
Nummer 15. Zomer 2018.

Esmeralda heeft  
een cocktail getekend



Wat staat er in deze Blij?

4

7

14

10

18

De verjaardag van…
Elleke

Het resultaat van… 
de Hackathon

De kunst van…
Mandy

Een interview met… 
de Raad van Bestuur

Smullen maar…
Gevulde eieren

5

8

15

12

Het gedicht van Rika
Boeken

Knippen, vouwen, kleuren…
Van punt naar punt

Werken bij…
de Burg

Bureau
Zeggenschap

6

9

13

Het Sander  
Boschker toernooi

Op bezoek bij… 
de drukker

Op de markt…
in Losser

17
De agenda in de zomer

16

20

Uit het leven van…  
Abraham

Iets vertellen?

2



Van de redactie

Het is alweer zomer.

Het is vaak warm

en de zon schijnt regelmatig.

Alles ziet er dan vrolijk ook.

Net als deze Blij.

Er staan mooie dingen in deze Blij.

Met veel kleuren.

Met leuke mensen.

En met interessante verhalen.

Veel plezier met lezen!

Dit is de Blij van de zomer
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De verjaardag van…
Elleke

Elleke is jarig geweest.

Daarom gaf ze een feestje.

Iedereen van ’t Bouwhuis mocht komen.

Elleke had ook artiesten uitgenodigd.

Dat waren Karel en Sjaan.

Zij zongen mooie liedjes.

Bij een feestje hoort ook wat lekkers.

Dat waren heerlijke poffertjes!

Gebakken door Ronald’s poffertjeskraam.

Het was een mooi verjaardagsfeest, Elleke!Elleke was jarig

Karel en Sjaan  
zongen liedjes
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Het gedicht van Rika
Boeken 

Een boek komt nooit alleen,
je moet altijd bij zijn.

Schrijven is heel gemakkelijk.
Verwerken naar een boek,
tekeningen horen er ook bij.

En zo maak je een boek.
En gooi je het nooit in een hoek,
iedereen moet het lezen.

Dan worden het weer vrolijke wezen.
En geven we ze een handtekening,
dat maakt het nog specialer.

Rika schrijft gedichten  
voor de Blij!
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Op 18 april was het Sander Boschker toernooi.

Bewoners en deelnemers voetbalden

samen met spelers van FC Twente.

Het was prachtig weer

en er werd goed gescoord.

Sander Boschker deelde de prijzen uit.

Team FC Oaverwinn’n heeft gewonnen.

Het toernooi is mogelijk gemaakt door

Menzis beweegt en Stichting GOAL.

Dank jullie wel; het was super!

Tygo zat in het 
winnende team

Het Sander Boschker toernooi

Sander Boschker  
deelt de prijzen uit

6



Het Sander Boschker toernooi

Welnaweg 90 heeft meegedaan aan de Hackathon.

Dat is een week om een probleem op te lossen.

Het probleem was: hoe kunnen bewoners zelf duidelijk

maken welke ondersteuning ze nodig hebben?

Roy en Esmeralda hebben meegedacht over een oplossing.

De oplossing is: een app voor horloge, telefoon of tablet.

Met de app kunnen bewoners zelf dingen kiezen:

- of ze hulp nodig hebben

- welke hulp ze nodig hebben

- of ze contact willen met de begeleiding

De app is er nog niet, maar we hopen

dat die echt gemaakt wordt!

Het resultaat van… 
de Hackathon

Dit is het logo van  
de Hackathon
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Knippen, vouwen, kleuren…
Van punt naar punt
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Het team cliëntcommunicatie had een wens:

ze wilden graag op bezoek bij de drukker

om te zien hoe de Blij gedrukt wordt.

Dat hebben we gedaan!

En wat was het leuk!

We zagen veel grote machines.

Printers en kopieerapparaten.

Die maken veel herrie.

Maar ook lijmmachines en snijmachines.

Die maken niet zo veel herrie.

We mochten overal kijken en vragen stellen.

Bedankt drukker, het was leuk en leerzaam!

Op bezoek bij… 
de drukker

Debby krijgt de  
omslag van de Blij

De printers waren  
heel groot
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De Twentse Zorgcentra heeft een 

nieuwe Raad van Bestuur.

Het zijn Annamiek en Leontine.

Het team cliëntcommunicatie

heeft vragen aan hen gesteld.

Over wie ze zijn.

En over hun werk bij De Twentse Zorgcentra.

Wil je hen beter leren kennen?

Lees dan de vragen en antwoorden.

Of nodig Annamiek en Leontine uit.

Ze komen graag bij jullie langs. Wil je dat?

Stuur dan een mail naar: 

secretariaatrvb@detwentsezorgcentra.nl

Een interview met… 
de Raad van Bestuur

Dit zijn Leontine en Annamiek
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Een interview met… 
de Raad van Bestuur

Sinds wanneer 

werken  

jullie hier? 

Sinds  

1 mei 2018.

Annamiek  

houdt van golf.

Leontine  

tennist graag.

?

!
!

Welke sport 

doe je graag?

Dat cliënten een 

goed leven hebben.

?

Waar  

woon je?? Leontine woont  

in Hardenberg.

