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‘Op volle toeren 
          de zomer door!’

Samen met Tedje Tetter, de nieuwe 
mascotte, zal het Recreatieteam in een 
speciaal busje de hele zomer opduiken 
bij de woongroepen van De Twentse 
Zorgcentra. Zij toeren heel Twente door 
om bij jullie het vakantiegevoel langs te 
brengen. In dit vakantieboek kun je lezen 
welke activiteiten er allemaal op het 
programma staan; de vaste activiteiten, 
maar ook de speciaal voor deze zomer 
georganiseerde activiteiten. En een 
vakantieboek is natuurlijk niet compleet 
zonder puzzels, kleurplaten, een doolhof, 
moppen en lekkere zomerse recepten 
om samen met elkaar te maken.

Het programma van deze zomer is 
met name gericht op de woongroepen 
op de LosserHof, de ColckHof en ‘t 
Bouwhuis. Maar natuurlijk worden 
ook de buitenlocaties niet vergeten. 
Voor deze woningen is een speciaal 
zomerpakket samengesteld. Dit bestaat 
uit verschillende items die het juiste 
vakantiegevoel naar boven halen. Het 
zomerpakket wordt in delen bezorgd dus 
laat je verrassen! Een enkele keer is er 
trouwens ook onder dagbestedingstijd 
een activiteit gepland. Lees dit 
vakantieboek dus goed door. 
Veel plezier!

Zoek de 10 verschillen
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Gedurende de zomerperiode (13 juli t/m 25 
augustus) is het mogelijk om mee te doen 
met de ‘Leukste foto-Pizza-Win-actie!’ 
Deze actie is bedoeld voor alle bewoners, 
deelnemers en medewerkers van De Twentse 
Zorgcentra. 

Wat moet je doen? 
Maak met je eigen fototoestel of je mobieltje 
een fantastische ‘vakantie’-foto op één van 
de locaties van De Twentse Zorgcentra en 
stuur deze naar: communicatie@dtzc.nl. Per 
regio (Enschede, Almelo en Losser) zal er 
wekelijks een leukste foto gekozen worden. 
Dus wekelijks worden er maar liefst drie 

prijzen vergeven! De foto dient wel AVG-
proof te zijn. Dat wil zeggen dat degenen 
die op de foto staan ook op de foto mogen 
en willen. Of bedenk een creatieve manier 
waardoor mensen onherkenbaar in beeld zijn. 
De foto’s worden namelijk ook geplaatst op 
de website, Social Media (o.a. Facebook) en 
dergelijke.

Wat kun je winnen? 
Pizza’s voor de hele groep (of afdeling) en ook 
nog eens bezorgd op locatie! Dus even een 
keer geen omkijken naar het eten en lekker 
smullen!

‘ Leukste foto- 
Pizza-Win-actie!’
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Waarom gaat een Siamese tweeling 
altijd naar Engeland op vakantie?
Dan kan de ander ook eens rijden...

“Wilt u iets eten?” vraagt 
de stewardess aan een passagier. 
De man: “Graag. Waaruit kan ik kiezen?” 
Antwoordt de stewardess: “Uit ja of nee.”

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke 
streken er nog menseneters zijn . Keesje staat op en 
zegt “Aan de Belgische kust, juffrouw”. De juf is 
verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt.. 
“Het staat in ons aardrijkskundeboek, juffrouw”, 
zegt Keesje. “Er staat letterlijk dat de bewoners 
daar leven van de toeristen!”.

Een man stapt de bus in en vraagt 
aan de buschauffeur: “Gaat u naar Artis?” 
‘‘Nee’’, zegt de buschauffeur. “Ik moet gewoon werken.”



Om van te watertanden! Deze heerlijk frisse 
ijsjes gaan er wel in deze zomer. Ze zijn 
makkelijk te maken en zien er ook nog eens 
heel leuk uit! 

