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Van de redactie

Van donker naar licht en van wit naar kleur;  

het geel van de zon en het blauw van de hemel.

De kou verdwijnt en de warmte komt terug.

Rond Pasen komen er jonge dieren op de boerderij.

De lammetjes springen naar je toe 

en de kuikentjes tjilpen van geluk.

Met Pasen komt het licht terug.

Met Pasen kun je verdergaan want Jezus is opgestaan.

Eieren gekookt of gebakken, allemaal even lekker.

Je kunt ze ook eerst schilderen.

Of de leiding kan ze verstoppen (aanrader van de redactie).

In deze Blij lees je wat je verder met een ei kan doen.

Veel leesplezier, de redactie

Eieren kun je ook 
verstoppen!

Abraham heeft het  
voorwoord geschreven
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Mijn Leven

Dit is Peter.

Even geleden was de bespreking van zijn ondersteuningsplan.

Dat heet voortaan Mijn Leven.

Peter heeft zelf over het gesprek nagedacht.

Bijvoorbeeld wie er bij mochten zijn.

En ook waar het over zou gaan.

Het gesprek ging onder andere  over geld.

Peter kan zelf boodschappen doen bij de Jumbo.

Misschien heb jij binnenkort ook een gesprek over Mijn Leven.

Dan mag je zelf meedenken wie er bij mag zijn en waar het over gaat.

Met mijn moeder  
en pb-er overleg ik  
over mijn geld

Peter heeft zelf meegedacht  
over zijn gesprek
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Al 17 jaar lang kennen ze elkaar.

Joost en zijn vrijwilligers Henk en Hennie.

 

Bij droog weer gaan ze wandelen in de Engbertsdijksvenen.

De telescoop en de verrekijker gaan mee.

Daarmee speuren ze naar vogels.

Bijvoorbeeld bruine kiekendieven en ijsvogeltjes.

Soms zien ze ook adders en vossen.

 

Bij slecht weer spelen ze een potje pesten.

Vroeger won Henk meestal.

Maar tegenwoordig wint Joost vaak!

De vrijwilliger van… Joost

Joost is graag buiten

IJsvogels zitten  
bij het water
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Aan de Bouwhuislaan 32 heeft STERK iets moois opgeleverd:

de bewoner van de maand.

Iedere maand krijgt één bewoner extra aandacht.

Bijvoorbeeld een leuke activiteit.

Of een lekkere maaltijd.

Maar ook het schoonmaken van de kamer.

En het uitzoeken van de kleding.

Verder wordt er een foto van de bewoner gemaakt.

Deze wordt op een poster geplakt.

Om de foto heen staat informatie over de bewoner.

Zo kan iedereen hem of haar beter leren kennen.

De bewoner van de 
maand krijgt extra 
aandacht

In oktober was Jako bewoner  
van de maand

STERK
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17 april is het weer zover! 

De marathon van Enschede!

Wie heeft er zin om mee te doen?  

Happie en Huppie doen ook mee!

We starten in Lonneker met een warming-up op muziek.

Daarna lopen we ongeveer 1 km. 

Iedereen die meedoet krijgt een medaille.

De winnaars krijgen een echte beker!

Je kunt je opgeven bij Bewegingsagogiek ’t Bouwhuis.

bewegingsagogiek.bouwhuis@detwentsezorgcentra.nl

Doe je mee met de 
Lonneker Loop?

STERK Bewegen

Herman heeft  
vorig jaar meegedaan
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Knippen, vouwen, kleuren…
Paaseieren schilderen

Wat heb je nodig?
Hardgekookte eieren
Verf

WC-rolletje
Versiering zoals glitters, 
plakplaatjes of lint

Wat moet je doen? 

Zet een ei op een WC-rolletje.

Beschilder het ei met de verf.

Laat de verf opdrogen.

Draai het ei om.

Schilder de andere kant van het ei.

Laat de verf weer opdrogen.

Plak glitters of plakplaatjes op het ei.

