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Van de redactie

Ja hoor, daar is hij weer!

Alweer de laatste Blij van dit jaar.

Wat gaat de tijd toch snel.

Het team cliëntcommunicatie bestaat nu vijf jaar.

We maken ook al vijf jaar de Blij.

Dat mag best gevierd worden.

Daarom houden we een BIG PARTY.

We nodigen veel mensen uit.

Mensen die meehelpen aan de Blij.

En mensen die de Blij lezen.

Daarna gaan we als team gewoon verder met ons werk.

Op naar de volgende vijf jaar.

We wensen jullie fijne feestdagen

en veel plezier met deze speciale editie.

Michièl
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Het jubileum van… 
de GildeHof

Op de LosserHof zit de GildeHof.

De Gildehof is een cadeauwinkel en kunstuitleen.

In september bestond de GildeHof 25 jaar.

Daarom was er een feest!

Een feest met hapjes en drankjes.

Met muziek van Toon.

Met bloemen en cadeaus.

En met veel blije gezichten!

De deelnemers en medewerkers waren blij

met zoveel belangstelling.

Het was een geslaagd feest.Interviewer Paul met  
deelnemer Truus

Het was  
heel gezellig!

GildeHof
Cadeauwinkel en 
Kunstuitleen

www.gildehoflosserhof.nl
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Het was laatst feest op de LosserHof.

Het Oktoberfest werd daar gehouden. 

Alleen, het was in november…

Iedereen was mooi verkleed. 

In echte Tiroler kleren.

En er was heerlijk eten. 

Stamppot met alles er op en eraan! 

Natuurlijk was er ook gezellige muziek.

Er werd volop genoten van de Tiroler klanken. 

Ook René vond het mooi. 

Het is namelijk zijn favoriete muziek!

Jetzt Geht’s Losser-Hof 

Thijs draaide muziek

René houdt van 
Tiroler muziek
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Marie was jarig.

Ze werd 80 jaar!

Daarom heeft ze feest gevierd.

Met familie en met de begeleiding.

Samen zijn ze uit eten geweest.

Op de pannenkoekenboot.

Marie koos een pannenkoek met banaan.

Dat was lekker!

Natuurlijk waren er ook bloemen.

En cadeaus.

Van harte gefeliciteerd, Marie!Marie met PB-er Gaby

De verjaardag van… 
Marie

Marie koos een 
pannenkoek met 
banaan
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TafeltjeVier is het Grand Café op ‘t Bouwhuis.

In hetzelfde gebouw zit nog meer,

bijvoorbeeld de speel-o-theek en BOOM TV.

Ook zijn hier de kerkvieringen.

Op 16 november was de opening.

De ruimte was versierd met ballonnen en vlaggetjes.

Vanaf het dak kwam er confetti naar beneden.

En natuurlijk waren er hapjes en drankjes.

De bezoekers konden overal kijken.

In de keuken, de studio en de grote zaal.

Ook waren de kasten met speelgoed allemaal open.

Het was een feest om niet snel te vergeten!

De opening van…
TafeltjeVier

Over de rode loper  
naar binnen

We mochten  
overal kijken

De verjaardag van… 
Marie
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Knippen, vouwen, kleuren…
Kerstslingers

Teken kerstbomen op groen papier.
Knip de kerstbomen uit.

1

Wat heb je nodig?

- Groen papier

- Schaar

- Potlood

- Lijm

- Glitters

- Gekleurd touw

Maak de kerstbomen vast  
aan een gekleurd touw.3

Plak glitters op de kerstbomen.2
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Maria viert een jubileum.

Ze woont 50 jaar op de LosserHof!

De laatste jaren op de Prinsweg.

Daar wordt goed voor haar gezorgd.

Maria is ook jarig geweest.

Haar zus Marga had dat in de krant gezet.

Daardoor kreeg Maria heel veel post.

Meer dan 700 kaarten!

Marga vertelt:

“Maria wist altijd precies wat ze wilde.

Belangrijk voor haar was dat ze er altijd tip-top uitzag.

Daar blijven we ons best voor doen.”

Het jubileum van… 
Maria

Maria met interviewer Rika

Maria kreeg meer  
dan 700 kaarten!

Maak de kerstbomen vast  
aan een gekleurd touw.
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Het gedicht van… Rika
Feest

Er komt een feestje
en dat is een weetje.

De Blij bestaat 5 jaar.
Het is echt waar.

Blij hangt de slingers erbij
en de gelukkigen zijn wij.
De redactie zie je hier.

Dat tonen we met plezier.

We doen het voor onze medebewoners.
En dat is niet iets waar iedereen zich over verwondert.

Je kunt knutselen, bakken, interviews lezen.
Alle onderwerpen spreken ons aan.

Daarom zullen we allemaal wel eens in de Blij staan.
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Het gedicht van… Louise
5 jaar Blij!

De Blij bestaat vijf jaar.
Dat is iets om bij stil te staan.

Verschillende mensen komen aan het woord,
zodat iedereen wordt gehoord.

Het team doet verschillende dingen
en dat is wat cliënten opvingen.

Wij werken aan de missie.
Heel belangrijk, dat is ie.

We helpen mee met de boeken op de groepen
en daar werd om geroepen.

Iedereen heeft een wisselende taak.
Dat gebeurt vaak.

Ook werken we met BOOM TV.
Zij nemen het in de uitzending mee.

Kennis maken met nieuwe mensen binnen de stichting,
dat is ook een knappe verrichting.
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In december is de Kaarsenmakerij druk.

De deelnemers maken dan producten voor kerst.

Vooral veel kaarsen.

