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Van de redactie

De zomer is alweer voorbij.

En dus ook het zomerprogramma:

Op volle toeren de zomer door.

Niemand hoefde zich te vervelen.

Voor iedereen was er wel wat leuks.

Van buurtfeestjes tot muziek tot een ballonvaart.

De buurtfeestjes werden op de pleintjes gehouden.

Daar konden bewoners naar hartenlust eten en drinken.

Er was patat van Richard en zijn dochter.

En muziek van Annet met haar partner.

Tot slot verdient recreatie een dikke pluim!

Alles verliep vlotjes en het ontbrak nergens aan vrijwilligers.

In het gedicht van Rika lees je meer over de zomer.

Tedje Tetter

3



Missie

De missie van De Twentse Zorgcentra is:

Jouw leven ondersteunen we samen,

dichtbij en deskundig.

De raad van bestuur wil deze zin bekend maken. 

Bij zoveel mogelijk bewoners en deelnemers.

Maar hoe dan?

Daarover heeft het team cliëntcommunicatie nagedacht.

Dit heeft twee ideeën opgeleverd.

1. Spelen van het zingevingsspel

 Door het spel leer je elkaar kennen.

2. Waardebonnen uitdelen

  Met de bon kun je een medewerker uitnodigen  

om samen iets te gaan doen.

Twee goede ideeën!

Gijs hoort bij de missie

We hebben  
2 ideeën bedacht
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Rika schrijft gedichten  
voor de Blij!

Het gedicht van… Rika
Op volle toeren de zomer door

Hartelijk dank voor die fijne dagen
die we samen mee mochten maken.

Ze waren met geen pen te beschrijven
en we wilden soms nog langer blijven.

Muziek en lekker eten,
je kon het niet vergeten.

Het was gratis en voor niets, 
dat was een heel fijn iets.

Hopelijk volgend jaar nog een keer,
want iedereen die hielp, komt dan weer.

Mijn laatste woorden die ik uitspreek en denk: 
Recreatie en vrijwilligers heel veel dank.
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Hasret werkt bij Artdesch.

Vijf dagen in de week.

Ze vindt het erg leuk.

Hasret doet verschillende dingen:

stempelen, borduren en keramiek.

Keramiek vindt Hasret het leukst.

Ze maakt schalen van klei.

De schalen worden gebakken in de oven.

Daarna verft Hasret de schalen.

Haar lievelingskleur is roze.

In de winkel worden de schalen verkocht.

Hasret met interviewer 
Louise

De kunst van… 
Hasret

Roze is mijn 
lievelingskleur
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Toneelspelers opgelet!

Er komt een toneelclub.

Voor alle bewoners en deelnemers

die graag toneel willen spelen.

In september start de toneelclub.

De repetities zijn op woensdagavond.

Ze zijn op de LosserHof.

De repetities duren van 18.45 - 20.00 uur.

Meedoen kost € 50,- per jaar.

Er komen ook optredens.

Wil je meedoen of heb je vragen?

Mail dan naar luc.beld@detwentsezorgcentra.nl

Toneelclub

Luc verzamelt  
de aanmeldingen

Doe je mee met  
de toneelclub?

De kunst van… 
Hasret
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Knippen, vouwen, kleuren…
Paraplu vouwen

Maak van ieder vierkantje een vlieger:
eerst schuin dubbel vouwen en weer terug.
Daarna de zijkanten naar het midden.

Teken op een ander  
papier een steel.
Knip de steel uit.

Plak de steel en de vliegers op een gekleurd papier.
Plak er regendruppels omheen van blauw papier.

Knip drie vierkantjes van 7 bij 7 cm.1

2

3

4

Wat heb je nodig?

- Gekleurd papier

- Schaar

- Lijm
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Zondag 7 juli was de finale van de Playback Time.

8 finalisten verzorgden een prachtig optreden.

Er was veel publiek.

De finale werd uitgezonden door BOOM TV.

De jury bestond uit Giovanni, Marijke en Karin.

Zij maakten de winnaar bekend.

De finale werd gewonnen door Esmeralda.

Zij kreeg een mooie beker.

Verder zong Giovanni een lied voor Ruth.

Ruth was zijn vriendin en is pas overleden.

Het was een geweldige middag,

mede door een gift van HandicapNL.

Finale 
Playback Time

Giovanni zong een  
lied voor Ruth

Plak de steel en de vliegers op een gekleurd papier.
Plak er regendruppels omheen van blauw papier.

Het was een  
prachtige middag
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Op ’t Bouwhuis wordt hard gewerkt.

Het activiteitengebouw wordt verbouwd.

Debby en Marco zijn gaan kijken.

En hebben vragen gesteld.

Aan André en aan Benno.

André en Benno werken bij de afdeling Huisvesting.

Ze weten veel over de verbouwing

en hebben hierover verteld.

Op de bladzijde hiernaast lees je meer.

Daar staan de vragen en de antwoorden.

Verbouwing  
in Enschede (1)

Dit wordt de nieuwe ingang

Het grand café is  
als eerste klaar

10



Verbouwing  
in Enschede (1)

Verbouwing  
in Enschede (2)

De verbouwing 

is in maart  

2019 begonnen.!
Wanneer is  

de verbouwing 

begonnen? ?
De verbouwing 

duurt 1,5 jaar.!

Hoe lang  

duurt de 

verbouwing

Wat is  

als eerste  

klaar?

