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Van de redactie

Hallo allemaal, ik ben Paul.

Ik ben lid van het team cliëntcommunicatie.

Dat vind ik erg leuk.

Ik kan niet zien wat er om me heen gebeurt,

maar ik kan heel goed horen.

Daarom luister ik of ik belangrijke dingen hoor.

Ik kan ook goed mijn mening geven.

Bijvoorbeeld over de dingen die

De Twentse Zorgcentra belangrijk vindt.

Dat heet de missie.

Daarover staat ook informatie in deze Blij.

Veel plezier met lezen! Paul kan niet zien

Ik luister wat er om 
mij heen gebeurt

Ik geef mijn mening
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De sport van…
Maartje

Maartje houdt van schaatsen. 

Ze doet dit al 18 jaar. 

Maartje is heel druk. 

Maar met schaatsen ontspant ze.

Elke maandag traint zij in Enschede. 

Samen sporten is het leukst. 

Ze doen verschillende oefeningen. 

En aan het eind spelen ze tikkertje. 

Maartje heeft Ireen Wüst uitgedaagd tot een wedstrijd. 

Dit was heel spannend. 

Er was veel publiek. 

Het was echt GEWELDIG! 

 Maartje heeft geschaatst  
tegen Ireen Wüst

Schaatsen is 
ontspannend
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Rika schrijft gedichten  
voor de Blij!

Het gedicht van… 
Rika

Een wolkje

Geen drupje regen,
geen natte wegen.

De zon gaat schijnen,
de aarde wordt weer warmer.

Lammetjes komen.
Kinderen die een bal gooien.

Lente, je mag komen.
Winter, jij mag volgend jaar weer komen.
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De Twentse Zorgcentra heeft een nieuwe missie.

Een missie zegt wat een organisatie doet.

De missie van De Twentse Zorgcentra is:

Jouw leven ondersteunen we samen,

dichtbij en deskundig.

Wil je meer weten over deze missie?

Kijk dan in de zwarte doos op jouw groep.

Daarin zit informatie over de missie.

En ook over de visie.

De visie zegt hoe De Twentse Zorgcentra

werkt aan de missie. 

De Twentse 
Zorgcentra heeft 
een nieuwe missie

Missie en visie
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In de zwarte doos zit ook een prentenboek.

Het boek heet: Gijs heeft een missie.

Er staat een leuk verhaal in het boek.

Het verhaal gaat over Gijs,

over zijn begeleider Bojan,

en over zijn huisgenoot Greet.

Greet woont al 10 jaar bij 

De Twentse Zorgcentra.

De begeleiders zorgen elke dag voor haar.

In haar huis en op haar werk.

Dat is de missie van 

De Twentse Zorgcentra.

Prentenboek Gijs 

Gijs geeft Greet een kaart

Missie en visie

De begeleiders 
zorgen elke dag  
voor Greet
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Knippen, vouwen, kleuren…
paaseieren

Wat heb je nodig?

-  wc-rolletje

-  groen papier of crêpepapier

-  viltstiften

-  schaar

-  lijm

-  stevig papier of karton

Knip het wc-rolletje 
doormidden.

1

Plak groen crêpepapier  
om één van de helften.

Maak aan de zijkanten  
een knip met de schaar.

3

2

Teken op karton een ei.

Kleur het ei in.

Knip het ei uit.5

4

Steek het ei in  
het wc-rolletje.6
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Stephan is deelnemer van ‘bij Uitstek’.

Hij komt er elke dag met veel plezier.

Stephan heeft zijn eigen stoel in de groep.

Zodat hij goed het overzicht heeft.

Hier voelt hij zich op z’n gemak.

En geniet hij van de sfeer en de activiteiten op de groep.

Stephan geniet van de belevingsgerichte activiteiten.

Wandelen en badderen vindt hij erg fijn.

Hij geniet ook erg als er voor hem gezongen

en muziek gemaakt wordt.

Zijn favoriete liedje is:

‘Boer, wat zeg je van m’n kippen?’

Stephan straalt; zijn dag is geslaagd!

Uit het leven van… 
Stephan

 Stephan geniet van de  
sfeer op de groep

Stephan houdt van 
wandelen

Maak aan de zijkanten  
een knip met de schaar.

Knip het ei uit.
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Ria en Ali werken bij Bureau Zeggenschap.

Ze geven cursussen aan bewoners en deelnemers.

Bijvoorbeeld over werken met een tablet.

Je kunt dan leren wat je met een tablet kunt doen.

Er zijn ook cursussen over andere dingen.

Zoals werken in een winkel.

Wil jij ook iets leren?

Over je tablet of over iets anders?

Laat het dan weten aan Ria of Ali.

Zij komen dan bij je op bezoek.

Samen bespreken jullie wat je wilt leren.

En hoe Ria of Ali daarbij kunnen helpen.

Mail naar bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl.

Bureau Zeggenschap:
Iets leren

Ria en Ali werken voor  
Bureau Zeggenschap

Wil je iets leren?  
Zeg het ons!

Knip het ei uit
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Bureau Zeggenschap:
Iets leren

Debby krijgt cursus van Ria.

Ze leert allerlei dingen over haar tablet.

Bijvoorbeeld hoe je apps op de tablet zet.

