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Van de redactie

Hallo, ik ben Marco. 

Ik woon op Welnaweg 90. 

Ik werk bij de APAD en Werklokaal 7.

Sinds kort help ik mee met de Blij.

In deze Blij staat een bladzijde over Rintintin. 

Hier ga ik elke dinsdag naartoe. 

Hier kun je drummen.

Verder gaat deze Blij over de lente. 

Er staan leuke dingen in. 

Bijvoorbeeld de knutsel van Debby.

Veel plezier met lezen!

Ik help nu ook mee 
met de Blij

Marco is lid geworden van het 
team cliëntcommunicatie
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‘Mijn Leven’ en 
Caren

‘Mijn Leven’ is gestart op 1 januari.

In ‘Mijn Leven’ staat jouw ondersteuningsplan.

En daarin staan de dingen die jij belangrijk vindt.

Over ‘Mijn Leven’ is een prentenboek gemaakt.

Het boek heet ‘Marijn is de baas’.

Het boek kan in de bewaarbox bij de andere boeken.

Over Marijn is ook een film gemaakt.

Je kunt deze bekijken op de computer.

Je begeleider kan je hiermee helpen.

De film staat op de volgende plek:

www.dtzcintranet.nl  •  ontwikkelingen  •  ‘Mijn Leven’

Het boek ‘Marijn is de 
baas’ gaat over ‘Mijn 
Leven’

Marijn staat op het plaatje  
van ‘Mijn Leven’
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Uitleg over  
Caren

Marlies

Peter

In Caren zie je 
onderdelen van  
‘Mijn Leven’
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Met Caren kunnen jij en je familie meekijken.

Meekijken in onderdelen van ‘Mijn Leven’.

Dit gaat via de website www.carenzorgt.nl

Wil je weten hoe dit gaat?

Kom dan naar één van de volgende bijeenkomsten.

Regio Enschede

Datum Maandag 10 April

Locatie ’t Bouwhuis - restaurant

Tijd 15:30 - 17:00 uur

Regio Losser

Datum Woensdag 19 April

Locatie Ontmoetingscentrum - grote zaal

Tijd 15:30 - 17:00 uur

Regio Almelo

Datum Donderdag 27 April

Locatie de ColckHof - restaurant

Tijd 15:30 - 17:00 uur

Je kunt ook bellen met Peter of Marlies.

Zij kunnen langskomen om uitleg te geven op de groep.

Peter: 06 4124 2330

Marlies: 06 1466 9555



Marco houdt van muziek.

Hij speelt op een drumstel.

Dat doet hij bij de band Rintintin.

Marco’s huisgenoot Toni doet ook mee.

Iedere dinsdag oefent de band.

Dan gaan Marco en Toni naar de LosserHof.

Samen in de taxi.

Toon Reysoo is er ook vaak bij.

Rintintin treedt ook op.

Bijvoorbeeld op feestjes.

Marco vindt optredens leuk.

Hij wil nog heel vaak meedoen!Marco en Toni spelen drum

De hobby van… Marco

We oefenen iedere 
dinsdag in Losser
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De hobby van… Marco
Ik ben anders.

Ja, dat ben ik.

Anders dan anderen.

Meestal bepaald door de buitenwereld.

Maar ik ben Trots op mijzelf.

Mensen kijken mij aan en zeggen niets.

Ze zwijgen in stilte over mij.

Ze plaatsen mij in een hokje.

Hierom word ik boos en niet Trots.

Want ik ben anders.

Niet zoals de meeste grote mensen.

Die misschien alles maar kunnen wensen.

Ik ben wie ik ben.

Ik ben Trots op mijzelf.

Trots op wie ik mag en kan zijn.

Trots op de begeleiding die altijd naast mij staat.

Trots op waar ik mag wonen.

Trots op iedereen die mij helpt.

Trots op iedereen die het anders zijn van mij begrijpen.

Daarom hoef ik mij niet te schamen.

