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Van de redactie

Hallo, ik ben Louise Schröder.

Ik woon sinds 31 oktober 2018 aan de Hilverbeek in Almelo.

Ik woon daar in een mooi appartement.

De begeleiders staan hier dicht bij mij.

Dat is een groot voordeel.

Ze kijken samen met mij wat ik wil leren. 

En hoe we dat kunnen bereiken.

In het begin was het wel wennen. 

Vooral de nieuwe begeleiders en nieuwe afspraken.

In mei was er een open dag aan de Hilverbeek.

Ik vind het leuk bij het team cliëntcommunicatie.

We hebben het dan over de Blij.

Ik praat ook graag mee over andere dingen. 

Bijvoorbeeld wat er gebeurt binnen De Twentse Zorgcentra. 

En wat er belangrijk is voor cliënten, begeleiders en verwanten.

Louise vindt het  
leuk in de redactie
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De opening van…
appartementen Hilverbeek

Aan de Hilverbeek in Almelo staan appartementen.

Op 17 mei zijn ze feestelijk geopend.

De wethouder knipte het lintje door.

Er waren veel mensen.

En het was heel gezellig.

In de appartementen wonen 20 bewoners.

Ze hebben hun eigen voordeur, achterdeur,

keuken, slaapkamer, woonkamer en tuin.

In de algemene ruimte is altijd een begeleider.

De bewoners zijn blij met hun eigen plekje.

Zo hebben ze regie over hun eigen leven.

Yorick is blij met zijn 
appartement

De appartementen 
zijn feestelijk 
geopend
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Kim doet mee aan een klankbordgroep.

Het is de klankbordgroep ‘Volwaardig leven’.

‘Volwaardig leven’ is een plan van Hugo de Jonge.

Hij is minister en houdt zich bezig met de zorg.

Volwaardig leven betekent dat mensen met een beperking

gewoon mee kunnen doen aan de maatschappij.

Kim vindt dat heel belangrijk.

Daarom doet zij graag mee aan de klankbordgroep.

In mei was er een congres over volwaardig leven.

Kim is er geweest en het was heel interessant. 

Ze heeft daar ook de minister ontmoet.

Ze gingen samen op de foto!

Volwaardig leven

Kim heeft de  
minister ontmoet

Ook wij hebben  
recht op een 
volwaardig leven
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Op ’t Bouwhuis zit de Samenloop.

Daar zijn werklokalen, een restaurant,

een grote zaal en vergaderzalen.

In 2019 en 2020 wordt de Samenloop verbouwd.

Eerst worden er muren en deuren weggehaald.

Daarna wordt het gebouw opnieuw ingericht.

Sommige ruimtes komen op een andere plek.

Of ze worden groter.

Twee bedrijven zijn er heel druk mee:

Aannemersbedrijf Haafkes en Installatiebedrijf Loohuis.

Zij maken een mooie nieuwe Samenloop.

De Samenloop  
wordt verbouwd

De verbouwing van… 
de Samenloop

De eerste container met afval 
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Natascha werkt bij de Lunchbox.

De Lunchbox zit in een school in Enschede.

Er wordt eten en drinken verkocht.

De Lunchbox is gestart in september 2018.

Natascha vindt het erg leuk om er te werken!

Ook leert ze graag nieuwe dingen.

Bijvoorbeeld nieuwe gerechten klaarmaken.

Iedere ochtend worden de taken verdeeld:

broodjes klaarmaken, de kassa bedienen,

schoonmaken, boodschappen doen en nog veel meer.

Natascha staat het liefst achter de kassa.

Wil jij ook bij de Lunchbox werken?

Mail dan naar jill.wolbers-vangoor@detwentsezorgcentra.nl

Er is nog plek voor nieuwe deelnemers!

Uit het leven van…
Natascha

Natascha werkt graag  
bij de Lunchbox

De verbouwing van… 
de Samenloop

Ik sta het liefst 
achter de kassa
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Knippen, vouwen, kleuren…
Bloemen kweken

Peter zaait de zaadjes in een kweekbak.

De zaadjes ontkiemen  
na 12 dagen.

Een paar weken later zijn de  
plantjes al een stuk groter.

Nog een paar weken later  
kunnen de plantjes de grond in.