Lekker om op te eten bij de paasbrunch.

Tip 1

In plaats van een WC-rolletje kun je  

ook een eierverfmolen gebruiken.

Tip 2

Je kunt de eieren ook uitblazen in  

plaats van ze te koken.  

Dan kun je ze ophangen in een paasboom.
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Vierkantjes en felle kleuren.

Die zie je op veel schilderijen van Petra.

Petra maakt ze bij het atelier op de UT.

Rood is haar lievelingskleur.

Vier dagen in de week werkt Petra in dit atelier.

Het maken van een groot schilderij kost soms wel een maand.

Veel kunstwerken worden verkocht op beurzen en markten.

Er is ook een schilderij van Petra gebruikt voor het kerstpakket.

Wil je dat we dit jaar een schilderij van jou gebruiken?

Kijk dan op het inlegvel en doe mee aan de prijsvraag.

De kunst van… Petra

Petra schildert  
graag vierkantjes

Rood is mijn 
lievelingskleur
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Het was een bijzondere dag voor het team cliëntcommunicatie.

De directeur kwam op bezoek!

We hadden zelf gevraagd of hij wilde komen.

En dat wilde hij wel.

Van tevoren hadden we vragen bedacht.

Een paar deelnemers hadden vragen opgeschreven.

Harry heeft de vragen beantwoord.

We zijn ook samen op de foto geweest.

Wil je ook met de directeur praten?

Dan kun je hem uitnodigen.

Mail naar secretariaatrvb@detwentsezorgcentra.nl

Een interview met… 
Harry Finkenflügel

Ik werk hier omdat 
ik het leuk vind

Harry was bij ons op bezoek
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Een interview met… 
Harry Finkenflügel

Kom je bij  

onze groep 

koffiedrinken? 

Kun je er iets aan  

doen dat de auto’s  

te hard rijden en 

verkeerd parkeren? 
Wie betaalt er  

als we ons 

tractorrijbewijs  

willen halen?

Waarom 

gaan er 

DAC’s dicht?

Hoe kunnen we er voor 

zorgen dat rolstoelers 

ook mee kunnen naar 

Euro Disney?

Ja, ik kom graag  

een keertje langs bij de 

Stadsboerderij en op de 

Schoolstraat.

Spreek de chauffeurs 

er maar gewoon 

op aan en doe een 

verkeersactie.

Dat kun je  

navragen bij  

Joyce of Hans.

Dat kun je 

bespreken met 

Jos en Gerard.  

Als er rolstoelers 

meegaan naar 

Euro Disney, ga 

ik ook mee.

1.  Omdat we teveel 

gebouwen hebben.

2.  Omdat de gemeente 

wil dat je in je eigen 

woonplaats werkt.

? !

!

!

!

?
?

?

?

!
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Meedoen

Met Facebook heb 
ik contact met mijn 
familie

Smartphones en tablets worden steeds meer gebruikt.

Ook door jullie.

Maar wat willen jullie er eigenlijk mee doen?

Dat hebben we besproken in Enschede en Losser.

Bewoners en deelnemers hebben verteld wat ze met een smartphone 

of tablet willen doen.

Bijvoorbeeld wat ze willen vertellen.

En wat ze willen horen van anderen.

En welke apps ze nu al gebruiken.

Een paar dingen die veel genoemd werden:

foto’s, muziek en Facebook.

Anja en Marieke hebben  
samen meegedaan
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‘Hoe wilder, hoe beter’.

Dat is het motto van Gerrit.

Iedere dinsdag en vrijdag gaat hij huifbedrijden.

Dat doet hij al meer dan 3 jaar.

Hij geniet er iedere keer weer van.

Bij de manage staat Gerrit bekend als een ondeugende jongen.

Soms noemen ze hem ook een pettendief!

Gerrit vindt het jammer als het weer voorbij is.

Daarom krijgt hij na afloop een koekje.

Dan kijkt hij alweer uit naar de volgende keer.

