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Van de redactie

Ik ben Esmeralda.

Ik werk al een hele tijd mee aan de Blij.

Dat is leuk om te doen.

Dit is alweer de laatste Blij van dit jaar.

Mijn eigen woongroep staat er ook in,

want wij hebben kippen.

Op bladzijde 14 kun je dit lezen.

In december is het ook weer kerst.

Daarom kun je een kerstboom knutselen.

Deze staat op blz. 8.

Veel plezier!

Esmeralda helpt bij het  
maken van de Blij

3



Prentenboeken …
en meer

Er zijn nu 7 prentenboeken.

Deze gaan over beleid.

Vind je de boeken te makkelijk?

Lees dan de factsheets.

Factsheets zijn papieren met informatie.

Hierop staat het beleid uit de prentenboeken.

Maar niet het verhaal.

Je vindt de factsheets op intranet:

www.dtzcintranet.nl/Clienten/Clientcommunicatie/ 

Hertaling-clientbeleidsstukken

Vanaf boek 2 is er voor ieder boek een factsheet.

Factsheets zijn papieren 
met informatie

Boris staat op de factsheet  
over veiligheid

4



Het gedicht van Rika
Winter 

Rika schrijft gedichten voor de Blij!

Witte straten.
De winter komt eraan.

Kachels worden aangezet
en de kooltjes in de stoof geplet.

Moeder breit een das 
voor haar zoon Bas.

Kinderen op een slee
en de hond mag ook mee.

Schaatsen op de sloot,
dat is iets wat bij de winter hoort.
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In juni is het Patent heropend.

Het Patent is de nieuwe naam voor DAC Blesgraven.

Bij de opening waren hapjes en drankjes.

En iedereen mocht binnen kijken.

Het Patent heeft vier afdelingen met leuk werk:

1. Inpakken

2. Houtbewerking

3. Transport

4. Facilitair

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan op internet: www.hetpatent.nl

Of ga er even heen om te kijken.Dit is het logo van 
het Patent

Opening 
het Patent

Er zijn 4 afdelingen  
met leuk werk
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Opening 
het Patent

Op vakantie…
in Spanje

Wij van Rondweg 34 zijn naar Spanje geweest.

We gingen met een vliegtuig van Ryanair.

We zijn geland op Malaga Airport.

Het was al donker toen we aankwamen.

Een taxi bracht ons naar het huis in Arenas.

Het was heel warm.

Daarom moesten we goed drinken.

We hebben ook heerlijk Spaans gegeten.

De tweede dag zijn we in Arenas wezen shoppen.

Toen hebben we de Spaanse politie gezien.

Het was een leuke vakantie!

Nu zijn we weer veilig thuis.

Wij zijn in Spanje op 
vakantie geweest

Dit is Sangria,  
een Spaans drankje
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Knippen, vouwen, kleuren…
Kerstboom van plastic bekers

Wat heb je nodig?

-  Plastic bekertjes

-  Groen of rood papier

-  Glimmend papier

-  Schaar

-  Lijm

-  Glitters

Knip van 17 plastic bekertjes  

de onderkant af.

Plak ze op gekleurd papier  

in de vorm van een kerstboom. 

Verzamel de onderkantjes.

Maak van glimmend  

papier een ster.

Plak deze boven de kerstboom.

Versier met glitters.
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Paul kan niet goed zien,

maar wel heel goed voelen.

Paul werkt op de LosserHof bij Textiel.

Hij maakt lappen met het weefgetouw.

Met zijn handen beweegt hij de klos, 

heen en weer tussen de draden.

De lappen worden gebruikt

om iets moois te maken.

Bijvoorbeeld tassen of kleden.

Knap werk, Paul!

De kunst van…
Paul

Paul werkt met zijn handen

Ik weef zonder dat  
ik het kan zien

Plak deze boven de kerstboom.

Versier met glitters.
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Op 13 september hadden we bezoek.

Anton Maas was in onze vergadering.

Hij is tijdelijk de directeur.

We hebben Anton vragen gesteld.

Over zijn werk en over andere dingen.

Dat heet een interview.

Er is ook een film gemaakt van het interview.

Dat staat op intranet, onder Nieuws.

Het is een bericht van 19 september.

Vraag je begeleider maar eens om samen te kijken.

 

Hiernaast lees je onze vragen.

En de antwoorden van Anton.

Een interview met… 
Anton Maas

Anton is tijdelijk  
de directeur
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Een interview met… 
Anton Maas

Hoe lang  

blijf je hier 

werken?

Ik blijf hier  

1 jaar werken.

Ik eet vooral graag 

wat mijn kinderen 

klaarmaken.

Heel leuk. Er zijn 

leuke mensen en  

de regio is mooi.

?

!

!

!