Je hebt het volgende nodig:
• 1 kiwi
• 1 banaan
• 1/3 watermeloen

Je maakt deze ijsjes als volgt:
1. Blend de kiwi en banaan door elkaar 
 in de blender.
2. Schenk dit in de ijsvormpjes en zet dit met 
 een ijsstokje erin in de vriezer. Dit om 
 het onderste deel alvast te laten 
 bevriezen, zodat het zich niet meteen 
 mengt met de watermeloen. Op deze 
 manier krijg je een mooiere scheiding.
3. Blend vervolgens de watermeloen en giet 
 dit na 30 minuten in de ijsvormpjes.
4. Laat dit een nachtje in de vriezer staan. 

Smullen maar!

Zelf ijsjes 
maken met 
fruit!
One in a melon 

Deze zomerperiode zullen er drie geweldige 
Mega Zomer Bingo’s plaatsvinden bij De 
Twentse Zorgcentra met grote prijzen! Denk 
hierbij aan een tv, een hele grote knuffelbeer, 
een FC Twentepakket of gadgets van je 
favoriete zanger, maar ook aan een uitje 
voor de hele groep! En nog veel meer! 

De Mega Zomer Bingo’s worden bij goed 
weer buiten gehouden en bij slecht weer 
binnen en vinden plaats in Almelo, Enschede 
en Losser. De precieze data en tijden vind 
je in het programmaoverzicht middenin dit 
vakantieboek.

Mega Zomer Bingo
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Zomerse 
klanken van 
het rijdende 
draaiorgel 
De klanken van het draaiorgel, waar veel cliënten 
dol op zijn, klinken deze zomer ook op ‘t Bouwhuis 
en de LosserHof. Het draaiorgel maakt een toer 
langs de verschillende pleintjes. Precieze data zijn 
te vinden in het programmaoverzicht. 

Luchtballonnen 
Belevingsfestival 
Op deze avonden kun je beleven hoe het is om met een 
luchtballon de lucht in te gaan. Er zal worden ‘getedderd’; 
dit is het opstijgen met een luchtballon en dan ook weer 
vrijwel gelijk naar beneden gaan. Het is echt een wereldse 
ervaring!

Maar voor degene die dit niet kunnen of willen, is het ook 
mogelijk om in een liggende, half opgeblazen ballon te lopen, 
zitten en liggen. Ook deze ervaring zal er eentje zijn om nooit 
te vergeten! 

Natuurlijk is deze activiteit enorm gevoelig voor de 
weersomstandigheden; deze moeten perfect zijn. De data 
voor deze activiteit zijn dan ook nog niet bekend en het is 
dus mogelijk dat deze activiteit verplaatst gaat worden of 
zelfs helemaal niet door kan gaan. Op de Recreatiewebsite 
kun je te zijner tijd zien wanneer deze activiteit is en/of 
deze daadwerkelijk doorgaat. Het is ook mogelijk om deze 
activiteit te bezoeken vanuit de buitenlocaties van De Twentse 
Zorgcentra. Dus bij deze: ‘wie neugt oe leu oet!’ 
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Noaberschap is een groot goed in Twente 
en dat vinden wij bij De Twentse Zorgcentra 
ook! Daarom zijn er dit jaar een aantal 
‘buurtfeestjes’ om het noaberschap extra 
te stimuleren. Samen staan we sterker. Ken 
elkaar, help elkaar en vier samen de zomer! 
De buurtfeestjes vinden dichtbij huis 
plaats, zodat de drempel om te komen erg 
laag is. En je kunt ook weer naar huis gaan 
wanneer jij dat wilt. 

Tijdens de buurtfeestjes is er voor iedereen 
wat te eten en te drinken en er zal gezellige 
muziek klinken. De buren én Tedje Tetter zijn 

er ook en uiteraard wordt er voor zitplaatsen 
gezorgd. Het enige wat jullie hoeven te 
doen, is in jullie agenda zetten dat jullie naar 
het buurtfeest gaan van 17.00 – 20.00 uur. 
In het programmaoverzicht (middenin dit 
vakantieboek) zie je op welke datum jouw 
woongroep een buurtfeest heeft. 

