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Van de redactie

Beste lezers,

Dit is de vierde Blij!

Het thema is winter. 

In de winter hebben de vogels vaak honger.

Dus leer je hier hoe je een pindaslinger kan maken.

Er staat ook een mooi kerstverhaal in deze Blij.

En een lekker recept! Smullen maar van de boerenkool.

We hebben ook kunst: de engeltjes van keramiek van Ramona Wessels.

Genoeg te lezen dus tijdens de feestdagen!

Veel kijk- en leesplezier.

Groetjes de makers van Blij!

Fijne  
feestdagen!

We nodigen je namens de bestuurder uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze is op 7 januari 2016 om 16.00 uur in de Samenloop op ’t Bouwhuis.

Komen hoor! 3



Elektronisch Cliënten Dossier

De POP map 
verdwijnt van  
de groep 

Er gaat iets veranderen.

De mappen met informatie over jou op de woongroep gaan weg.

Deze informatie wordt digitaal.

Dat betekent dat je het op een computer of tablet kunt lezen.

Dit noemen we een Elektronisch Cliënten Dossier. 

We maken afspraken over wie jouw dossier mag lezen.

Ook de POP wordt digitaal.

Dit heet straks zorgplan ‘Mijn leven’.

Jij kunt ‘Mijn Leven’ lezen wanneer jij dat wilt.

Jij kunt ook dingen in ‘Mijn Leven’ veranderen wanneer jij wilt.
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In ‘Mijn Leven’ staan dingen die jij belangrijk vindt. 

We bespreken dit samen met jou.

Het kan bijvoorbeeld gaan over wonen, school, werken of je 

gezondheid.

Ook staat in ‘Mijn Leven’ hoe jij bent en hoe jij je voelt.

Misschien vind jij het fijn om daarover te praten met iemand?

Een begeleider, je familie, een vriend, een dokter of een 

vrijwilliger.

Jij mag uitnodigen bij dit gesprek wie jij wil.

Want jij moet je fijn voelen.

In de volgende Blij! vertellen we meer over ‘Mijn Leven’.

Wil jij meer weten of heb je vragen?

Neem dan contact op met Carmen Nijhuis.

T. 06 4126 7820 of carmen.nijhuis@detwentsezorgcentra.nl

Zorgplan ‘Mijn Leven’

‘Mijn Leven’ is voor jou

Carmen Nijhuis
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José heeft een eigen appartement op de LosserHof.

Samen met Ulenkateweg 6 heeft ze meegedaan aan STERK.

De eerste STERK vergadering was heel spannend.

José is er samen met haar vrijwilliger geweest.

Er waren cliënten, ouders en begeleiders.

Ze hebben briefjes ingevuld.

Op de groene briefjes wat er allemaal goed gaat.

Op de rode briefjes wat er nog beter kan. 

José vindt de veiligheid in haar huis en op het terrein belangrijk.

Samen hebben ze gepraat over wat er nodig is om je veilig te voelen. 

José vindt het fijn hoe iedereen met elkaar omgaat.

Samen blijven praten 
vind ik belangrijk

Het appartement van José

STERK
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Schrik jij soms ook van bepaalde geluiden?

En weet je niet wat er dan gebeurt?

Je begeleiders kunnen je helpen om het samen te ervaren.

Dat doen ze met de activiteit Doedels.

Met Doedels kijk je samen waar het geluid vandaan komt.

Bijvoorbeeld bij het oppompen van de fietsbanden.

Je mag zelf luisteren, kijken en voelen.

Ook kun je meekijken bij het ramen lappen.

Jij mag ook meehelpen.

De begeleider beweegt dan jouw arm langzaam heen en weer.

Door dit te vaker te doen, leer jij hoe je kunt meehelpen.

Doedels tovert een grote glimlach op je gezicht!

Samen plezier  
maken!

STERK Ervaar het maar… Doedels

Ramen lappen op  
De Iemenkorf
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Knippen, vouwen, kleuren…
Smullen voor de vogels

Pindasnoer rijgen

Wat heb je nodig?

Doppinda’s

Draad

Stopnaald

Vogeltaartjes

Wat heb je nodig?

Vogelzaadjes en nootjes

Blok frituurvet

Touw

Plakband

Vormpjes (pudding, 

muffinvormpjes)

Wat moet je doen? 

Rijg de draad door de naald.

Maak een knoop aan het uiteinde.

Rijg een pinda aan de naald.

Herhaal dit met alle pinda’s tot een ketting aan het snoer.

Maak nu aan het andere einde van het touw een knoop.

Hang het pindasnoer op in de tuin.

Wat moet je doen? 

Leg een stukje touw in de vorm.

Plak het vast met plakband.

Smelt het frituurvet langzaam in een pan.

