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Wat staat er in deze Blij?

Blij! is een uitgave van De Twentse Zorgcentra.
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Van de redactie

We vergaderen 
ook af en toe…

Beste lezers,

Hierbij ontvangen jullie ons blad Blij!

De eerste komt uit in de lente.

Blij wordt gemaakt voor en door cliënten.

In Blij staan leuke verhalen.

Er staat ook een knutselpagina en een recept in.

Als je iets mist dan horen we het graag.

De leden van het team cliëntcommunicatie hebben geholpen bij 

het maken van Blij.

Op bladzijde 4 en 5 stellen zij zich voor.

Als je ook wilt helpen dan kun je je aanmelden.

We hopen dat jullie Blij net zo leuk vinden als wij!

Vriendelijke groeten,

Team cliëntcommunicatie
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Op deze bladzijden 

stellen de leden 

van het team 

cliëntcommunicatie 

zich voor. 

Zij hebben geholpen 

bij het maken van 

deze Blij! 

Wil je ook helpen? 

Vraag je begeleider 

dan om je aan te 

melden.

Even voorstellen…  
het team cliëntcommunicatie

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Marie Wermelink

Karel Doormanstraat 2a in Almelo

Stadsboerderij Beeklust en de ColckHof

Breien, puzzelen, schilderen, tekenen, TV kijken

Illustraties tekenen en schilderen 

Marie is dol op het voeren van ezels

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Nicole Maseland

Karel Doormanstraat 2a in Almelo

Schoolstraat, vooral borduren en weven

Zwemmen, typen

Illustraties tekenen en schilderen 

Nicole heeft pas zwemdiploma B gehaald
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Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Debby Witzel

Eikenlaan 4 op ’t Bouwhuis

Schilderen bij Atelier BoWi, 

receptioniste bij Alles onder 1 Dak

Knutselen, zwemmen

Interviews houden

Debby heeft meegedaan met  

de zwem2daagse

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Jolanda Sempel

Bij J.P. van den Bent in Almelo

Inpakwerk bij DAC Blesgraven

Zingen en zwemmen

Foto’s maken

Jolanda leeft al 8 jaar met een donornier

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Michièl de Leest

Bij Aveleijn in Almelo

Inpakwerk bij DAC de Leemhorst

Muziek, social media, TV kijken

Interviews houden en teksten schrijven

Michièl werkt ook bij de Blokker en de 

Dekamarkt

Naam:

Woongroep:

Dagbesteding:

Hobby’s:

Taak in de redactie:

Bijzonderheden:

Shelly Lehmann

Thuis bij haar vader in Almelo

Stage bij DAC Blesgraven

Zingen

Interviews houden en teksten schrijven

Shelly heeft heel mooi gezongen op de 

Nieuwjaarsreceptie
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Aan het woord is Margit Biemans.

Margit is projectmanager STERK.

Voor wie is STERK? Voor alle groepen.

Waarom doen we STERK? Om bewoners en deelnemers mee te 

laten beslissen over hun leven.

Hoe lang duurt het voor een groep verSTERKt is? 16 tot 20 weken.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er tijdens het verSTERKen? Drie: aan 

het begin, in het midden en aan het eind. 

Waar gaat het dan over? Over dingen die goed gaan en over 

dingen die beter kunnen.

Wanneer is STERK klaar? Op 31 december 2016 zijn alle groepen 

verSTERKt. Daarna blijven de groepen op de nieuwe manier werken.

In de volgende uitgave van Blij komt een verhaal van een groep 

die verSTERKt is.

STERK

Samen

naar

Eigen 
Regie

Toewerken

en

Kracht

Interview met Margit Biemans 
door Debby Witzel
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In maart is voor de derde keer de zwem2daagse georganiseerd  

op de LosserHof.

Dit gaat zo:

-  je komt 2 avonden zwemmen

-  je brengt 5 eendjes naar de overkant

-  je zwemt in totaal 10 baantjes

-  je mag ook door het water naar de overkant lopen

-  als je 2 avonden meedoet, krijg je een medaille

Als je klaar bent met zwemmen, krijg je drinken en wat lekkers. 

Je mag dan ook nog even in het bubbelbad.

Doe jij volgend jaar ook mee?

Ik ben Paul en ik kom speciaal  
uit Hengelo om mee te doen. 

Daarna houd ik een medaillefeest. 

Bewegen
Zwem2daagse op de LosserHof

Ik ben Emiel en mijn 
familie heeft mij 
aangemoedigd.
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Knippen, vouwen, kleuren…
Een hartje

1 2

5

6

8

7

3
4

In twee delen vouwen. Naar voren vouwen.

Naar de gestippelde lijntjes vouwen.

Naar de gestippelde 

lijntjes vouwen.

Naar de gestippelde 

lijntjes vouwen.

Naar de gestippelde 

lijn vouwen.

Omdraaien.

Omdraaien.

Klaar!
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Oordopjes in en een koptelefoon op. 

Dat is voor Ahmet Wessels de beste manier om te tekenen. 

Hij heeft geen les gehad.

Hij is gewoon begonnen omdat hij het leuk vindt. 

Auto’s, treinen en vliegtuigen zijn favoriet.

Gebouwen tekent Ahmet ook. 