Gerrit is een 
pettendief!

Gerrit krijgt na afloop een koekje

De hobby van… Gerrit
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Blauwe doekjes zijn voor de wasbakken en de tegels.

Rode doekjes zijn voor de toiletten.

Zo hebben Maureen en Shun-Yie het geleerd van Asito.

Maandag en donderdag maakt Maureen schoon.

Dinsdag en vrijdag is Shun-Yie aan de beurt.

Alleen op woensdag komt Asito zelf.

Verder doet Maureen op maandag de was.

Eerst in de wasmachine, daarna in de droger en dan opvouwen.

De beide dames zijn het eens:

het is leuk werk en het bespaart ook nog kosten!

Zelf schoonmaken 
bespaart kosten

Maureen en Shun-Yie maken  
om de beurt schoon

Goed idee
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De agenda in de Lente

20 mei

GOAL Waarbeekdag

4 juni:  

Truckrun

27 april 

Koningsdag

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

Goed idee

31 maart 

Paaskermis Enschede

mede georganiseerd door stichting OEI

Mei/juni 2016

Wandeltweedaagses
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Een actieve dame.

Dat is Truus van de GildeHof.

Ze is er alle dagen druk.

Met het bedienen van de kassa.

En met het vegen van de vloer.

Maar vooral met het tekenen van poppetjes.

Die tekent ze op kleine kaartjes.

Het zijn er nooit genoeg, 

want aan ieder cadeautje komt een kaartje.

Truus hoopt nog lang op de GildeHof te werken.

Uit het leven van… Truus

Truus met interviewer Rika

Poppetjes tekenen 
vind ik het leukst
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De raad van Losser heeft iets leuks bedacht:

de soos waar alles mag.

Koffiedrinken, handwerken of gewoon rondkijken.

De soos is op zaterdagmiddag in de Bosrand.

Er is begeleiding om je te helpen.

De eerste keer hebben de deelnemers geknutseld.

Manon laat trots haar potje zien.

Een andere keer hebben de deelnemers koekjes gebakken.

Toen waren er zelfs 42 mensen.

Kom jij de volgende keer ook?

In de mail lees je op welke zaterdag het is en hoe laat.

Van de raden

De soos is in  
de Bosrand

Rika heeft met Kim de  
soos georganiseerd
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Kook de eieren hard in 12 minuten.

Laat de eieren afkoelen.

Pel de eieren en snijd ze in stukjes.

Doe de stukjes ei in de grote kom.

Snijd de ui en de  

bieslook in stukjes.

Smullen maar…
Paasbrunch met eiersalade

3

Wat heb je nodig?

8 scharreleieren

1 kleine ui

5 eetlepels bieslook

5 eetlepels mayonaise

3 eetlepels zure room

2 eetlepels dijonmosterd

eventueel zout en peper

klaarzetten:

Pan

Grote kom

Klein kommetje

Snijplank

Mes

Lepel

1

2
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Doe de ui en de bieslook bij de stukjes ei.

Doe de mayonaise in het kleine kommetje.

Doe de zure room erbij.

Doe de mosterd erbij.

Roer het voorzichtig door.

4

6

7

8

Doe het mengsel erbij in de grote kom.

Roer het voorzichtig door.

Doe er eventueel wat zout en peper over.

5

19

Om er een gezellige paasbrunch  

van te maken, kun je de volgende  

dingen op tafel zetten:

croissantjes

harde of zachte bolletjes

paasstol

gekookte eieren

vers geperst sinaasappelsap

thee met honing



Colofon

Post

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 zomer uit.

Wij maken ook een blad voor  

begeleiders en familie.

Dit blad heet Dichtbij.  

Je kunt de Dichtbij bekijken op de computer.

www.dtzconline.nl

Wil je iets vertellen?

Of heb je een leuke foto?

Stuur dan een berichtje naar  

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

De redactie van Blij! ontvangt graag post van jullie!

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


