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Van de redactie

De redactie van Blij! is op bezoek geweest bij Terzake.

Terzake is een kantoor in Borne.

De mensen van Terzake maken de Blij!.

Zij doen dit op de computer.

Christian is hier altijd heel druk mee.

Hij heeft laten zien hoe hij dit doet.

De redactieleden mochten ook zelf iets maken.

Eerst plaatjes knippen en plakken.

Daarna een lijst eromheen.

Zo kreeg iedereen een eigen voorkant van de Blij. 

Terzake, bedankt!

Het was leuk bij 
Terzake

Christian en Abraham
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Werken bij … het Trefpunt (1)

Hans en Petra werken met plezier bij het Trefpunt op de LosserHof.

Ze doen verschillende dingen.

Kopjes klaarzetten, de afwas opruimen, schoonmaken.

Er is wel wat veranderd de laatste tijd.

Het Trefpunt werkt nu samen met het restaurant.

Er zijn ook dingen hetzelfde gebleven.

Het gebouw is niet veranderd.

Het is ook nog steeds gezellig!

Wil je ook bij het Trefpunt werken?

Kijk dan op de bladzijde hiernaast.

Iedere dag zetten we 
koffiekopjes klaar

Hans met interviewer Rika
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Deelnemers van het Trefpunt werken op verschillende plekken  

op de LosserHof:

- in het restaurant

- bij het VervoersCoördinatiePunt

- in de supermarkt

- in de afwaskeuken

Bij het Trefpunt kun je ook nieuwe dingen leren.

Bijvoorbeeld eten klaarmaken of de kassa bedienen.

Wil je ook bij het Trefpunt werken?

Stuur dan een berichtje naar 

trefpunt.losserhof@detwentsezorgcentra.nl

Of bel naar het restaurant van de LosserHof: 6380.

Werken bij … het Trefpunt (2)

We zijn op zoek naar 
nieuwe deelnemers

Word  
jij onze  

nieuwe  

collega?
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Bij de Koppeling is zeggenschap heel belangrijk.

De begeleiders luisteren goed naar de bewoners.

Ze hebben met Audrey overlegd over haar wens.

Audrey wilde namelijk graag een hond.

Die heeft ze nu. Hij heet Rex.

Audrey heeft Rex verdiend door klusjes te doen.

Ook moet ze haar kamer zelf schoonhouden.

Dat heeft Audrey er wel voor over.

Andere wensen van bewoners worden ook besproken.

Dat is sterk zonder verSTERKt te zijn!

Ik zorg zelf voor  
mijn hond Rex

De begeleiders luisteren  
naar de bewoners

STERK
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Bewegen is gezond en leuk.

Ook voor bestuurder Harry.

Lisette heeft de beweegestafettestok aan Harry gegeven.

Daarom gingen ze samen nordic walken.

Dat is lopen met stokken in je handen.

Alexander, Edith en nog meer mensen liepen ook mee.

Twee mensen van BOOM TV fietsten er achteraan.

Zij hebben gefilmd.

Harry heeft de beweegestafettestok aan Richard gegeven.

Zij gaan samen fietsen. Veel plezier!

Zullen we samen  
nordic walken?

STERK Bewegen

Lisette heeft de beweegestafettestok  
aan Harry gegeven
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Knippen, vouwen, kleuren…
Een zon

Vouw van 8 vierkante vouwblaadjes een vlieger en draai ze om.

Knippen, vouwen, kleuren

Een zon vouwen

Neem 9 gele vouwblaadjes.

Vouw van 8 vouwblaadjes een vlieger 

en draai ze om.

Leg de 8 vliegers in een rondje over 

elkaar.

Knip uit het laatste vouwblaadje een 

rondje.

Plak dit in het midden.

Klaar!

Leg de 8 vliegers in een rondje over elkaar.

Vouw nog een vierkant blaadje naar een achthoek. 

Plak deze in het midden.
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Dit is Ellen.

Ellen werkt bij de afdeling textiel.

Textiel betekent stof.

Ellen maakt mooie dingen van textiel. 

Bijvoorbeeld kleden om op te hangen.

Maar ook stoelen.

Ellen vindt het leuk om de stof te verven.

Ook plakt ze er vaak stickers op.

Daar verft ze dan netjes omheen.

Heel mooi, Ellen! Ga zo door!

De kunst van… Ellen

Ellen werkt al meer dan 10 jaar 
met textiel

Ik vind het leuk om 
de stof te verven
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Bij het Facilitair Bedrijf zijn dingen veranderd.

De veranderingen gaan over eten en drinken.

Maar ook over het wasgoed.

Veel bewoners en deelnemers hebben hier vragen over.

Daarom hebben we Bas uitgenodigd.

Bas is de baas van het Facilitair Bedrijf.

We hebben hem vragen gesteld over de veranderingen.

Heb je ook vragen over de veranderingen?

Stuur dan een berichtje met je vraag naar:

secretariaatfb@detwentsezorgcentra.nl

Een interview met… 
Bas van de Moosdijk (1)

Kleding wordt gelabeld 
met streepjescodes

Bas is de baas van  
het Facilitair Bedrijf
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Een interview met… 
Bas van de Moosdijk (2)

Klopt het dat 

de maaltijden 

duurder zijn 

geworden?

Nee, dat lijkt zo.  

Eerder betaalde je alleen  

voor het eten zelf. Nu  

ook voor het personeel,  

het vervoer, enz. Het  

budget is hierop aangepast.

