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Van de redactie

Dit is de zestiende Blij.

Want we maken de Blij al vier jaar.

We hopen dat jullie hem mooi vinden.

Wil je er ook een keer in?

Bijvoorbeeld met je werk of hobby?

Of heb je andere ideeën voor de Blij?

Dan horen we het graag!

Je kunt een mail sturen naar

communicatie@detwentsezorgcentra.nl.

We wensen je veel plezier met deze Blij.

Groetjes van de redactie. De sneeuwpop op deze Blij
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De verjaardag van… 
Daan

Het was groot feest voor Daan.

Hij werd namelijk 50 jaar!

Daarom stond er een grote pop in de tuin.

Dat heet een Abraham.

De vader van Daan was ook jarig.

Hij werd 80 jaar!

Natuurlijk was er een lekkere taart.

En kreeg Daan een mooi cadeau:

twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd.

Aan het einde van de dag ging Daan uit eten.

Samen met de groep en met zijn familie.

Wat was het een mooie verjaardag!

Daan en zijn vader  
bij de Abraham

Er stond een  
Abraham in de tuin
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Rika schrijft gedichten  
voor de Blij!

Het gedicht van… 
Rika

Bomen met lichtjes.
Koren die liederen zingen.
Kinderen die spelen.
Oliebollen op het vuur.
Kerstman, o kerstman.
De tijd die vrolijkheid biedt,
simpel en zonder verdriet.
Zeggen we gelukkig nieuwjaar.
En zingen voor  
al onze bewoners dit lied.
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Stadsboerderij Beeklust heeft bezoek gehad.

Zestien mensen van BDO kwamen klussen.

Van de redactie van de Blij was Marie aanwezig.

Zij werkt namelijk op de Stadsboerderij. 

De bezoekers hebben de schuur geverfd 

en ze hebben de wilgen geknot.

Daarna werden de dieren gevoerd

en werden ze binnengehaald voor de nacht.

Toen het werk klaar was,

kreeg iedereen wat drinken.

Het was een nuttige en gezellige middag.

Bedankt mensen van BDO!

Marie werkt bij  
de Stadsboerderij

De schuur is geverfd

Aan het werk bij…
Stadsboerderij Beeklust
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Peer, ZoZo en Spruit.

Zo heten de drie clowns van Wij3.

Ze hebben opgetreden op ’t Bouwhuis.

Ze maakten mooie muziek.

Ze dansten door de zaal.

En ze zongen liedjes.

De bezoekers mochten meedoen.

En dat deden ze!

Springen, dansen en zingen.

Of gewoon rustig luisteren.

Alles was goed.

Bedankt, Wij3!

Het optreden van… 
Wij3

Peer, Spruit en ZoZo  
zijn samen Wij3

Aan het werk bij…
Stadsboerderij Beeklust

Spruit ZoZoPeer
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Knippen, vouwen, kleuren…
Kaars van papier

Wat heb je nodig?

-  Groen papier

-  Geel papier

-  Rode papierstrookjes

-  Schaar

-  Lijm

Plak twee rode strookjes  
schuin op elkaar.

Plak de vlam  
op het muizentrappetje.

1

2 Maak er een  
muizentrappetje van.

Knip uit geel  
papier een vlam.

3

Knip uit groen  
papier een rondje.5

4

Plak het muizentrappetje  
op het rondje.

6
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Harold werkt op de kaarsenmakerij. 

Daar is hij hoofd recycling.

Recycling betekent dat oude stukjes kaars

opnieuw gebruikt worden.

Bijvoorbeeld de restjes van kerkkaarsen.

De restjes worden in bakjes gegoten.

Daarna worden ze in dozen gedaan.

Deze worden naar Gambia gestuurd.

Daar maken ze er nieuwe kaarsen van.

Harold is trots op zijn werk en

zet zich enthousiast in voor het goede doel.

Uit het leven van… 
Harold

Harold met interviewer Paul

We maken kaarsen  
voor Gambia

Maak er een  
muizentrappetje van.
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Privacy gaat over informatie over jou.

Daar gaan we voorzichtig mee om.

Informatie over jou staat in ‘Mijn Leven’. 

Niet iedereen mag daarin kijken.

Misschien zijn er ook foto’s en filmpjes van jou.

Ook daar gaan we voorzichtig mee om.

Let jij zelf ook goed op?

Je hoeft niet alles aan iedereen te laten zien.

Het prentenboek Hanna gaat over privacy.

Dit boek kun je lezen met je begeleider.

Of kijk op de bladzijde hiernaast.

Daar staan vragen en antwoorden over privacy. 

Privacy

Dit is Hanna uit het  
boek over privacy

Niet iedereen hoeft 
alles over jou te weten
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Privacy Privacy

 Wie leest  

‘Mijn Leven’?

Alleen jouw 

begeleider en jouw 

behandelaren.

Alleen de mensen  

die toegang hebben 

gekregen van jou of van  

je vertegenwoordiger.

?

!

!

Wie kan lezen 

in Carenzorgt??

-  Foto’s en filmpjes  

van jezelf wel.

-  Foto’s en filmpjes van 

anderen alleen als ze 

daarvoor toestemming 

hebben gegeven.

Mag je foto’s en filmpjes  

delen op social media ?