Ik ben Peter.

Ieder voorjaar koop ik plantjes om voor te zorgen,

maar dit voorjaar heb ik zaadjes gekocht.

Van zonnebloemen en ganzebloemen.

De zaadjes heb ik gezaaid in mijn kweekbakken.

Je ziet hier hoe goed ze groeien.

Peter koopt zaadjes en potgrond.1

2

3

4

5
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Iedere maandag gaat Mayke naar het circus.

Het circus heet Circus Tijdgeest.

Al 7 jaar is Mayke daar vrijwilliger.

Mayke helpt de kinderen van het circus.

Bijvoorbeeld met de stelten.

Of met de eenwielers.

Mayke oefent zelf ook.

Vooral steltlopen kan ze heel goed.

Ze laat de kinderen zien hoe het moet.

Soms zijn er optredens.

Dan laten de kinderen zien wat ze kunnen.

Mayke is dan heel trots op ze!

De hobby van… 
Mayke

Mayke is vrijwilliger  
bij het circus

Steltlopen vind  
ik het leukste
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De Twentse Zorgcentra heeft twee nieuwe 

medewerkers voor bewoners en deelnemers.

Ze heten Marjon (links) en Mirjam (rechts).

Marjon is cliëntvertrouwenspersoon.

Zij is gekozen door bewoners.

Mirjam is klachtenfunctionaris.

Zij is gekozen door verwanten.

Het team cliëntcommunicatie heeft vragen aan hen gesteld.

Over hun werk voor De Twentse Zorgcentra.

Ben je benieuwd wat ze doen?

En hoe je ze kunt bereiken?

Kijk dan op de bladzijde hiernaast.

Een interview met…
Marjon en Mirjam

Marjon en Mirjam  
luisteren naar jou
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Een interview met…
Marjon en Mirjam

Een interview met…
Marjon en Mirjam

Wat kunnen 

we met jullie 

bespreken?

Mirjam: Dingen waar je niet  

tevreden over bent en waar je niet 

uit komt met je begeleiding. Ook 

als je ontevreden bent, maar niet 

meteen een klacht wilt indienen.

We hebben geen vaste 

werkplek bij De Twentse 

Zorgcentra. We komen 

graag bij je langs.

? !

!

Waar is jullie 

werkplek? ?

Allebei: We zijn onafhankelijk.  

Je kunt bij ons vrijuit praten  

en je hoeft niet bang te zijn om 

contact op te nemen.
!

Marjon: vertrouwenspersoonclienten@ 

detwentsezorgcentra.nl of via

T. 06 5141 4120

Mirjam: klachtenfunctionaris@ 

detwentsezorgcentra.nl of via

T. 06 4126 7848

Wat is verder nog 

belangrijk om te 

weten??

!
!

Marjon: Dingen die te maken 

hebben met jouw leven. En die je 

wilt bespreken met iemand die 

jou bijstaat maar niet hier werkt. 

Ik sta altijd aan jouw kant.

!

Hoe kunnen  

we jullie 

bereiken? ?

Wat doen jullie met 

dingen die aan jullie 

verteld worden??
We luisteren naar jullie. 

-  We overleggen met jou  

wat we gaan doen. 

-  We vertellen dingen nooit 

zomaar aan iemand anders.

!
Mirjam: Ik ben 

onpartijdig en ik 

ben er ook voor 

verwanten.
!
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LSV is de Lonneker Sport Vereniging.

LSV werkt samen met De Twentse Zorgcentra.

Deelnemers van De Twentse Zorgcentra

werken met veel plezier bij LSV.

Ze maken de ruimtes schoon, zoals

de kantine, de kleedkamers en de wc’s.

Ook wassen ze de kleding van de voetballers.

Deze taken worden uitgelegd met instructiekaarten.

Hierin staat stap voor stap wat de deelnemers moeten doen.

RuimBaan ondersteunt bij de leerwerklijn schoonmaak.

Het heet een leerwerklijn omdat de deelnemers

stapsgewijs nieuwe dingen kunnen leren.

Hiermee kunnen ze ook certificaten halen.

Farchat werkt bij LSV

Leerwerklijn
schoonmaak

We leren 
schoonmaken
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Leerwerklijn
schoonmaak

Melissa en Daphne zijn op een school geweest.