?

?
?

Wanneer is  

de verbouwing 

klaar?

! De verbouwing 

is in augustus 

2020 klaar.

Het grand 

café is als 

eerste klaar, in 

september 2019.
!

-  20 lokalen voor dagbesteding

-  het grand café

-  kerkvieringen

-  BOOM TV

-  de Speel-o-theek !?Wat komt er in het 

activiteitengebouw? 
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De Papierschepperij uit Losser is een dagje uit geweest.

Naar Modelbouw Vereniging Twente.

Dat is in Enschede.

De vereniging heeft kleine stoomtreintjes.

We zaten achterop en reden rondjes.

Andre, Bart en Eddy waren gastheer.

Zij bestuurden de treintjes.

Het was een prachtige dag.

Wil jouw groep hier ook naar toe?

Kijk dan op www.mvtwente.nl.

Groetjes Rika, namens de Papierschepperij.De machinist zit  
achter op de trein

Ingezonden post…
Een dagje uit

We reden rondjes 
met een trein
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Ingezonden post…
Een dagje uit

De brief van…  
Agnes
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Hallo allemaal,

Ik ben Agnes de Leeuw.

Ik woon op de LosserHof.

Drie middagen werk ik in de Hoek.

Bij de afdeling Assemblage.

Daar doe ik industrieel werk.

We doen dit werk voor bedrijven.

Bijvoorbeeld producten sorteren en verpakken.

In mijn vrije tijd luister ik graag muziek.

Vooral liedjes van Syb van der Ploeg.

Een mooi lied vind ik The best of Britain.

En Motel Westcoast.

Ik sta ook samen met Syb op de foto!

Van deze foto heb ik een schilderij gemaakt.

Dat was leuk om te doen.

Verder houd ik van wandelen.

Ik loop graag een blokje om langs de Wollewei.

Groetjes van Agnes



Abraham voert sollicitatiegesprekken.

Met mensen die bij De Twentse Zorgcentra willen gaan werken.

Dit gaat in drie stappen:

1. De voorbereiding: vragen bedenken.

 Afspreken waar je op moet letten.

2. Het gesprek zelf: vragen stellen en doorvragen.

 Opletten hoe de sollicitanten reageren.

3. De evaluatie: bespreken hoe het ging.

 Een advies geven aan de sollicitatiecommissie.

 Abraham vindt het belangrijk om een goed advies te geven.

Het is belangrijk om 
door te vragen

De deskundigheid van… 
Abraham

Abraham met interviewer Paul
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Werken bij… 
het Patent

De deskundigheid van… 
Abraham
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In november is de week van de mediawijsheid.

Het gaat die week over social media.

Het thema is: Aan of uit?

Wanneer gebruik je je telefoon of tablet?

En wanneer laat je hem juist uit?

Het gaat ook over de dingen die je online doet.

Bijvoorbeeld wat je op Facebook zet.

Of hoe je Instagram kunt gebruiken.

Wil je hier meer over leren?

Mail dan naar ria.bloemen@detwentsezorgcentra.nlRia weet veel over  
social media

Wanneer ben  
jij online?

Week van de  
mediawijsheid

16



Week van de  
mediawijsheid De agenda

December
Adventstochten

26 november

Maak de droom waar

December

Kerstmarkten

Meer informatie over activiteiten kun je  

vinden op de volgende plekken:

Facebook: www.facebook.com/recreatiedtzc/

Website:  www.dtzcrecreatie.nl

December

Kerstvieringen

6 oktober

Dier Day Rally
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Snijd het broodje in  
de lengte doormidden.

Smullen maar…  
Broodje gezond

1

Snijd 3 plakjes komkommer 
en 3 plakjes tomaat. 

2

Materialen
- snijplank
- broodmes
- schilmesje
- eisnijder

Haal het ei door de eisnijder  
of snij het ei in plakjes. 

Besmeer het broodje met een dun laagje tartaarsaus. 

3

4

Wat heb je nodig?

- 1 pistoletje

- 1 tomaat

- 1 gekookt ei

- 1 komkommer

- ijsbergsla

- rauwkost

- tartaarsaus (of andere saus)

- 1 plak ham

- 1 plak kaas

De broodjes zijn 

gemaakt door 

Monique en  

Melanie van 

HeerlijkHappy.
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Leg beide helften van het broodje naast elkaar.
Beleg het broodje met ijsbergsla.

Doe boven op de ijsbergsla  
een beetje rauwkost.

Leg aan de ene kant een plak ham en 
aan de andere kant een plak kaas.

Leg boven op het broodje:
- 3 plakjes tomaat
- 3 plakjes komkommer
- 3 plakjes ei

7

8

6

5De broodjes zijn 

gemaakt door 

Monique en  

Melanie van 

HeerlijkHappy.
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Woordzoeker

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

E U Q I N O M H

G I O V A N N I

E A G N E S R O

E I N A L E M N

A N D R E F S N

T T E R S A H E

A B R A H A M B

Namen om op te zoeken en door te strepen:

Abraham

Agnes

Andre

Benno

Giovanni

Hasret

Melanie

Monique

In deze Blij staan veel mensen.

Weet je hun namen nog?

Ze staan hieronder.

Zoek de namen op in de puzzel.

Streep de namen weg.

Er blijven 6 letters over.

Zet die letters in de vakjes onder de puzzel.

Welk woord komt er uit?