Maar ook hoe je apps eraf kunt halen.

Want soms worden het er teveel.

Debby krijgt ook opdrachten van Ria.

En ze heeft een mooie map met veel informatie.

Met de begeleiding heeft Debby afgesproken

wanneer ze haar tablet gebruikt en waar.

Debby is nog niet klaar met leren.

Een volgende keer gaat ze de Blij opzoeken op internet.

Dat wordt vast een leuke les!

De cursus van … 
Debby

Debby speelt graag  
candy crush

Ik kan nu apps 
downloaden en 
verwijderen

Knip het ei uit
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Maartje Knotter werkt bij De Twentse Zorgcentra. 

Maartje heeft een boek geschreven. 

Dit boek gaat over hoe begeleiders met je om moeten gaan  

als je boos bent. 

Het is niet erg om boos te zijn. 

Maar soms doe je dingen waar je spijt van krijgt. 

Bijvoorbeeld iemand schoppen of iemand slaan. 

Wat kunnen begeleiders doen zodat je boze gevoel weggaat? 

Waar word jij weer blij van? 

Hier is een bijeenkomst over. 

De bijeenkomst is woensdag 26 juni. 

En vindt plaats op de LosserHof. 

Van 12.00 tot 17.30 uur. 

In het restaurant. 

Kom jij ook? 

Stuur een mail naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Maartje heeft een boek 
geschreven

Samen anders kijken
naar agressie

Wat doe jij als  
je boos bent?
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Samen anders kijken
naar agressie

Kim heeft lessen gegeven.

In een grote zaal van hogeschool Saxion.

Er waren meer dan 200 studenten.

Zij leren om verpleegkundige te worden.

Kim heeft verteld wat belangrijk is in de zorg.

Bijvoorbeeld dat mensen met een beperking

gewone mensen zijn.

Zij hebben ook wensen en behoeftes.

Kim heeft ook verteld dat je moet praten

met de mensen voor wie je zorgt.

En dat je hen met respect moet behandelen.

We zijn allemaal gelijkwaardig!

De deskundigheid van… 
Kim

Kim heeft les gegeven

Ik weet wat belangrijk  
is in de zorg
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Manon werkt bij de Papierschepperij.

Dat doet ze met veel plezier!

Manon legt uit hoe je iets maakt van papier mache:

Eerst een ballon opblazen.

Hier plak je dan kranten omheen.

Als het droog is, kun je de vorm kiezen.

Bijvoorbeeld door er armen aan te maken.

Daarna kun je gaan verven. 

Als de verf droog is, kun je lakken.

Dan is het klaar!

Het mooiste kunstwerk van Manon is de uil.

Deze heeft ze gemaakt toen haar opa ziek was.

Manon is heel trots op de uil!

Manon werkt in de 
papierschepperij

De kunst van…
Manon

Ik ben trots  
op de uil
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Werken bij… 
Atelier ’t Bouwhuis

De kunst van…
Manon
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Gerdien heeft leuk werk!

Ze vouwt handdoeken op.

Iedere dinsdagmorgen is ze daar druk mee

in haar eigen kantoor bij de Ruif.

Het vouwen is veel werk,

want het zijn wel 450 handdoeken.

De handdoeken zijn van het zwembad.

Ze worden gebracht op een kar.

Als Gerdien klaar is met vouwen

brengt ze de handdoeken weer terug.

Gerdien is erg blij met dit leuke werk!Gerdien met interviewer 
Esmeralda

Ik vouw 450 
handdoeken

Uit het leven van… 
Gerdien
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Uit het leven van… 
Gerdien De agenda in de lente

20 april
Muziekfeest Funny Day  
met Jannes, Losser

14 april

Lonnekerloop

22 april

Paasbrunch de LosserHof

Meer informatie is te vinden op www.dtzcrecreatie.nl.

25 mei

Truckrun

5 mei

Roofvogelshow ’t Bouwhuis

12 april

Koningsspelen ’t Bouwhuis
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Doe de sla in de schaal

Smullen maar…
frisse salade

1

Snijd de olijven doormidden
Doe de stukjes in de schaal met sla

Snijd de komkommer in plakjes
Snijd de plakjes komkommer in blokjes
Doe de blokjes komkommer in de schaal met sla

3

2

Wat heb je nodig?

- 1 zak ijsbergsla

- 1 komkommer

- tomaten

- blikje olijven zonder pit

- witte kaas

- dressing of slasaus

- snijplank

- fruitmes

- tomatenmes

- grote schaal
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Snijd de olijven doormidden
Doe de stukjes in de schaal met sla

Snijd de witte kaas in blokjes
Doe de blokjes kaas in de schaal met sla

Doe wat slasaus over de sla  
Meng het geheel door elkaar

 Snijd enkele tomaten in partjes
Garneer de sla met de partjes tomaat
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19



Wil je meer weten over activiteiten?

Er staat informatie op internet.

De website heet www.dtzcrecreatie.nl

DTZC Recreatie

Blij op internet

De Blij is ook te lezen op internet:  

www.detwentsezorgcentra.nl/21626/actueel/clientmagazine-blij

 

Wil je de Blij lezen op de computer? Dat kan!

Ga naar www.detwentsezorgcentra.nl

Klik op Actueel

Klik op Blij!

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!
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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