Meld je wel even aan via de Recreatiewebsite, 
zodat bekend is met hoeveel personen jullie 
erbij zullen zijn.  De feestjes worden jullie 
aangeboden door De Twentse Zorgcentra. 
Denk er wel even aan dat jullie dan geen eten 
bestellen voor die dag!

Buurtfeestjes
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Zomerprogramma

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof

13
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

14
JUL

Doedelen & Bimmen
Ochtend op afspraak | 
de ColckHof

16
JUL

Schaapscheren
de LosserHof | 
Meer info: dtzcrecreatie.nl

14
JUL

Buurtfeest Almelo
Oldenhof 2-4, 6-8 |  
Den Alerdinck 4, 6, 8-10, 12 | 
Locatie: veldje naast Oldenhof

19
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

20
JUL

Doedelen & Bimmen
Ochtend op afspraak | 
’t Bouwhuis

23
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof

21
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

26
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof 

27
JUL

Doedelen & Bimmen
Ochtend op afspraak |  
de LosserHof 

30
JUL

Mega Zomer Bingo
15:00-17:00 uur | ’t Bouwhuis

28
JUL

Doedelen & Bimmen
13:30-16:00 uur | de ColckHof, 
gymzaal

16
JUL

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Welnaweg 90, 88 en 86 |  
Eikenlaan 2, 4 en 6 | Locatie: 
rotonde Eikenlaan 

17
JUL

Buurtfeest de LosserHof
Ulenkateweg 10, 12, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 27 en 29 | Locatie: 
rotonde einde Ulenkateweg

18
JUL

EMB-concert
Diverse voorstellingen
Meer info: dtzcrecreatie.nl

17
JUL

Doedelen & Bimmen
13:30 -16:00 uur |  ’t Bouwhuis,
gymzaal

23
JUL

Zomerparty 
13:30-16:00 uur | ’t Bouwhuis
Meer info: dtzcrecreatie.nl

24
JUL

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Eikenlaan 1, 3, 5, 8-10 en 12-14 | 
Locatie: rotonde Eikenlaan

25
JUL

Buurtfeest de LosserHof
Vlinderweg 1, 3, 5, 7, 13, 15,  
17 en 19 | Rondweg 44 |  
Locatie: voor Vlinderweg 15

24
JUL

Doedelen & Bimmen
13:30 -16:00 uur | de LosserHof, 
gymzaal

30
JUL

Zomer FotoBooth 
14:00-17:00 uur | ’t Bouwhuis

31
JUL

Buurtfeest de LosserHof
Rondweg 31, 33, 35 en 37 |  
Locatie: Achterzijde  
Rondweg 33-35

01
AUG

Oso zomerconcert
19:00-20:30 uur | de ColckHof

31
JUL

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof

02
AUG

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Eikenlaan 11, 13, 15, 17 |  
Bouwhuislaan 12-14, 16-18 en 20-22
Locatie: grote veld Eikenlaan

02
AUG

Draaiorgel
’s middags | de LosserHof

04
AUG

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

03
AUG
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Kijk voor meer informatie 
op www.dtzcrecreatie.nl

2019

Zomer FotoBooth 
14:00-17:00 uur | de LosserHof

06
AUG

Doedelen & Bimmen
Op afspraak gehele dag |  
de ColckHof

06
AUG

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Bouwhuislaan 4, 6, 8 en 10 | 
Locatie: rotonde Bouwhuislaan 4

