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boom getekend.



4

Ingezonden brief

13 14

Van de raden Smullen maar...
Champignonsoep

5

Theater
Kriebels in je buik

6

STERK
Ervaringen AB Beleven

10

De hobby van…  
Remko

Wat staat er in deze Blij?

Blij! is een uitgave van De Twentse Zorgcentra.

11

De agenda in de Herfst

12

Uit het leven van…  
Benno

8

Knippen, vouwen, kleuren…
Spinnenweb van kastanjes

9

De kunst van…  
Janny

7

Bewegen
De beweegestafettestok

2



Van de redactie

Hallo lezers,

Dit is de derde Blij! Deze gaat over de herfst.

Abraham en Patrick zijn het team van Blij! komen versterken. 

Het team is nu compleet en daar zijn we blij mee.

Je kunt in dit blad het volgende vinden: 

- een knutselactiviteit: spinnenweb van kastanjes;

- een heerlijk recept voor champignonsoep;

- interviews met bewoners en deelnemers;

- de activiteitenagenda;

- een artikel over STERK.

We hebben veel plezier gehad met het maken van Blij! 

We wensen je veel kijk- en leesplezier.

Groetjes, de redactie van Blij!

Ons team is  
nu compleet.
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Ingezonden brief

Ik kook ook  
elke donderdag.
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Wij zijn Frencis, Pascal en Dyon.

Wij zijn naar de voorstelling ‘Kriebels in je buik’ geweest.

De voorstelling ging over verliefdheid.

Bijvoorbeeld over aanraken en uitkleden.

Toen kregen we echt kriebels in onze buik.

We moesten zelfs een beetje giebelen.

We hebben ook het verschil tussen mannen en vrouwen gezien.

Niet echt natuurlijk.

Maar met ‘blootpakken’.

Het was een leuke en leerzame voorstelling.

Theater
Kriebels in je buik

We moesten zelfs een 
beetje giebelen.
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STERK
Ervaringen AB Beleven in Enschede

STERK is best moeilijk.

Zeker in het begin.

Toch wil Teuntje er graag over vertellen.

STERK gaat over samen.

Samen dingen doen en samen overleggen.

STERK gaat ook over kiezen.

Teuntje kiest zelf wat ze wil doen bij AB Beleven.

Bijvoorbeeld kralen rijgen.

Ook kiest Teuntje zelf wat ze wil drinken.

STERK is er dus voor alle bewoners en deelnemers:

- jullie doen dingen samen

- jullie mogen zelf kiezen

Ik kies om kralen  
te rijgen.

Teuntje wil graag over  
STERK vertellen.
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De beweegestafettestok is een stok met twee doelen:

1. bewegen

2. estafette

Het werkt zo:

Je geeft de stok aan iemand anders. 

Aan deze persoon vraag je om samen iets sportiefs te doen. 

Daarna geeft deze persoon de stok weer door.

In Losser lukt dit al heel goed.

Rianne heeft de stok aan Elles gegeven.

Samen hebben ze 20 minuten gefietst.

Elles heeft de stok daarna aan Reina en Leo gegeven.

Zij hebben samen paaltjesvoetbal gespeeld.

Aan wie zullen Reina en Leo de stok geven?De beweegestafettestok is 
bedacht door Moving on

Bewegen
De beweegestafettestok

STERK
Ervaringen AB Beleven in Enschede

Het werd 1-1 met 
paaltjesvoetbal.
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Knippen, vouwen, kleuren…
Spinnenweb van kastanjes

Wat heb je nodig?

kastanjes

prikpen

lucifers / satéprikkers

bolletje wol

Andere ideeën:

Je kunt ook dieren maken  

van kastanjes en lucifers 

Je kunt ook eikels gebruiken

Wat moet je doen?

Kies een mooie kastanje

Prik met de prikpen 6 gaten in de kastanje

Steek in ieder gat een satéprikker

Knip een lange draad af

Maak deze vast aan één van de satéprikkers

Wikkel de draad tussen de satéprikkers door
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Janny is een veelzijdige kunstenares.

Ze werkt met vilt, keramiek, papier maché en wol.

Ze houdt van felle kleuren zoals geel, groen en paars.

Alle kunstwerken bedenkt Janny zelf.

Haar favoriete voorwerp is het busje van begeleider Dinant.

Dit busje heeft ze al vaak nagemaakt.

Ook heeft ze er een garage voor gemaakt.

In september doet Janny mee aan de Art Brut Biënnale.

