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Van de redactie

Ik ben Debby.

Ik vind het leuk om te helpen met de Blij.

In deze Blij staat iets over ons toneelstuk.

We hebben geoefend met Anja en Leonie.

De uitvoering was bij BOOM TV.

Het ging heel goed!

Het was leuk dat er publiek bij was.

Er staan ook andere dingen in deze Blij.

Bijvoorbeeld interviews en een gedicht.

Ik hoop dat je deze Blij mooi vindt.

Namens de redactie,

groetjes van Debby Witzel

Debby helpt bij het  
maken van de Blij
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De opening van… 
ons Element

DACO heeft een nieuwe naam.

Het heet nu ons Element.

De opening was een gezellig feest.

Er waren taart en hapjes.

En Thijs Kemperink heeft opgetreden.

Hij maakte veel leuke grapjes. 

Herjan speelde accordeon.

En natuurlijk werd het lint doorgeknipt.

Dit deden Arman en Gerrit.

Goed gedaan, jongens!

Thijs maakte leuke grapjes

DACO heet nu  
ons Element
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Rika schrijft gedichten  
voor de Blij!

Het gedicht van Rika
Toneel 

Wat een avond;
druk maar wel gezond.

Repeteren in de hitte,
om niet met een mond vol tanden te zitten.

Maar iedereen was vol lof
en de uitzending was tof.

Iedereen was blij en opgelucht
dat het was gelukt.

Daarom iedereen bedankt,
want het optreden was top!

Op bladzijde 10 en 11 lees je meer over het toneelstuk
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Ieder jaar wordt de Truckrun gereden.

Dit jaar al voor de 27e keer.

En ook deze keer was het een groot succes.

Er reden meer dan 400 vrachtwagens.

Het was droog weer.

En er waren veel blije gezichten.

De deelnemers hebben een prachtige dag gehad.

Ze reden een mooie route door Twente.

En ze mochten natuurlijk heel vaak toeteren.

Tot volgend jaar!

Joan reed voor de  
derde keer mee.

Er reden meer dan 
400 vrachtwagens

Rijden met…
de Truckrun
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Farchat weet veel over Rusland.

Zijn moeder is namelijk Russisch.

Zij vertelt veel over Rusland.

En over de geschiedenis van Rusland.

Farchat onthoudt alles wat hij hoort.

Hij heeft ook Russische voorwerpen.

Hij spreekt zelfs een beetje Russisch!

En hij tekent over Rusland.

Farchat is blij als het koud wordt.

Dan kan hij zijn soldatenkleren aan.

Daar is hij erg trots op.

Mooi, Farchat!

De kennis van… 
Farchat

Een schild met delen van  
de Russische vlag

Farchat weet veel  
over Rusland
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Knippen, vouwen, kleuren…
Een egel

Verzamel buiten mooie herfstbladeren.
Plak deze op de lege egel.
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In Hengelo was de Art Brut Biënnale.

Dit is een tentoonstelling met kunst.

Schilderkunst, keramiek en nog veel meer.

Ook cliënten van De Twentse Zorgcentra

waren er met hun kunst.

Bijvoorbeeld José met haar schilderijen.

En Rika met haar gedichtenboek.

Op het atelierplein werden spullen verkocht.

Van de Gildehof, Artdesch en de Rökker.

Er zijn veel bezoekers geweest.

Het was dus een geslaagd evenement!

De kunst van… 
de Art Brut

Er was ook kunst van  
papier maché 
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Alle prentenboeken zijn klaar.

Ze zitten in een mooie bewaarbox.

Ieder boek gaat over een ander onderwerp.

Van de boeken zijn ook filmpjes gemaakt.

Die kan je met je begeleider bekijken.

Ze staan op www.dtzcintranet.nl/clienten

Boek 4 heet Rosalie heeft een klacht.

Er staat in wat je kunt doen 

als je het ergens niet mee eens bent.

Het team cliëntcommunicatie heeft over dit boek

een toneelstuk gespeeld.

Daarover lees je op de bladzijde hiernaast.

Prentenboeken

Boek 4 gaat over Rosalie

Alle prentenboeken 
zijn klaar
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Toneelstuk

Het team cliëntcommunicatie 

heeft een toneelstuk gespeeld 

over het boek Rosalie heeft een klacht.

Alle spelers hadden een eigen rol.

We hadden ook een decor gemaakt.

En tekstboekjes voor de spelers.

En natuurlijk waren de spelers verkleed.

In de Samenloop hebben we geoefend.

De echte uitvoering was bij BOOM TV.

Het was leuk en ging heel goed!