Wat moet je doen  

als je de maaltijden  

te klein vindt? ?
Dan kun je via 

de app van 

Huuskes meer 

bestellen.
!

!

Alle kleding krijgt 

streepjescodes.  

Als je je kleding nu laat 

omlabelen, hoef je hier 

niet voor te betalen.

!

Moet je kleding 

ook laten labelen 

als je zelf wast??
Hoe wordt 

de kleding 

gelabeld??

?

Dat hoeft niet, maar  

we raden het wel aan. 

Dan is altijd duidelijk 

wat van jou is.!
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Wil je uitleg over de app van Huuskes?

Vraag dan Katja om langs te komen.

Telefoon: 4119

E-mail: Katja.hammink@

detwentsezorgcentra.nl



Afscheid van… Harriëtte

Ik vouwde iedere  
dag de was op

Meer dan 20 jaar heeft Harriëtte bij de Carrousel gewerkt.

Dat is een bedrijf voor kinderopvang. 

Harriëtte had daar haar eigen taken:

- boodschappen opruimen

- speelgoed schoonmaken

- oud papier wegbrengen

- en natuurlijk de was doen!

Steeds in dezelfde volgorde.

Nu is het werk te moeilijk geworden. 

Daarom is Harriëtte er mee gestopt.

Ze bedankt de Carrousel voor deze mooie tijd!

Harriëtte met interviewer 
Michièl
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Het is vrijdagmorgen.

Er zijn veel enthousiaste mensen.

Eén van hen is Karin.

Zij zingt mee in het kerkkoor.

Karin kan er veel over vertellen:

Annie is de dirigent.

Zij speelt op het orgel of het keyboard.

Op zaterdag zingt het koor bij de viering.

Karins mooiste lied?

“Het was op een dag bij het meer.”

We oefenen op 
vrijdagmorgen

Karin met interviewer Abraham

De hobby van… Karin
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Donderdag 12 mei was het feest.

Toen was het eerste prentenboek klaar.

Er komen nog meer prentenboeken.

Daarin worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd.

Het eerste prentenboek gaat over de zorgvisie.

Daarin staat onder andere:

“Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.”

De hoofdpersoon in het eerste boek is Gijs.

Het tweede prentenboek gaat over vrijheid en veiligheid.

De hoofdpersoon in dat boek is Franka.

Binnenkort worden de eerste twee boeken uitgedeeld op iedere groep.

Veel plezier met lezen!

Ik wil de dingen doen 
waar ik blij van word

Gijs is de hoofdpersoon  
in het boek Feest!

Feest!
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Feest! De agenda in de zomer

‘t Bouwhuis – 14 augustus

Koetsentocht

27 augustus

Yalp Goalolympics Sportdag

de ColckHof – 23 juli

Roels beestenboel

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

14 en 15 september de LosserHof

Kermis

‘t Bouwhuis - 6 juli 

de LosserHof – 19 aug. 

Motorspektakel

de LosserHof – 25 aug. 

‘t Bouwhuis - 7 sept. 

Jaarmarkt
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Al 16 jaar is Maarten postbode.

Eerst sorteert hij de post in zijn kantoor.

Daarna brengt hij de post rond op zijn fiets.

Naar de Bokkesprong, het Trefpunt en de Eikenlaan.

Maarten vindt het leuk werk.

En ook heel belangrijk!

Het is niet leuk als het hard regent.

Dan wacht hij soms totdat het droog is.

Maarten heeft ook collega’s.

Dat zijn Hans, Albert en de mensen van de APAD.

Fijn dat jullie de post bezorgen!

Uit het leven van… Maarten

Maarten met zijn  
interviewer Gerdien

Het is heel  
belangrijk werk
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Deze keer een afdeling aan het woord in deze rubriek.

De Donkelaar Hout en Techniek.

Wesley en Patrick zijn blij met hun werk bij de Donkelaar.

Van afvalhout maken ze veel mooie dingen.

Wesley maakt houten kunstwerken.

Hier heeft hij voor geleerd.

De kunstwerken worden verkocht aan klanten.

Veel hout wordt bewerkt met machines.

Binnenkort verhuist de Donkelaar naar de Blesgraven.

Dan krijgt de afdeling nieuwe machines.

Daarmee kunnen weer veel mooie dingen gemaakt worden!

Van de raden

Ik maak kunstwerken 
op bestelling

Patrick en Wesley werken  
met hout
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Was de aardbeien en  

haal de kroontjes eraf.

Leg 6 aardbeien apart.

 Snijd de andere aardbeien in kleine stukjes

Smullen maar…
Milkshakes

Voor 6 personen

3

4Wat heb je nodig?

500 gram verse aardbeien

8 bolletjes vanille-ijs

4 eetlepels aardbeienjam

2 eetlepels suiker

400 milliliter melk

klaarzetten:

mes

snijplank

grote kom

blender of mixer

6 grote glazen

rietjes

1

2
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Doe ze in een grote kom.

 Mix alles door elkaar.

4

6
7

8

Verdeel het over 6 grote glazen.

Doe bovenaan ieder glas een aardbei  

en in ieder glas een rietje.

5
Doe de suiker, de jam, de melk en het ijs erbij.
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Idee:

Is de milkshake te dik voor een rietje? 

Je kunt het ook in een schaaltje doen 

en met een lepel eten. 



Colofon

Post

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.dtzconline.nl

Dichtbij

Wil jij ook vertellen waar je blij van wordt?

Of heb je ook een leuke foto?

Stuur dan een berichtje naar:

communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Je kunt ons ook bellen: 088 430 4013

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de herfst uit.
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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