Het duurt ongeveer twee weken 

om een tekening helemaal af te krijgen. 

De meeste tekeningen maakt Ahmet boven de lichtbak. 

Het liefst zou hij ze ook verkopen. 

Zover is het nog niet. 

Ahmet gaat nu een portret van Michièl tekenen.

Ahmet met zijn interviewer
Michièl de Leest.

De kunst van… Ahmet

Naar de gestippelde 

lijn vouwen.

Ik teken graag 
auto’s, treinen en 
vliegtuigen.
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Ik hou ook van 
boemboem muziek.

Giovanni Ripolli is 42 jaar. 

Zijn grote hobby is discjockey zijn. 

Dat vindt hij supermooi. 

Elke vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur is hij discjockey 

op ’t Bouwhuis. Al 25 jaar. 

Hij kondigt de plaatjes aan. 

En draait de allermooiste muziek. 

Zijn favorieten zijn Lady GaGa, K3 en Bob Marley. 

Maar hij houdt ook van boemboem muziek. 

Dat is house muziek. 

Het lijkt Giovanni leuk als er een keer een 

echte artiest bij hem komt. 

Een andere hobby van Giovanni is DVD’s kijken. 

Het liefst samen met Ruth. Hij is met haar getrouwd. 

Ze dragen een ketting met elkaars naam er op. 

Ik vind het supermooi 
om discjockey te zijn. 

De hobby van… Giovanni
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De agenda in de Lente

April 2015

Promise Music Gala’s

27 April 2015

Koningsdag

Juni 2015

Wandeltweedaagses

April 2015

Paasmarkten

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

22 Mei 2015

GOAL Waarbeekdag

6 Juni 2015

Truckrun
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Schoffelen, gras maaien en blad blazen.

Zomaar een paar dingen uit het werk van Wim van der Laar.

Maar hij kan nog veel meer!

Zo is hij bezig met het halen van zijn tractorrijbewijs.

Hij kan ook straten leggen.

Wim is namelijk stratenmaker geweest.

Nu werkt hij 5 dagen in de week bij Hout en Tuin in Losser.

Samen met Vincent, Hans en Bert.

Als het regent verpakt Wim hout.

Of hij strooit zout als het glad is.

In alle seizoenen is er genoeg te doen!

Uit het leven van… Wim

Ik ben bezig voor 
mijn tractorrijbewijs.
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We kunnen  
over veel dingen 
meepraten.

De Twentse Zorgcentra heeft verschillende raden.

In de raden kunnen bewoners en deelnemers over veel 

dingen meepraten en meebeslissen.

De raad van de Pluvierstraat, Mekkelholtsweg en 

Eekenhof stelt zich voor.

Wie zijn wij?

Ik ben Natascha en ik ben Tonie.

Wij wonen op de Pluvierstraat in Enschede.

Bewonersraad

We zitten allebei in de bewonersraad.

Natascha is voorzitter en Tonie 2e voorzitter.

De Eekenhof en de Mekkelholtsweg doen ook mee aan 

deze raad. 

In de raad praten we over dingen die belangrijk zijn voor 

ons en onze achterban. 

De achterban zijn de bewoners die niet in de raad zitten. 

We praten bijvoorbeeld over veranderingen, het internet 

of de POP.

Van de raden

Tonie

Natascha
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nodig:

1 pak pannenkoekmix

800 ml melk

2 eieren

1 appel

margarine of olie

Vul de maatbeker met 800 ml melk. 

Doe de pannenkoekmix in de grote kom.

Giet 400 ml melk bij de pannenkoekmix.

Breek 2 eieren en doe deze bij de 

pannenkoekmix.

klaarzetten:

grote kom

maatbeker

mixer

snijplank

schilmesje

koekenpan

soeplepel

spatel

bord

1

2

Smullen maar...
Appelpannenkoeken
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Is de margarine gesmolten?

 Schep met de soeplepel wat beslag in de 

koekenpan.

Leg boven op het beslag een paar plakjes 

appel.

Als het beslag stevig is, kun je de pannenkoek 

met de spatel omdraaien.

 Meng de pannenkoekmix, melk en 

eieren door elkaar met de mixer.

Giet de rest van de melk uit de 

maatbeker helemaal leeg in de kom.

Mix alles tot een glad beslag.

Schil de appel en snijd deze in 4 stukken.

Haal de pitjes er uit.

Snij elk stuk appel in plakjes.

Zet de koekenpan op het vuur en 

doe er een klontje margarine in.

Kijk of de onderkant van de 

pannenkoek al bruin is. 

Is het bruin? Dan is het klaar!

Leg de pannenkoek met de spatel op 

een bord en ...

Eet smakelijk!

4

5

6

7

3
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Wil jij een keer vertellen over je hobby?

Wil jij een keer je kunstwerk laten zien?

Wil jij een keer een interview geven over je leven?

Of over je werk? 

Laat het ons weten! 

Ons telefoonnummer is 088 430 4422

Ons e-mailadres is communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Of vraag je begeleider om hulp.

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de zomer uit.

Colofon

Vragen  
stellen?

Meedoen!

Vertellen  
over jezelf!

Samen  
op de foto.

16
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 communicatiebureau

Hengelo

Druk- en zetfouten voorbehouden