07
AUG

Playbackshow
13:30-16:00 uur | ’t Bouwhuis

07
AUG

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

11
AUG

Mega Zomer Bingo
15:00-17:00 uur | de ColckHof

11
AUG

Oso midzomerconcert
13:30-15:30 uur | ’t Bouwhuis

14
AUG

Doedelen & Bimmen
Op afspraak gehele dag |  
’t Bouwhuis

13
AUG

Koetsentocht
12:00-15:00 uur | ’t Bouwhuis

18
AUG

Mega Zomer Bingo
15:00-17:00 uur | de LosserHof

18
AUG

Buurtfeest de LosserHof
Rondweg 22, 24, 26, 28, 30,  
32 en 36 | Locatie: voor op veldje  
bij Rondweg 24 - 26

21
AUG

Doedelen & Bimmen
Op afspraak gehele dag |  
de LosserHof

20
AUG

Buurtfeest de LosserHof
Rondweg 56, 58, 60 en 62 | Prinsweg 
1-3 | Middenweg 6-8 en 10-12 |  
Locatie: Tussen M’weg 12 en R’weg 56

08
AUG

Buurtfeest Almelo
Binnenhof 6 | de Burcht 78,76 | 
Hilverbeek | Groot Bokhove | Kareldoor- 
manstr. | Locatie: voorzijde Hilverbeek 1

09
AUG

Draaiorgel
’s middags | ’t Bouwhuis

11
AUG

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof

10
AUG

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Boerderijpad 6, 8, 1-3 en 5-7
Locatie: parkeerplaats/straat 
voor Boerderijpad 8

14
AUG

Buurtfeest de LosserHof
Ulenkateweg 27 en 29 | Rondweg 28,  
30, 32 en 34 | LVB-Buurtfeest  
(voor LVB-cliënten) | Locatie: P4

15
AUG

IJscokar
13:00-16:00 uur | de LosserHof

17
AUG

Zomer BBQ 
17:00-20:30 uur | de ColckHof

16
AUG

Buurtfeest ’t Bouwhuis
Amelinklaan 21-23, 24, 26, 28 en 
33-35 | Bouwhuislaan 28-30 en 
32-34 | Locatie: rotonde 
Amelinklaan 28

22
AUG

Buurtfeest de LosserHof
Ledeboer 1, 2, 3, 4, 5 en 7 |  
Locatie: Middenterrein Ledeboer

23
AUG

IJscokar
13:00-16:00 uur | ’t Bouwhuis

23
AUG
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Welk dier is dit? 
Door de cijfers goed te verbinden komt er een dier tevoorschijn.

IJscokar
Tussen 13 juli en 25 augustus komt bijna wekelijks 
de ijscokar langs bij de woongroepen op ’t Bouwhuis, 
de LosserHof en de meeste woongroepen in Almelo. 
Want een lekker ijsje kan zeker bijdragen aan het 
zomergevoel! Je ontvangt een mail wanneer de ijscokar 
precies bij jullie langs komt. In het programmaoverzicht 
(middenin dit vakantieboek) kun je alvast vinden op 
welke dagen ’t Bouwhuis en de LosserHof bezocht 
worden. De data waarop de ijscokar in Almelo gaat 
rijden, worden te zijner tijd nog gecommuniceerd.

De woongroepen die niet op ’t Bouwhuis, de LosserHof 
of aan de route in Almelo zitten, krijgen het advies om 
het zomerpakket goed in de gaten te houden...

Kijk voor de routes van de ijscokar op dtzcrecreatie.nl

Op volle toeren de zomer door
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Met de FotoBooth is het allemaal mogelijk. 
Want er komt een fotografe van Evenso 
langs met een groen scherm. Hier ga je voor 
staan en de fotografe maakt een leuke foto. 
Naderhand wordt deze foto dan aangepast 
met een leuke, zelf uitgekozen achtergrond 
en natuurlijk afgedrukt!