!
Alleen als je daar 

toestemming voor 

hebt gegeven. !

Mogen anderen 

foto’s en filmpjes 

van jou delen op 

social media?

?
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Wij zijn de Regioraad Enschede.

Wij komen op voor alle bewoners en deelnemers 

van de regio Enschede.

We praten over verschillende onderwerpen.

Bijvoorbeeld:

- omgaan met geld

- verkeer op ’t Bouwhuis 

- het eten 

- de veranderingen in de dagbesteding.

Wij nodigen vaak andere mensen uit 

bij ons in de vergadering.

We maken sinds kort ook een nieuwsbrief.

Hierin kun je lezen wat we gedaan hebben. 

De nieuwsbrief kun je 4 keer per jaar lezen.

Heb je ook onderwerpen voor de Regioraad? 

Geef het aan ons door.

Of wil je meedoen en lid worden van de raad?

Laat het ons weten.

Ons mailadres is regioraad.enschede@detwentsezorgcentra.nl.

Je kunt ook bellen met Bureau Zeggenschap 088 430 4556

We vergaderen 1 keer in de 3 weken. 

We vergaderen op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Je bent van harte welkom.

Dit is het logo van  
Bureau Zeggenschap

Van de raden…
Regioraad Enschede
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Van de raden…
Regioraad Enschede

In oktober 2016 was de TROTS-dag.

Kevin was erbij.

Samen met andere bewoners en deelnemers

heeft hij een workshop gegeven.

De workshop ging over hun leven.

Kevin heeft verteld over zijn beperkingen.

Over de dingen die hij goed kan.

Of die hij juist moeilijk vindt.

Er waren ook andere onderdelen.

Bijvoorbeeld spelletjes.

Zodra de klok luidde, wisselden de groepjes.

Kevin vond het leuk en leerzaam om mee te doen.

De deskundigheid van… 
Kevin

Kevin met interviewer Debby

Ik heb verteld over  
mijn beperking
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Als je Maurice zegt, zeg je Harry Potter. 

Hij is namelijk een hele grote fan. 

In zijn fantasie is Maurice een tovenaar met allerlei ideeën. 

Hij noemt zichzelf dan ook Maurice Maudini!

Hij heeft heel veel Harry Potter-spullen gemaakt. 

Van papier-maché, kippengaas, karton en papier. 

Deze spullen mocht hij zelfs tentoonstellen. 

In de bieb in Tubbergen, vlakbij de Delle waar hij werkt. 

Voor volgend jaar is hij al weer bezig.

Hij maakt decorstukken voor zijn goochelshows. 

Nu is hij bezig met het kasteel van Harry Potter.

Nog heel veel werk, maar het komt zeker weten af!

Maurice met één van  
zijn kunstwerken

De tentoonstelling van…
Maurice

Ik heb een  
zelfportret gemaakt
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Werken bij… 
de Finesse

De tentoonstelling van…
Maurice
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Michièl is een harde werker. 

Op dinsdag werkt hij bij de Blokker in Wierden.

De andere middagen kun je hem vinden bij de DEKA in Almelo.

Op beide werkplekken wordt Michièl begeleid door RuimBaan.

Bij de DEKA werkt Michièl op de groenten-afdeling.

Hij zorgt dat de schappen gevuld en netjes blijven.

Met bananen, mandarijnen, appels en nog veel meer.

Ook de flessenband behoort tot zijn taken.

Zijn collega’s Richard en Maikel zijn blij met Michièl. 

Ze vinden hem een plezierige, vrolijke medewerker. 

En wat vindt Michièl zelf?

Die wil hier nóóit meer weg want elke dag is weer anders!

Michièl bij de flessenband

Ik vul het vak met 
mandarijnen bij

Uit het leven van… 
Michièl
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Uit het leven van… 
Michièl De agenda in de winter

5 januari

Nieuwjaarsduik LosserHof

1 januari 

Nieuwjaarsdag

9 januari 

Nieuwjaarsdiner ‘t Bouwhuis

13 januari 

Nieuwjaarskoffieconcert  

de LosserHof

18 januari

Stamppotbuffet Almelo

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

Februari/maart

Carnaval

31 december

Oudejaarsdag

14 februari: IJsfeest met curling

Locatie: IJsbaan Enschede
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Kook de aardappels gaar in 30 minuten.

Smullen maar…
Stamppot andijvie

1

Bak ondertussen de spekjes
Maak ook gelijk de worst klaar.

2

Wat heb je nodig voor 8 personen?

- 1,5 kg aardappels

- 1 kg andijvie

- melk

- 500 gram spekjes

- 500 gram braadworst of rookworst
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Stamp de andijvie en een beetje  
melk door de aardappels.

Bak ondertussen de spekjes
Maak ook gelijk de worst klaar.

4

Giet de aardappels af.3

Dien de stamppot op met een stuk worst.6

Roer de spekjes  
door de stamppot.5
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Het team cliëntcommunicatie wenst jullie  
fijne kerstdagen en een mooi 2019!

Kijk naar de plaatjes.
Zet de woorden in de vakjes.

Dit is de uitkomst.

Kerstpuzzel

K

20
De Twentse Zorgcentra
088 430 4000
Postbus 2112
7500 CC Enschede

Blij! is een periodieke uitgave  
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