Annamiek woont  

in Amersfoort.
!

We doen  

alles samen.

Wie gaat er over het geld?

En wie is er eindverantwoordelijk??

!

Wat vinden  

jullie belangrijk??

!
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Bureau Zeggenschap is er voor elke cliënt.

Zij helpt bijvoorbeeld cliëntenraden.

 

Sinds dit jaar doet Bureau Zeggenschap ook twee nieuwe dingen:

1.  Helpen bij ‘Mijn Leven’, bijvoorbeeld bij  

een gesprek over dingen die jij belangrijk vindt.

2.  Cursussen geven, zodat je nieuwe dingen kunt leren.

 

Dus heb je hulp nodig bij een gesprek over jouw leven?

Of wil je iets leren?

Neem dan contact op met Bureau Zeggenschap.

Email: bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl

Telefoon: 088 430 4556.Dit is het logo van  
Bureau Zeggenschap

Wij zijn er voor  
alle cliënten

Zeggenschap
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Zeggenschap

Iedere donderdag is er markt in Losser.

Er is dan ook een kraam van de GildeHof.

Een kraam met kaarsen, schalen en sleutelhangers.

De kraam wordt beheerd door 

bewoners en deelnemers van de LosserHof.

Het zijn Rika, Ingrid, Lisette en Paul. 

Martijn gaat ook mee.

Hij brengt de spullen met de aanhangwagen.

In de zomer loopt de verkoop het best.

Dan zijn er veel toeristen op de markt.

Maar wat het belangrijkste is:

het is vooral heel gezellig!

Op de markt…
in Losser

Lisette maakt kaarsen  
die verkocht worden

In de zomer wordt  
het best verkocht
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Mandy schildert al 8 jaar met veel plezier.

Ze doet dit bij Atelier ’t Bouwhuis.

Mandy houdt van zwart en van rockmuziek.

Daar maakt ze schilderijen van.

Mandy zoekt mooie platen.

Die schildert ze na.

Bijvoorbeeld van Guns N’ Roses.

Of van Iron Maiden.

Er gaat nooit iets fout.

Weet je waarom niet?

Acrylverf kun je overschilderen. 

Heel handig, Mandy!

Mandy is trots op haar werk

Ik houd van zwart  
en van rock

De kunst van…
Mandy
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Werken bij…
de Burg
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Maya, Adana en Wilbert.

Dat zijn de paarden die voor de ponykar lopen.

Wilbert is 19 jaar, Maya 10 jaar en Adana 6 jaar.

Ze rijden in een koppel, dat betekent met z’n tweeën.

Tinka is het oudste paard van de Wollewei.

Zij is al 25 jaar, daarom is ze met pensioen.

Tinka is heel grappig, omdat haar huid op een koe lijkt.

De ponykar rijdt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Er kunnen ongeveer 10 tot 12 mensen achterin de ponykar.

Abraham spant de paarden in en helpt ze op weg.

Daarna springt hij op de bok naast Erik, de menner.

Wil je een keer kijken? Kom dan langs tussen 09.00 en 16.00 uur.

Wil je meerijden? Neem dan contact op met de Wollewei:

088 430 6436 of mail naar wollewei@detwentsezorgcenta.nl.

Abraham met Adana en Maya

Abraham spant  
de paarden in

Uit het leven van…  
Abraham

16



Uit het leven van…  
Abraham De agenda in de zomer

1 augustus

Concert OSO ’t Bouwhuis

13 juli

Zomerparty de ColckHof

19 augustus:

Koetsentocht ’t Bouwhuis

Meer informatie is te vinden in de recreatiekalender.

12 en 13 september

Kermis de LosserHof

5 september

Braderie ’t Bouwhuis

’t Bouwhuis - 11 juli

de LosserHof - 7 sept.

Motorspektakel
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Breng een pan water aan de kook.
Leg de eieren erin.

Giet het water af en laat de eieren afkoelen.

Smullen maar…
Gevulde eieren

1

Pel de eieren.

Laat de eieren 12 minuten koken.2

4

Wat heb je nodig?  

Voor 12 gevulde eieren:

- 6 eieren

- ½ theelepel paprikapoeder

- 2 eetlepels mayonaise

-  ½ theelepel mosterdpoeder  

of fijne mosterd

3
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Meng het eigeel met  
mayonaise en mosterd.

Schep het mengsel in de eiwithelften.

Strooi er een beetje  
paprikapoeder over.

Pel de eieren.

Haal het eigeel eruit.6

7

8

9

Snijd de eieren in de  
lengte doormidden.

5
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Iets vertellen?

Wil jij vertellen over je hobby?

Of wil je je kunstwerk laten zien?

Of iets vertellen over je werk?

Laat het ons weten!

Dan komen we bij je langs.

We stellen dan vragen en maken foto’s.

Ons telefoonnummer is 088 430 4013.

Ons emailadres is communicatie@detwentsezorgcentra.nl.

Of vraag je begeleider om hulp.

Tot de volgende Blij!

Deze komt in de herfst.

Vertellen over  
je werk.

Kunst laten  
zien.

Een leuke foto 
opsturen!
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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. Merken Strategie Design

Borne

Druk- en zetfouten voorbehouden

Colofon