Van de uitvoering is een film gemaakt. 

De film staat op www.dtzcintranet.nl/clienten

Esmeralda speelde  
een schilder

Het toneelstuk is 
gefilmd bij BOOM TV
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Bureau Zeggenschap werkt met 

ervaringsdeskundigen.

Je bent ervaringsdeskundig

als andere mensen kunnen leren

van wat jij al kunt en weet.

Joost is ervaringsdeskundige 

over wonen op de LosserHof.

Hiernaast lees je zijn verhaal.

Ben jij ook ervaringsdeskundig?

Of wil je ervaringsdeskundig worden?

Meld je dan aan bij Bureau Zeggenschap.

Email: bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl

Telefoon: 088 430 4556.

Dit is het logo van  
Bureau Zeggenschap

Ervaringsdeskundigheid
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Ervaringsdeskundigheid

Joost is bij het ROC in Hengelo geweest.

Het ROC is een school.

Joost ging naar een klas met mensen

die in de zorg willen gaan werken.

De studenten stelden vragen aan Joost

over het wonen op de LosserHof.

Bijvoorbeeld over boodschappen doen.

Over eten koken en de was doen.

Maar ook over vrije tijd en over geld.

Joost heeft veel vragen beantwoord.

Hij is immers ervaringsdeskundig.

De deskundigheid van…
Joost

Joost heeft  
vragen beantwoord
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Samira werkt bij Artdesch.

Ze houdt vooral van borduren.

Ieder steekje maakt ze met veel geduld.

Dan wordt het mooier.

De borduurwerken die klaar zijn, 

worden gebruikt voor kussens en krukjes.

Deze worden verkocht in de winkel.

Soms gaat Samira weven.

Dat is moeilijker dan borduren.

Van de lappen die geweven zijn,

worden theedoeken en vaatdoeken gemaakt.Samira werkt bij 
Artdesch

De kunst van…
Samira

Weven is moeilijker  
dan borduren
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Werken bij…
de Vierspan

De kunst van…
Samira
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Joan en Rika hebben een spel gemaakt.

Allebei een kwartetspel over zichzelf.

Over wat ze goed kunnen.

Over hun vrienden.

En nog meer dingen over henzelf.

Je kunt het kwartetspel samen spelen.

Dan leer je de ander beter kennen.

Wil jij ook een kwartetspel over jezelf?

Dan kunnen Joan en Rika je helpen.

Joan werkt in Enschede: 088 430 4556.

En Rika in Losser: 088 430 4046.

Rika en Joan kunnen helpen  
met jouw kwartet

Dan leer je elkaar 
beter kennen

Kwartetspel van…  
Joan en Rika

Het kwartet kun  
je samen spelen
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Kwartetspel van…  
Joan en Rika De agenda in de herfst

30 oktober

Euro Disney

9 oktober

Politiesurvivaltocht

27 november

Maak de droom waar

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

December

Kerstvieringen

December

Adventstochten

7 oktober

Dier Day Rally
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Deze zomer was de zomertoer.

Sommige bewoners hadden andere begeleiders.

Mensen van kantoor hebben ook geholpen.

Daardoor was er genoeg personeel.

Er waren ook leuke activiteiten.

Bijvoorbeeld muziek en een barbecue.

Er was een mooie vakantiekrant.

En er zijn picknickmanden uitgedeeld.

Op de volgende bladzijde zie je foto’s

van deze zomer en de activiteiten.

Het was een leuke zomertoer!De zomer was leuk

Er waren veel leuke 
activiteiten

De zomertoer

Een picknickmand  

voor iedere groep
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De zomertoer

Marlies en Joan als zomer

troubadour op de bakfiets

Filmmiddag;  

zie je Bassie
 en Adriaan?

Suikersp
innen eten; le

kker!

Gezellig picknicken  
in het gras

Richard en Marijke zitten  

samen te eten 

Veel opkomst b
ij d

e barbecue

Een picknickmand  

voor iedere groep
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Vragen over de Blij

1. Voor wie is de Blij?

Voor alle bewoners en deelnemers  
van De Twentse Zorgcentra.

2. Door wie wordt de Blij gemaakt?

Door het team cliëntcommunicatie.

3. Wanneer verschijnt de Blij?

In maart, juni, september en december.

4. Kun je je ook afmelden?

5. Kunnen we ook met de hele groep 1 Blij krijgen?

6 Kan ik me aanmelden voor een interview in de Blij?

Ja, mail naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl

In deze Blij vind je een inlegvel over Privacy.

Privacy gaat over jouw rechten.

In de volgende Blij vertellen we hier meer over.
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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
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