Want ik ben anders dan anderen.

Maar wat ik of wie ik ben.

Ik ben Trots op mijzelf.

Het gedicht van Rika
Trots

Ik ben Trots  
op mijzelf

Rika heeft het gedicht  
Trots geschreven
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Alle woningen en DAC’s zijn brandveilig.

Toch willen we het nog beter doen.

Daarom worden alle gebouwen gecontroleerd.

Als het nodig is worden er dingen verbeterd.

Piet weet daar alles van.

Daarom heeft het team cliëntcommunicatie 

vragen gesteld aan Piet.

Dat heet een interview.

Het interview is gefilmd door Jurre en Kevin.

Van deze film maken we DVD’s.

In mei worden deze uitgedeeld.

Als je de DVD bekijkt, weet je wat er gaat gebeuren.

Piet weet alles  
over brandveiligheid

Alle gebouwen worden 
gecontroleerd

Brandveiligheid
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Dit zijn Loes en Hatun.

Ze maken mooie kunststukken.

Deze worden neergezet in de Veldmaat.

Iedere dinsdag maken ze weer nieuwe.

Loes en Hatun gebruiken graag dingen uit de natuur.

Met de pluktassen gaan ze naar buiten.

Dan zoeken ze bijvoorbeeld mos of bloemen.

En in de herfst natuurlijk eikels en kastanjes.

Het is niet moeilijk en leuk om te doen.

Het kan haast niet mis gaan.

En als het niet lukt, begin je gewoon opnieuw.

Heel goed, Loes en Hatun!

Iedere dinsdag  
maken we nieuwe 
kunststukken

De kunst van… de Veldmaat

Loes plukt graag  
mos en bloemen

Brandveiligheid
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Barbara is blij met Bert en José.

Bert en José zijn haar gastouders.

Al 25 jaar lang!

Dat hebben ze gevierd met een feestje.

Barbara ziet haar gastouders regelmatig.

De ene week komt Bert bij haar.

De andere week komt José.

Ze eten samen of drinken koffie.

Barbara komt ook bij Bert en José thuis.

Met kerst is ze er nog geweest.

Dat was erg leuk.

Barbara hoopt Bert en José nog vaak te zien.

Ingezonden post
De gastouders van Barbara

Bert en José zijn  
mijn gastouders

Barbara is blij  
met haar gastouders
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Ingezonden post
Contactpersoon nachtdienst

Ik ben Rita Bouwman.

Ik was lid van het projectteam nachtzorg op de LosserHof. 

Ik heb soms in de nacht een toeval.

Dan ben ik blij dat de nachtdienst snel bij mij is. 

Ik wil weten wie er met mij praat door het systeem. 

Dit heb ik verteld. 

Ik blijf contactpersoon voor de nachtdienst. 

Als er iets is dan kun je het aan mij vragen.

Ik wil graag vertellen dat wij een nachtdienst hebben,

want niet alle bewoners weten dat!

Als je meer wilt weten mail dan naar 

ritabouwman1954@gmail.com

Ik blijf 
contactpersoon voor 
de nachtdienst 

 Rita heeft een  
brief gestuurd
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Wij zoeken mensen die audits willen doen.

Audits zijn gesprekken.

Over hoe het gaat op de groep, bijvoorbeeld:

- vrijheid en veiligheid

- ondersteuningsplannen

- contact met familie

De gesprekken worden geregeld door Ceciel.

Zij is van de afdeling kwaliteit.

Ceciel is op zoek naar bewoners en deelnemers.

Die samen met haar deze gesprekken willen voeren.

Wil jij dat?

Lees dan verder op de volgende bladzijde.Ceciel regelt de gesprekken

Audits zijn 
gesprekken

Kom jij ons 
auditteam versterken?
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ceciel.engelhart@dtzc.nl  
088 430 4072

Kom jij ons 
auditteam versterken?