Roer vogelzaad door het gesmolten vet.

Giet het mengsel in de vorm.

Wacht tot het frituurvet hard is geworden.

Haal het taartje uit het vormpje.

Hang het in de boom of zet het op een tafeltje.

Laat de vogels nu maar smullen!

8



In het atelier op de LosserHof werken ze hard.

Ramona maakt engeltjes van klei.

Ze werkt heel precies en netjes.

Eerst de klei uitrollen. 

Dan de vormen uitsnijden voor de vleugels en de jurk.

Voor het hoofdje draait Ramona een heel mooi rond balletje.

Met een prikkertje maakt ze ogen en een neusje.

Voorzichtig plakt ze alles aan elkaar.

Als de klei droog is, gaan de engeltjes de oven in.

De engeltjes staan soms wel 5 dagen in de oven.

Voor het schilderen gebruikt Ramona glazuurverf.

De kleuren zoekt Ramona allemaal zelf uit.

Dan gaan de engeltjes nog een keer de oven in.

De engeltjes zijn klaar voor een mooie kerst.

Ramona maakt nog veel  
meer van klei

De kunst van… Ramona

Ik ben heel trots op 
mijn engeltjes!
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Kerst

Nijntje zat strak in het pak 

Te wachten op de Kerstman

Maar eerst kwam de engel

Die sprak tot Nijntje: wacht niet alleen

Nodig je vrienden uit voor kerstavond

En je zult vreugde delen

O, zei Nijntje dat ga ik doen

Mensen met een handicap 

of gewoon

Ze zijn van harte welkom

Daarom is er geen verschil

En dat is wat de engel wil

Een verhaal van Rika

 

Gedicht

Ik loop over water 

en geef jou een hand 

Samen lopen wij over het land 

Met onze voeten in het zand 

 

Boven de bomen schijnt de zon 

Wij zijn gezond en geven nergens om 

Samen kunnen wij alles aan 

En ’s avonds kijken wij naar de maan

Manon Blokhuis

Wacht niet 
alleen

Ingekomen post
Een verhaal en een gedicht

Rika schreef een
mooi kerstverhaal

Manon heeft een mooi
gedicht geschreven
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Bedankt!

Debby Kremer heeft een nieuw toilet gekregen.

Ze wil graag de bouwvakkers hiervoor bedanken.

Zij hebben een mooi, fijn en gemakkelijk toilet gemaakt.

Daarom deze mooie tekening voor de bouwvakkers.

Debby is er heel blij mee!

Ingekomen post
Bedankt namens Debby

Debby bedankt  
de bouwvakkers

Ik heb nu een  
mooi en fijn toilet
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Het gastgezin van… Daan

Ik ben een echte 
bofkont met mijn 
gastgezin

Wout en Tamara Nieuwenhuis zijn al 15 jaar het gastgezin voor Daan.

Elke twee weken op woensdagavond halen ze Daan op.

Eerst gaan ze samen eten. 

Tamara kookt heel erg lekker.

Na het afruimen van de tafel is het tijd voor een activiteit.

Samen met de kinderen kaarten of een spelletje spelen.

Mens erger je niet vindt Daan het allerleukste.

Ze zijn ook al een keer samen naar Heracles geweest.

Het is fijn dat het gezin Daan goed kent. 

Daan hoopt nog lang bij dit gastgezin te komen. Daan
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Op oudjaarsdag bakt Dick Loohuis lekkere oliebollen.

Voor de kleine kinderen van het kinderdagverblijf.

Hij bakt wel 200 oliebollen.

In het beslag gaan appel en rozijnen.

Niet met ananas. 

Dat lust Dick niet.

Na het bakken strooit hij er poedersuiker over.

Dick verkoopt de oliebollen ook.

Het geld gaat naar een goed doel.

Dit jaar gaat hij weer bakken. 

Dat wordt smullen!

Een warme oliebol 
is lekker bij de 
koffie!

Esmeralda interviewt Dick Lohuis

De hobby van… Dick
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Liedje Kling klokje kling
Kling, klokje, klingelingeling

Kling, klokje, kling

Kerstmis is gekomen

Kaarsjes in de bomen

Laat ons alle mensen

Geluk en vrede wensen

Kling, klokje, klingelingeling

Kling, klokje, kling

Kerstpuzzel
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BOOM

ENGEL

FAMILIE

FEEST

JEZUS

KAARS

KERST

KRIBBE

MARIA

NIEUWJAAR

OLIEBOL

OS

PIEK

VAKANTIE

VUURPIJL

In deze woordenster 

zijn woorden verstopt.

Zoek de woorden uit 

het lijstje op en streep 

ze door.

