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Creatieve afdeling:
We zijn bij twente uniek afgelopen augustus begonnen met een

creatieve afdeling, er was veel vraag naar creatieve activiteiten.

2 vrijwilligers ondersteunen hierbij.

Dineke is vrijwilligster op Dinsdagmorgen bij de creatieve

afdeling.

Dianne is vrijwilligster op Maandagmorgen.

Dineke en Dianne helpen de cliënten creatief bezig te zijn, o.a.

haken, breien, houtbewerking en schilderen.

Ook mogen de cliënten zelf bedenken wat ze willen maken, en

kunnen Dineke en Dianne aanwijzingen geven en eventueel

bijsturen.

Wel worden er zoveel mogelijk dingen gemaakt die

verkoopbaar zijn.

De afdeling is nog niet zo lang geleden opgestart dus er moet

nog veel materiaal bijkomen.

Aangezien het niet zo lang meer duurt voor de kerst worden er

ook kerstboompjes gemaakt.

Alles wordt gefotografeerd en op de website gezet.

Dineke en Dianne zijn heel enthousiast bezig en brengen dat

ook over aan iedereen.

Als Dineke met ( pensioen ) !! gaat wil ze meer dagen komen bij

Twente Uniek.

Al deze zelfgemaakte artikelen zijn te koop via de website:

www.twente-uniek.nl

 

Bakkerij:
Door de corona komen er minder bestellingen binnen.

Hierdoor is er minder te doen in de bakkerij.

Onze bakkers doen nu meer inpakwerk.

Mocht u ’n bestelling willen plaatsen is dat natuurlijk mogelijk.

Kijk voor ons assortiment op de website.

Hier kunt u ook de bestelling plaatsen.

www.twente-uniek.nl

 

Onze koek van de maand :
Kerstkransjes!
 

Pakkerij:
In onze “pakkerij” doen we verschillende inpak- en

productiewerkzaamheden

voor verschillende bedrijven.

Op dit moment zijn we erg druk met puzzels.

In plaats van in elkaar leggen halen we ze uit elkaar!.

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje

verplicht in alle openbare en overdekte ruimten. 

Medewerkers mogen een mondkapje op, maar zijn dit niet
verplicht. 
al het bezoek wat op onze locatie komt is wel verplicht een
mondkapje te dragen.
Een mondkapje vervangt nooit andere maatregelen, je

moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 
Sinds een aantal weken maken wij elke donderdag verse

soep voor bij de lunch.

de soepen vallen altijd goed in de smaak. 

Thuis recept voor bloemkoolsoep.
Benodigheden voor 4 personen:
1 kruimige aardappel

1 bloemkool

2 kippenboullion tabletten

1 ¼ liter kraanwater

125 ml Crème fraîche

-Staafmixer

-Keukenpapier

Schil de aardappel en snijd in blokjes. Snijd de bloemkool in

roosjes. Doe de aardappel, bloemkool en het bouillontablet

in een soeppan. Schenk het water erbij en breng aan de

kook. Laat de soep met de deksel op de pan op laag vuur 15

min. koken. Pureer de soep met de staafmixer en roer de

crème fraîche erdoor. Breng op smaak met peper en

eventueel zout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u als familie van één van de werknemers van Twente

Uniek of gewoon omdat u belangstelling heeft voor onze

nieuwsbrief deze nieuwsbrief digitaal willen ontvangen

doet u dan een mail met uw gegevens naar:

h.krukkeland@philadelphia.nl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Simone Postma d.d. 04
November 2020.
Intervieuw met Simone postma
Naam: Simone Postma.

Leeftijd: 45 jaar.

Familie:
Haar ouders wonen in Wierden en komen geregeld bij haar
op bezoek.
Ze heeft 2 broers, 2 schoonzussen en 3 nichtjes.
 

Woonsituatie: 
Ze woont aan het Hoge Dijkje in Nijverdal van woonvorm

Philadelphia op de derde verdieping.
Eerst woonde ze aan de Molenweg waar ze nog vaak met

weemoed aan terugdenkt.
Ze helpt af en toe met koken en ze eet gezamenlijk op de

woonvorm.
Haar lievelingseten is erwtensoep.
Er is altijd begeleiding aanwezig al heeft ze met de één een

betere klik dan met de ander.
Ze heeft bij Soweco in Almelo gewerkt afd. elektronica

maar dat ging niet zo goed, de afdeling was erg groot.
Toen naar Enter ( Philadelphia ) waar ze in de bakkerij

koeken hielp inpakken en hielp bij afwassen.
Van Enter naar Nijverdal waar ze nu bij de inpakafdeling

helpt. Dit bevalt haar goed evenals het onderlinge contact.

 

Hobby’s: 
Puzzelen en daimond painting 
Op Vrijdagavond naar de soos waar ze kaarten maken en

gezellig zitten waar iemand dan weleens zegt “schat ik heb

je gemist”.
Met de Lock down kwamen er mensen van de dagbesteding

op de woonvorm.
Ze hoopt niet dat dat weer gebeurd en dat er snel ’n vaccin

gevonden wordt tegen Corona.
Nu neemt ze 3x per dag de deurkrukken, wastafels en

trapleuningen af. ( Ontsmetten).

 

Muziek: 
Engels- en Nederlandstalig ( Jan Smit, André Hazes en

Heintje.)

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U dat……..
 

We bezig zijn met het vernieuwen van de tuin?

Marcel goed is in banden oppompen?? Hij pompt zo hard

dat de band knapt en onze oren toeten.

 

Wij al weken bezig zijn om puzzels uit elkaar te halen??

 

Bojoura ’n fervent liefhebber is van FC Twente??.

 

2 Nieuwe vrijwilligers hebben bij creatief ? Dineke en

Dianne.

Ook voor vervoer hebben we vrijwilligers erbij.

 

We na de Lock down ’s middags zijn begonnen met

wandelen??

 

Rianne voor ons allemaal pannenkoeken heeft gebakken.

 

Wij op de donderdag weer worden verwend met een kopje

soep gemaakt door één van ons

 

Wij al leuke kerstartikelen hebben gemaakt voor de

verkoop? Kijk hiervoor op onze website of facebook.

Zullen we een wedstrijdje spelen?

hieronder vindt je 3 vragen, weet je ze allemaal juist de

benoemen?  

Hoeveel deelnemers werken er bij Twente uniek? 

Hoelang is het geleden dat Twente uniek is verhuist naar

Nijverdal?

Hoeveel locaties heeft Twente Uniek?

Redactie Betsy en Kimberley
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