Meedoen met audits betekent het volgende:

- je doet ongeveer 4 gesprekken in een jaar

- je krijgt eerst les hoe je dit moet doen

- je doet geen gesprek op je eigen groep

We vragen ook wat van je:

- je kunt luisteren naar andere mensen

- je bent positief ingesteld

- je vindt het leuk om met mensen te praten

Wil je meedoen of heb je vragen?

Neem dan contact op met Ceciel.

Je doet ongeveer 4 
gesprekken in een jaar

Meedoen  
met audits
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Knippen, vouwen, kleuren…
Vogeltjes

Leg een beker of ander rond voorwerp op een dik stuk karton. 

Trek met de potlood een lijn langs de beker en knip het rondje uit. 

Knip daarna in een rechte lijn de bovenkant van de cirkel af.

Trek de uitgeknipte vorm over op oude niet  

meer gebruikte teken,- of schilderwerken.  

Knip dit vervolgens uit.

Maak zoveel vormen als je vogeltjes wil.

Wat heb je nodig?

-  Potlood

-  Schaar

-  Beker

-  Lijm

-  Restjes papier en karton

-  oude teken- en schilderwerkjes

-  Gekleurd A4-tje
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Knip kleine strookjes van gekleurd karton.

Teken oogjes en knip deze uit.

Teken snaveltjes en knip deze uit.

Plak de afgeknipte cirkel, de strookjes (voor de staart),  

de oogjes en de snaveltjes op het gekleurde papier.

Teken pootjes onder de vogeltjes.  

En KLAAR!

Trek de uitgeknipte vorm over op oude niet  

meer gebruikte teken,- of schilderwerken.  

Knip dit vervolgens uit.

Maak zoveel vormen als je vogeltjes wil.
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Marijke werkt bij de APAD.

Iedere ochtend is ze er.

Ze pakt brieven in.

En ze versnippert papier.

Marijke vindt het leuk werk.

Marijke brengt ook post rond.

Met haar eigen tas.

Dat doet ze op de fiets.

Behalve als het sneeuwt.

Dan gaat ze lopen.

Heel verstandig, Marijke!Marijke met  
interviewer Gerdien

Ik breng post  
rond op de fiets

Uit het leven van…  
Marijke
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De agenda in de lente

27 april 2017

Koningsdag

April 2017

FC Twentedag

17 april 2017 

Paasbrunch

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

17 juni 2017

Truckrun

Mei en juni 2017

Wandel2daagse

19 mei 2017

Goal waarbeekdag

Uit het leven van…  
Marijke
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Kook de fusilli 8 minuten.
Laat het daarna afkoelen.

Snijd de paprika in stukjes.

Snijd de olijven in stukjes.

Smullen maar…
Koude pastasalade

Wat heb je nodig?
450 gram fusilli in drie kleuren150 gram gekookte sperziebonen100 gram zwarte olijven zonder pit1 rode paprika

1 selderijsteel
4 eetlepels olijfolie
4 eetlepels azijn (bijv. kruidenazijn)Peper en zout

Klaarzetten:
Grote pan
Schaaltje
Snijplank
Mes
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Snijd de selderij in stukje

Meng in het schaaltje de olijfolie,  
azijn en wat peper en zout.

Roer het voorzichtig door elkaar.

Snijd de selderij in stukjes. 5

Doe het mengsel bij de afgekoelde fusilli.
Voeg de sperziebonen, paprika, olijven  
en selderij toe.
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Tip:

De salade is lekker met Turks brood



Iets vertellen?

Wil je ook iets vertellen?

En vind je het leuk om op de foto te gaan?

Stuur dan een berichtje.

Dan doen we een interview met jou.

En schrijven we een stukje in de Blij.

Je mag zelf kiezen waar je over vertelt.

Over je hobby of over je werk.

Of over iets heel anders.

Wat je maar wilt!

We hopen op veel aanmeldingen.

 communicatie@detwentsezorgcentra.nl

 088 430 4013
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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