Ze staan van links 

naar rechts  of van 

boven naar beneden 

          F N

          A L

         A M Y Y

         D I H D

        A J L F S T

        Z K I J D T

 C I U P N P I E K E T O V A K R I B B E

 L U C N I E U W J A A R X M A O G G X C

  P U D C A I B O O M I K A A L V E F

   G J J V U U R P I J L R R I P J

    F D A S Q T N G M N I S E F

     O Z C A S H L B O A L B

    V K P V V A K A N T I E O A

    Z V P S F E E S T V J U L K

   N O R G O S U N E N G E L J K K

   T S J D M R T   I O L W M O E

  C Z V X I R J     J E Z U S R L

  B G E B B         B Z B S Y 

 W O V C             D T V C 

 G U                 J W 



De agenda in de Winter

Januari 2016

Nieuwjaarsconcerten

Januari/februari 2016

Carnaval

20 maart 2016

Palmpasen viering

7 januari 2016  

Nieuwjaarsreceptie in Enschede

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

31 maart

Paaskermis Enschede

Februari/maart 2016

Zwem2daagse

foto: Hardy Klink
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Alfons wil graag in een broodjeszaak werken.

In het restaurant op de ColckHof leert hij hiervoor.

Eerst trekt hij zijn blauwe shirt en zwarte schort aan.

Dan is hij klaar om te gaan werken.

Soepkoppen klaar zetten, groenten snijden of afwassen.

Boodschappen doen vindt hij een fijne taak.

Vandaag smeert Alfons de broodjes in de keuken.

In de map staat precies wat hij allemaal moet doen.

Stap voor stap maakt hij de lekkerste broodjes.

Of lekkere tosti’s met zalm.

Allemaal voor de gasten in het restaurant.

Uit het leven van… Alfons

Alfons met zijn  
interviewer Nicole

Ik wil graag leren 
zelf groentesoep 
maken
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Agneska Toeters stopt na 4 jaar als penningmeester van de 

deelnemersraad Enschede.

Nu krijgt iemand anders de ruimte om mee te denken.

Dat vindt Agneska belangrijk.

De raad vergadert twee keer in de maand.

Abraham vraagt wat Agneska het leukst vond aan de raad.

- Dat je over alles mag meepraten

- Dat je veel mensen leert kennen

- Dat je overal in de organisatie komt

- Dat je je eigen mening mag geven

Maar het allerleukste dat de raad samen heeft besloten?

Het etentje aan het einde van elk jaar!

Van de raden

Ik kom graag voor 
mijn mening op!

Agneska met interviewer 
Abraham
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Schil de aardappelen. Snijd ze in gelijke 

stukken en leg ze in de pan. Leg de boerenkool er boven op.

Giet er water bij totdat de aardappels 

en boerenkool onder water staan.

Kook het gaar in ongeveer 20 minuten.

Giet de aardappelen en boerkool af in  

de vergiet.

Doe het terug in de pan.

Smullen maar…
Boerenkool

nodig:

1,5 kilo kruimige aardappelen

600 gram boerenkool

100 ml melk

50 gram boter

3 eetlepels mosterd

zout

peper

1 rookworst

klaarzetten:

grote pan

klein pannetje

schilmes

maatbeker

vergiet

pureestamper

1

2
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Verdeel de boerenkoolstamppot  

over de borden

Leg er een stukje worst bij.

Verwarm in een pannetje de melk. 

Voeg de boter toe en laat deze smelten.

Voeg de gesmolten boter en melk toe 

aan de aardappelen.

Stamp met de pureestamper alles door elkaar. 

Breng op smaak met peper, zout en mosterd.

Verwarm de rookworst.

Op de verpakking staat hoe je  

dat precies doet.

6

5

3
4

6

Lekker met jus, uitjes en een gebakken speklapje.

Eet smakelijk!
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Shelly Lehmann is bij DAC Blesgraven verrast met een videoboodschap van Paul de Leeuw. 

Paul heeft Shelly uitgenodigd om te zingen tijdens het Knoopgala. 

Tijdens het gala treden talenten met een verstandelijke beperking op met bekende artiesten. 

Shelly mag samen met Gerard Joling een lied zingen. 

De uitzending van het Knoop Gala is op:

- Woensdag 23 december 21.30 uur NPO 1

- Zaterdag 26 december 11.45 uur NPO 1

Colofon

Kerstwens

TV kijktip… Shelly treedt  
op bij het Knoopgala

Wij maken ook een blad voor  

begeleiders en familie.

Dit blad heet Dichtbij.  

Je kunt de Dichtbij bekijken op de computer.

www.dtzconline.nl

Wij zijn van Blij!

En geven u dit blad

We doen het met plezier

Voor uw vertier

Daarom wensen wij jullie allemaal

Een goede kerst en een gelukkig blij jaar!
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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

Hengelo

Druk- en zetfouten voorbehouden