Lijkt het groene scherm je niks, maar 
wil je gewoon lekker op de foto met het 
campinggevoel? Dat kan ook! Kom dan 
gezellig een kijkje nemen in caravan Betsie. 
Iedereen die deze caravan binnenstapt, krijgt 
een glimlach op het gezicht. Caravan Betsie 
is een roze caravan waarin je met allerlei 
attributen op de foto kunt. De foto krijg je 
afgedrukt mee naar huis. Je kunt op de foto 
met vrienden, groepsgenoten of begeleiders, 
maar ook familieleden zijn natuurlijk van 
harte welkom voor deze leuke foto-activiteit.

’t Bouwhuis
De FotoBooth is op woensdag 31 juli van 
14.00 – 17.00 uur op ’t Bouwhuis. Caravan 
Betsie staat op de Brink en de foto’s voor het 
groene scherm worden binnen gemaakt. 

de LosserHof
Op dinsdag 6 augustus van 14.00 – 17.00 uur 
is de FotoBooth op de LosserHof. Het groene 
scherm staat binnen bij het OC en buiten, aan 
de zijde van de Hoek, komt caravan Betsie te 
staan.

Het is ook mogelijk om vanuit de 
buitenlocaties of Almelo langs te komen voor 
het maken van een leuke foto, want deze 
activiteit duurt tot 17.00 uur.

Waar zou jij naar toe willen op vakantie? Naar Parijs, naar de 
Eiffeltoren? Naar China, naar de Chinese muur? Of zou jij graag 
als DJ op een groot festival op Ibiza willen staan?

Op volle toeren de zomer door
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Deze zomer hebben wij vanaf 16 juli elke 
dinsdag een super leuk programma gemaakt 
voor de belevingsgerichte cliënten van De 
Twentse Zorgcentra. Zo kan het spel ‘Rond je 
Beleving’ gespeeld worden, kun je de methode 
Doedels ervaren of genieten van een BiM 
activiteit. Zoals je misschien al merkt een 
uitgebreid programma! Bekijk het programma 
middenin dit vakantieboek. Graag opgeven bij 
Petra.Regnery@detwentsezorgcentra.nl

Spel ‘Rond je Beleving’
Dit spel kent alleen maar winnaars. Het doel 
is vooral om de spelers een mooie beleving te 
geven. Een spel waarin alle zintuigen kunnen 
worden geprikkeld. Een rondje beleving, rond 
jouw beleving. Rond je Beleving staat in het 
teken van de boerderij. Ontdek samen de 
dieren en doe samen leuke opdrachten. Veel 
speelplezier met Rond je Beleving; 
de boerderij editie.

Methode Doedels
Doedels helpt om mensen met ernstige 
meervoudige beperkingen het leven veel 
actiever te laten ervaren en beleven. Een 
methodische werkwijze voor het stimuleren 
van de motoriek, de zintuigen en de 
communicatie. Zo zijn de thema’s gebaseerd 
op alles in en rondom het huis. Kom deze 
zomer samen ervaren wat je allemaal kunt 
beleven met het thema De Was. 

BiM
Beleven in Muziek, een manier van werken 
met muziekbeleving, muziek die wordt 
vertaald op het lichaam van de deelnemer met 
materiaal of met de handen van de begeleider. 
Geniet samen van de muziek, de geur en het 
materiaal. Ervaar wat het met je doet. 

Het ochtendprogramma is van 9.30 - 11.30 uur. 
Middag inloop is tussen 13.30 - 16.00 uur.
Groepjes van maximaal 8 cliënten.
Inloopthema: camping

Wil je deze zomer recreëren op eigen terrein en hier de zintuigen prikkelen 
en samen mooie dingen beleven? Dan ben je bij het zomerprogramma van 
‘Belevingsgericht aan de slag’ aan het juiste kampeeradres!

Doedelen & Bimmen

Op volle toeren de zomer door
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Fruit is heel gezond. Er zitten weinig 
calorieën in en juist veel voedingsstoffen. 
In de zomer heb je veel soorten fruit 
in veel kleuren. Daar kun je mooie en 
lekkere fruitspiesjes mee maken! 