Bijvoorbeeld kaarsen in de vorm van kerstbomen.

En kaarsen in de vorm van engeltjes.

Ook maken de deelnemers figuren van bijenwas.

Bijvoorbeeld Jozef en Maria.

Maar ook dieren en herders.

De producten worden verkocht.

Een deel bij de GildeHof. 

En een deel op kerstmarkten.

December is een leuke tijd voor de Kaarsenmakerij!

Lisette is gastvrouw van  
de Kaarsenmakerij

De cadeaus van…
de Kaarsenmakerij

In december maken 
we veel kaarsen

12



De cadeaus van…
de Kaarsenmakerij

Zeven bewoners hebben een cursus gevolgd.

De cursus heette Samen sterker.

Het ging over verschillende onderwerpen.

Bijvoorbeeld vertellen over jezelf.

En vertellen over je werk en hoe je woont.

De cursus bestond uit tien lessen.

Die zijn nu voorbij.

Alle deelnemers zijn geslaagd.

Ze hebben een diploma gekregen.

De deelnemers zijn nu ervaringsdeskundigen.

In de volgende Blij vertellen we meer hierover.

De diploma’s van… 
ervaringsdeskundigen

Dit is het logo van  
het ervaringsteam

Alle deelnemers 
kregen een diploma
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Antoinette vierde een jubileum.

Ze werkt al 25 jaar bij De Twentse Zorgcentra!

Eerst deed ze schoonmaakwerk op de Burg.

Daarna werkte ze op een school.

Sinds 2002 werkt Antoinette bij Hebbedingen.

Hebbedingen is een woonwinkel in Nijverdal.

Daar maakt Antoinette woondekens en kussens.

Dat vind ze erg leuk om te doen.

Voor het jubileum van Antoinette was er een feest.

In de winkel van Hebbedingen.

Er waren hapjes en drankjes en cadeaus.

Antoinette was blij met het leuke feest!

Ik werk al 25 jaar bij 
De Twentse Zorgcentra

Het jubileum van… 
Antoinette

Antoinette heeft feest gevierd
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Het jubileum van… 
Antoinette

In Almelo en Enschede was er een feest van beleving.

Beleving van de herfst.

Herfst die je kon zien

en kon voelen, ruiken of proeven.

De zaal stond vol met herfstspullen.

Mais en paddenstoelen en paraplu’s.

En natuurlijk knisperende herfstbladeren.

Alles mocht aangeraakt worden.

Zo konden de deelnemers de herfst ervaren.

Zonder woorden, maar met beleving.

Een feest van…  
beleving

Er waren ook spoken 

De herfstbladeren 
knisperden
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De brief van…  
Louise
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Op zondagmiddag 29 september hebben  we meegedaan aan de Almelo Allee.Dat is een hardloopwedstrijd.We hebben 5 kilometer hardgelopen.
Langs de weg stond een man met een doedelzak.Hij maakte muziek.

We werden aangemoedigd door mensen langs de kant.Mijn moeder stond bij de finish.Toen we bij de finish kwamen,begon iedereen te klappen en juichen,vooral Anne-Mary, mijn begeleider.
We kregen een mooie medaille om.Na afloop hebben we samen gegeten en gedronken.Inmiddels loop ik alweer iets harder.En ik ben alweer aan het trainen met mijn vrijwilligster.We trainen voor de Winterloop in het Schelfhorstpark.Daar gaan we weer ons best doen voor een goede tijd!Groetjes, Louise en Maartje



De agenda

17 januari
Nieuwjaars-stamppotbuffet  
bij HeerlijkHappy

12 januari

Nieuwjaarsconcert op  

de LosserHof

Februari

Carnaval

8 januari 2020

Nieuwjaarsdiner op  

’t Bouwhuis

De brief van…  
Louise

Meer informatie is te vinden op www.dtzcrecreatie.nl.
17

Uitnodiging
5 jaar blij!
Kom je op ons feest?

Datum: woensdag 29 januari 2020

Tijd: 11.00 - 12.00 uur

Locatie: TafeltjeVier op ’t Bouwhuis



Smullen maar…  
MonChoutaart

1

Smelt de boter in een pannetje.
Voeg de koekkruimels toe. 

2

Roer goed door tot een stevige massa. 3

Wat heb je nodig?

-  1 pak Bastogne koeken

-  150 gram boter

-  250 ml slagroom  

(+ 2 eetlepels suiker)

-  100 gram suiker

-  8 gram vanillesuiker

-  200 gram MonChou

-  1 blik kersenvlaaivulling 

-  1 vel bakpapier

-  1 taartvorm

Deze taart  

is gemaakt  

door Karien van  

de Kubiek. 

Leg het bakpapier in de taartvorm.
Maal de koeken fijn in een keukenmachine.
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Schep het mengsel in de bakvorm. 
Zet de taartvorm in de koelkast om af te  
laten koelen.

Klop in een kom de slagroom met 2 eetlepels suiker stijf. 
In een andere kom meng je de suiker,  
vanillesuiker en MonChou. 
Mix de slagroom door het MonChou-mengsel.

Schep de kersenvlaaivulling  
op de afgekoelde taartbodem.
Zet de taart minstens 2 uur in de koelkast.

7

6

5

Roer goed door tot een stevige massa. 
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Bedankt!

20
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

Het team cliëntcommunicatie bedankt iedereen die meehelpt met de Blij:

- De mensen die geïnterviewd zijn

- APAD op ’t Bouwhuis

- Kantoorproject op de LosserHof

- Terzake

- Control-P

Verzamel hier de handtekeningen van de redactie