Dat is een tentoonstelling van kunst.

Ook andere kunstenaars van de Artdesch doen mee.

Daar zijn we heel trots op!Janny met de hond die  
ze gemaakt heeft

De kunst van… Janny

Ik doe mee aan de 
Art Brut Biënnale.
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Bij ‘Sport op  
zaterdag’ mag ik zelf  
de liedjes kiezen.

Al sinds de oprichting werkt Remko bij Radio 350 in Rijssen.

Hij zit achter de techniek.

Dat betekent dat hij de knoppen bedient.

Op maandagmorgen is het programma Radiogangmaker.

Programmamaker Johan kiest dan de liedjes.

Remko zoekt de liedjes op en laat ze horen.

Hij houdt ook in de gaten of er verkeersinformatie is.

Verder laat hij op tijd het nieuws horen.

Het leukste programma vindt Remko Sport op zaterdag.

Dan mag hij zelf de liedjes kiezen! Ik werk al 13 jaar bij Radio 350.

De hobby van… Remko
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De agenda in de Herfst

4 oktober

Dier Day Rally

Oktober 2015

Promise Music Gala

December 2015

Adventstochten

11 oktober:

Losser – Modeshow

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

December 2015

Kerstmarkten

Oktober/November 2015

Verwendagen
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Iedere ochtend werkt Benno bij het linnenvervoer.

Maar eerst natuurlijk koffie drinken.

Vier kopjes koffie met melk voor Benno!

Dan gaat hij op weg met chauffeur Bert.

Benno bedient de laadklep.

Daarna rijdt hij de linnenkarren in en uit de auto.

De karren met schoon linnen worden uitgeladen.

De karren met vuil linnen worden ingeladen. 

Deze worden naar de linnendienst gebracht.

Onderweg staat de radio aan.

Benno houdt vooral van André Hazes.

Flink hard, dan hoort hij het goed!

Uit het leven van… Benno

Benno met interviewer Gerdien

Ik rijd de karren in 
en uit de auto.
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Onze raad is voor de Schoolstraat en de Doelenstraat.

De toekomst van onze raad is onzeker door twee dingen:

1.  Vijf leden wonen niet in Almelo.

 Door de WMO moeten ze ergens anders gaan werken.

  Ze werken dan niet meer bij ons.

2.  De gebouwen aan de Schoolstraat en de Doelenstraat 

worden gehuurd.

  Als de huur stopt, moeten we allemaal ergens anders 

gaan werken.

Na de zomervakantie is onze raad niet meer hetzelfde.

Daarom hebben we afscheid genomen met een high tea.

Een mooi einde van vijf jaar samenwerken en meepraten.

Van de raden

De toekomst 
van onze raad is 
onzeker.

Ik ben Miep en ik ben voorzitter 
van de raad.
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Was de champignons.  

Snijd de champignons daarna in plakjes.

Pel de ui. Snijd de ui daarna in stukjes.

Breng 0,75 liter water aan de kook.  

Voeg 2 bouillonblokjes toe en  

roer het door.

Doe wat boter in een koekenpan  

en laat het bruin worden.

Smullen maar...
Champignonsoep

4

nodig:

300 gram champignons

1 ui

50 gram boter

beetje fijngehakte peterselie

4 eetlepels bloem

bouillonblokjes

200 ml crème fraîche

beetje citroensap

klaarzetten:

snijplank

scherp mes

pan

koekenpan

pollepel

maatbeker

1

2

3
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Doe een beetje citroensap  

erbij voor de smaak.

Serveer de soep met een  

stokbroodje met kruidenboter.

Bak hierin de champignons, de ui  

en de bloem.

Doe het champignonmengsel bij de 

bouillon. 

Doe de crème fraîche er ook bij.  

Laat het zachtjes sudderen.

Doe wat boter in een koekenpan  

en laat het bruin worden.

Strooi een beetje peterselie over  

de soep zodat het er mooi uit ziet.

6

7

8

10

9

5

15



Voor alle bewoners en deelnemers maken we deze Blij!

We maken ook een blad voor begeleiders en familie.

Dit blad heet Dichtbij.

Je kunt de Dichtbij bekijken op de computer.

Je begeleider kan je hierbij helpen.

www.detwentsezorgcentra.nl/actueel/digitaal-magazine-Dichtbij

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de winter uit.

Wil je de Blij! niet meer ontvangen?

Laat het dan weten aan de afdeling communicatie.

Colofon

Post

Dichtbij

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!

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