Hoe vind  

je het  

hier? ?

Mijn kinderen  

hebben ons  

getrouwd. !

Ben je 

getrouwd??
Van welke  

voetbalclub  

houd je?

Ik vond het  

leuk om naar het 

vrouwenvoetbal 

in Enschede te 

kijken. Zelf zeil 

ik graag.

?

!

Waar  

woon je??
Ik woon in 

Driebergen. !

Wat vind je 

lekker eten??
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Almelo heeft twee regioraden.

Eén voor wonen en één voor dagbesteding.

Bij Go Planet hebben ze kennis gemaakt.

et elkaar en met Erik Boerkamp, regiomanager van Almelo.

Eerst een gezellig potje bowlen.

En daarna lekker gourmetten.

Er zijn ook afspraken gemaakt.

-  De raden kijken per onderwerp of ze kunnen samenwerken.

- Erik wil met beide raden praten.

- En de coaches willen meer afstemmen.

Het was dus een nuttige kennismaking!

Erik praat met de  
regioraden van Almelo

We hebben  
heerlijk gegeten

Van de raden
regioraden Almelo
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Van de raden
regioraden Almelo

Dit is de cliëntenraad van de Groenderij.

Het zijn Gerwin, Wobbie, Paul, Huub en Jacco. 

Ze vergaderen iedere maand.

De leden zijn om de beurt voorzitter.

De raad bespreekt veel verschillende dingen.

Bijvoorbeeld het contact met de familieraad.

En hoe groot de cliëntenraad moet zijn.

Het ging ook over het logo van de Groenderij.

De raad vindt het belangrijk dat de deelnemers 

van de Groenderij herkenbaar zijn.

Daarom is er nu werkkleding met het logo.

Goed geregeld, mannen!

Van de raden
Cliëntenraad de Groenderij

Jacco is deze keer voorzitter

We hebben nu eigen 
werkkleding
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Tom, Karel, Annemarie en Annabelle.

Zo heten de kippen van Welnaweg 90.

Ze lopen achter het huis in de tuin. 

En ’s nachts slapen ze in het kippenhok.

Roy en Esmeralda zorgen voor de kippen.

Ze geven eten.

En Roy maakt het kippenhok schoon.

Hij heeft het hok zelf gemaakt en geverfd.

Het is lastig om de kippen te vangen.

Maar als het donker wordt, 

gaan ze vanzelf in hun hok.

Roy met Annemarie

De kippen lopen  
in de tuin

Huisdieren
Kippen aan de Welnaweg 
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Huisdieren
Kippen aan de Welnaweg 

Werken bij…
de Kubiek
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Ingrid werkt al meer dan 25 jaar bij kantoorproject.

En nog steeds met heel veel plezier.

Ze wil graag wat vertellen, maar niet op de foto.

Ingrid doet veel verschillende dingen:

- post bezorgen

- memoblaadjes snijden 

- de Blij inpakken

- papieren lamineren

Ingrid gaat met de scooter naar haar werk.

Behalve als het slecht weer is.

Dan gaat ze met de taxi.

Groot gelijk, Ingrid!

Ingrid snijdt memoblaadjes

Ik doe veel 
verschillende dingen

Uit het leven van…  
Ingrid
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Uit het leven van…  
Ingrid De agenda

21 januari 2018

Nieuwjaarsconcert 

31 december 2017

Vuurwerk oudejaarsdag

10 januari 2018 - ’t Bouwhuis

Nieuwjaarsdiner

Januari/Februari 2018

Carnaval

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

25 maart 2018

Palmpasen

21/22 maart 2018 - ’t Bouwhuis

Zwem2daagse
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Wat heb je nodig?

5 kg aardappelen

5 zakjes zuurkool

1,5 kg gehakt

2 doosjes spekjes

2 blikken ananas

Melk

Schil de aardappelen en  
kook ze 20 minuten.

Doe het gehakt onderin twee grote schalen.
Bak daarna de spekjes in een grote koekenpan.

Bak in een grote koekenpan  
het gehakt rul en bruin.

Smullen maar…
Zuurkool van Marie

1

4

Maak in een andere pan de zuurkool warm; 
giet af als de zuurkool warm is.

2

3
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Stamp de aardappelen met wat melk tot puree.

Verdeel de aardappelpuree  
over de twee schalen. 

Zet de schalen een half uur in een  
voorverwarmde oven op 200 graden.

Meng de zuurkool met de spekjes.
Verspreid de zuurkool met spekjes over het gehakt.
Doe de ananas hier weer overheen.
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Fijne Feestdagen!

Het team cliëntcommunicatie wenst jullie gezellige feestdagen en 

een gelukkig 2018.

Het team cliëntcommunicatie wenst jullie gezellige 
feestdagen en een gelukkig 2018!
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