De leerlingen moesten activiteiten voorbereiden

voor mensen die zorg nodig hebben.

De leerlingen hadden twee activiteiten bedacht:

- samen pannenkoeken bakken

- een beautybehandeling verzorgen

Melissa en Daphne vonden de activiteiten erg leuk.

De leerlingen waren ook enthousiast.

En ze hebben kennis gemaakt met mensen die zorg nodig hebben.

Hopelijk kiezen ze hierdoor voor de zorg.

En worden ze later goede begeleiders.

De deskundigheid van… 
Melissa en Daphne

Daphne en Melissa met 
interviewer Michièl

We hebben  
meegedaan met  
twee activiteiten
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Kennen jullie Lonieke al?

Ze werkt bij de Afdeling Recreatie.

Nog niet zo lang, sinds 1 januari.

Lonieke organiseert evenementen.

Bijvoorbeeld carnaval en de Truckrun.

Heb jij ideeën over evenementen?

Bijvoorbeeld waar je heen zou willen?

Of wat je zou willen doen?

Dan kun je een briefje schrijven.

Het briefje kan in de gekleurde brievenbus.

De brievenbus staat in Lotje en Ko.

Lonieke hoopt veel post te krijgen!Lonieke met interviewer 
Gerdien

Kennis maken met …
Lonieke

Ik hoop dat ik  
post krijg 
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Werken bij… 
de Wollewei

Kennis maken met …
Lonieke
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Marcel werkt bij productie de Hoek.

Daar maakt hij vuilniszakken.

Hij weet precies hoe het moet.

Het plastic komt binnen op een rol.

Als de rol er is, kan Marcel alle stappen doen:

eerst snijden, vouwen en tellen.

Daarna in de pers zodat de lucht eruit gaat.

Tot slot de vuilniszakken bundelen.

Wim en Andre helpen ook vaak mee.

Aan het eind heeft ieder pakketje 25 vuilniszakken.

Ze worden verkocht in de winkel op de LosserHof.

Marcel is blij met zijn werk!

Marcel werkt bij  
Productie de Hoek

Vuilniszakken  
maken is leuk

Uit het leven van… 
Marcel
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Uit het leven van… 
Marcel De agenda in de zomer

11 juli
Le tour de Goal

Juli/augustus

Zomerbarbecues

Juli/augustus

EMB-concert

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

11 en 12 september

Kermis de LosserHof

4 september

Braderie ’t Bouwhuis

’t Bouwhuis - 3 juli

de LosserHof - 6 sept.

Motorspektakel
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Mix bloem, bakpoeder  
en zout in een kom.

Smullen maar…
Bosbessen-Yoghurt Cake

1 In een andere kom meng je yoghurt, suiker,  
eieren, citroenrasp, vanille extract en 
zonnebloemolie door elkaar. 

2

Wat heb je nodig?

- 200 gram bloem (+ een eetlepel)

- 2 theelepels bakpoeder

- snufje zout

- 170 ml yoghurt

- 200 gram suiker

- 3 grote eieren

- 2 theelepels citroenrasp

- 1 theelepel vanille extract

- 100 ml zonnebloemolie

- 150 gram bosbessen

Voeg de inhoud van de twee kommen bij 
elkaar en spatel tot een beslag.

3
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Meng de bosbessen met een 
eetlepel bloem en spatel ze dan 
voorzichtig door het beslag. 

Vet een cakevorm in met boter.  
Strooi er wat bloem in.  
Giet dan het beslag erin.

Bak de cake in 60 minuten  
gaar op 150 graden.

Eventueel versieren met poedersuiker en  
bosbessen op en rondom de cake.

6

7

5

4
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Bij deze Blij zit een bijlage.

Die gaat over het boek van Maartje Knotter.

Dit boek gaat over agressie.

In de bijlage lees je er meer over.

Het boek van Maartje

Doppen sparen!

De doppenbak is verhuisd.

Hij staat nu bij de Waagh.

Dat is op ’t Bouwhuis.

Het adres is Bouwhuislaan 26.

Het gaat heel goed met sparen.

We hebben al 25 zakken weggebracht.

Doen jullie nog steeds mee met sparen?

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!

20
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


