op.

En de activiteiten van alle bewoners.

Verder kun je zien welke begeleiders er zijn.

De pictoplanner heeft veel pictogrammen.

Je kunt ook zelf pictogrammen toevoegen.

Of foto’s als je dat fijner vindt.

Wil jouw groep hier ook mee werken?

Neem dan contact op met de Welnaweg:

welnaweg90@detwentsezorgcentra.nl

Dit is de picto voor  
wakker worden

We kunnen zien  
wat we vandaag  
gaan doen

Digitale pictoplanner

12



Digitale pictoplanner

Agnes werkt bij DAC de Burg in Nijverdal.

Ze werkt op de afdeling Industrieel.

Daar worden veel dingen ingepakt.

Bijvoorbeeld tandpasta en tandenborstels.

Agnes vindt het leuk werk.

En ze is blij met haar begeleider Wout.

Agnes vindt het ook leuk om te zingen.

Daarom doet ze mee aan Aveleijns Got Talent.

Ze is door naar de volgende ronde.

Goed gedaan, Agnes!

Uit het leven van…  
Agnes

Agnes met  
interviewer Peter

Ik werk bij de afdeling 
Industrieel
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Heb je een computer, laptop, tablet of smartphone?

En wil je hier iets over leren?

Dan kun je een cursus volgen.

Ria Bloemen kan je dingen leren.

Bijvoorbeeld hoe je internet kunt gebruiken.

Of wat Facebook en Whatsapp is.

Roy, Esmeralda en Marco hebben de cursus gevolgd.

Zij zijn geslaagd voor het onderdeel Facebook.

Wil je ook iets leren over digitale media?

Neem dan contact op met Ria:

ria.bloemen@detwentsezorgcentra.nl of 088 430 4360.Ria met interviewer Gerdien

Wij weten nu hoe 
Facebook werkt

Iets leren…
Digitale media 
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Iets leren…
Digitale media 

Werken bij…
de Groenderij
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Wesley werkt bij MGA.

Daar zijn veel dingen te doen.

Dingen met bewegen of met geluid.

Bijvoorbeeld gymmen, dansen of snoezelen.

Wesley houdt vooral van zwemmen. 

Hij zwemt niet alleen mee, 

maar werkt ook in het zwembad.

Hij maakt schoon en hij ruimt op.

Op donderdagavond is er discozwemmen.

Dan zijn de gekleurde lampjes aan.

En dan klinkt er muziek.

Dat vindt Wesley het allerleukste bij MGA.

Wesley met  
interviewer Abraham

Discozwemmen is  
het leukste

Uit het leven van…  
Wesley
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Uit het leven van…  
Wesley De agenda in de zomer

’t Bouwhuis - 13 augustus

Koetsentocht

’t Bouwhuis - 5 juli

de LosserHof - 8 sept.

Motorspektakel

de ColckHof - 29 juli

Roels beestenboel

de LosserHof - 31 augustus

Jaarmarkt

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

de LosserHof - 13 en 14 september

Kermis

’t Bouwhuis - 6 september

Braderie
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Wij zijn de regioraad Losser.

We vergaderen 1 keer in de 3 weken.

We bespreken wensen en vragen van bewoners.

Zij staan bij ons voorop.

Soms hebben we gasten.

Bijvoorbeeld de familieraad of iemand van recreatie.

Onze raad heeft maar 3 leden.

Dat zijn Rika, Rita en José.

Wil jij ook lid worden van onze raad?

Kom dan eens langs op ons kantoor op de LosserHof.

Maandag en donderdag van 9-12 uur in de Veldmaat.

Of bel ons op nummer 4046. Kom erbij!

Rika is notulist  
van de regioraad

Van de raden
Regioraad Losser

We bespreken vragen 
van bewoners

18



Maak een glas koud door het onder  
de koude kraan te houden.

Doe er een  

beetje sinas in.

Daarna een scheutje cassis.  

En een beetje seven-up.

Daarna wat aardbeiensiroop erbij om het zoet te maken.
Als laatste doe je er cola bij totdat je de kleur mooi vindt.

Smullen maar…
Combo 4 zomerdrankje

1

Nodig voor 15-20 glazen

1,5 liter sinas

1,5 liter seven-up

1,0 liter cassis

1,5 liter cola

1 flesje aardbeiensiroop

Glazen

Van de raden
Regioraad Losser

2

3

4

19

Tips:

-  De aardbeiensiroop kun  

je vervangen door citroensap;  

dan wordt het zuur in plaats van zoet.

-  Je kunt een paar ijsblokjes in het glas 

doen om het drankje kouder te maken.



Meedoen?

Gerdien Esmeralda Marco Debby

Michièl

Rika

Peter

Abraham

Marie Louise

Het team cliëntcommunicatie heeft nu 10 leden

Vier leden uit Enschede:

Uit Losser willen we graag nog 2 leden erbij. 

Wil jij helpen met de Blij?

Bijvoorbeeld door interviews te doen?

En wil je meedoen met onze andere activiteiten?

Stuur dan een berichtje naar:

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Vier leden uit Almelo:

Twee leden uit Losser:

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