Nodig:
• 1 galia meloen of watermeloen
• bananen
• trosje groene druiven
• trosje blauwe druiven
• schaaltje frambozen
• schaaltje aardbeien
• grote appel
• verse ananas
• citroensap

Klaarzetten :
• mooi groot plat bord of schaal
• aluminiumfolie
• snijplank
• groot mes
• schilmesje
• lange (saté)prikkers of lange spiesjes
• schaaltjes 

Je maakt deze fruitspiesjes als volgt:
1.  Snijd de meloen in 2 helften. Wikkel 

1 helft in aluminiumfolie. Zo krijg 
je een zilveren halve bol, waar je de 
fruitspiesjes straks in kunt steken.

2.  Leg de zilveren halve bol op een mooie 
schaal of een mooi bord.

3.  Schil de ananas en snijd het vruchtvlees 
in stukjes.

4.  Spoel de druiven en frambozen schoon, 
zachtjes onder de kraan.

5.  Verwijder de kroontjes van de 
aardbeien en halveer ze. Was ze daarna 
onder de kraan.

6.  Pel de banaan en snijd deze in grote 
stukken (2 cm).

7.  Snijd de appel in 4 stukken en snijd het 
klokhuis eruit. Snijd de partjes in vier 
stukken.

8.  Besprenkel de banaan en appel met 
iets citroensap om bruin kleuren tegen 
te gaan.

9.  Rijg een aantal stukjes fruit aan een 
satéprikker. 

10.  Steek de fruitspiesjes mooi verdeeld in 
de zilveren bol en dien ze op.

Zomerse  
Fruitspiesjes

Op volle toeren de zomer door
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Zomer 
Veel zon en af en toe regen 

Niemand kan het zeggen 

Niemand kan het regelen 

Maar een Nederlander laat zich nooit kennen 

Paraplu, afdakje en regencape tegen zon en regen

De warmte mag wel komen

Maar zoals het ernaar uitziet kunnen we het dromen

Toch blijven we hopen op die ene zonnestraal 

Die ons allemaal verblijden zal

Zonnetje, we houden van jou 

Dus kom maar gauw

Rika Santhuizen

de LosserHof 5 juli  |  de ColckHof 16 augustus  |  ’t Bouwhuis 28 augustus

Op volle toeren de zomer door
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JimmyBelloReus

Roan Gijs Franka

Wie hoort bij wie? 
Volg de lijnen en kijk welk dier bij wie hoort. 

Op volle toeren de zomer door
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De oplossingen 

Franka 
en Reus

Roan 
en Bello

Gijs en 
Jimmy

Pagina 3
Zoek de 10 verschillen

Pagina 12
Als je alle cijfertjes aan elkaar 
hebt verbonden zie je een vis.

Pagina 6
Doolhof

Pagina 17
Wie hoort bij wie?

De Twentse Zorgcentra
088 430 4011
Postbus 2112
7500 CC Enschede

Dit vakantieboek is een uitgave van 
De Twentse Zorgcentra. Informatie kun je sturen 
naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Vormgeving en realisatie: 
Terzake. Merken Strategie Design, Borne

Druk: 
Drukkerij van Marle, Hengelo

Oplage: 
2.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van De Twentse Zorgcentra worden overgenomen en/of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Colofon
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detwentsezorgcentra.nl

‘Op volle toeren de zomer door’ wordt je aangeboden 
door De Twentse Zorgcentra. 

Mede mogelijk gemaakt door 
Team Recreatie en Team Communicatie.

Iedereen een hele 
fijne zomer toegewenst 

vol met leuke activiteiten 
en mooie momenten!

Heb je een vraag voor ons? 

Of een tip? Of een idee?

Laat het ons weten!

TEAM COMMUNICATIE

TEAM COMMUNICATIE


