Twente Uniek
Nieuwsbrief najaar

Agenda
Van 24 December tot 2
januari is Twente Uniek
gesloten.

Uitje van
Twente Uniek
Uitje van Twente Uniek op
Donderdag 01 Juli 2021.
's Ochtens kwam de Bellotrein en zijn we met z’n allen
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ingestapt.
Na ’n mooie en lange rit van 2 uur door o.a. Hellendoorn
en een tussenstop om wat te eten en te drinken, zijn we
weer naar Twente Uniek gereden.
Met z’n allen naar de Mc Donalds geweest, het eten was
heerlijk.
Daarna hebben we een puzzeltocht gemaakt en
moesten letters verzamelen om een woord te raden.
Het woord was: Oranjezomer.
Na nog een ijsje gegeten te hebben gingen we allemaal
weer voldaan huiswaarts.
Het was een gezellig en geslaagd dagje, met héél veel
dank aan de leiding van Twente Uniek.

Afscheid Sefanja
Op 29 Juli hebben we afscheid genomen van Sefanja.
Sefanja was bijna 12 jaar in dienst bij Philadelphia.
Tijdens haar afscheid kwamen medewerkers en cliënten
vanuit verschillende locaties.
Het was een hele gezellige middag en we hadden
zelfgebakken cake bij de koffie.
Van de cliënten kreeg ze een zelfgemaakt
afscheidscadeau waar allemaal persoonlijke berichtjes
opstonden .
Van Sefanja kregen de cliënten allemaal een leuk
afscheidscadeautje. We gaan haar erg missen en hopen
dat ze nog eens op de koffie komt.

Afscheid Stagiaires
Rojo en Ramon hebben voor de zomerperiode afscheid
genomen als stagiaire bij Twente Uniek.
Rojo was hier 6 maanden en Ramon 3 maanden.
Ze hebben een kleinigheidje gekregen voor hun goede
inzet. We vinden het jammer dat ze weer weg gaan.
En hopen dat ze nog eens terug komen om koffie te
drinken.
Op dit moment lopen Amber en Liam stage bij Twente
uniek, gelukkig blijven hun nog een tijdje.

Twente uniek nieuwsbrief najaar

pagina 2

Kerstmarkt
De voorbereiding
Afgelopen zomer kwamen Kimberley en Roswitha
op het idee om dit jaar een kerstmarkt te
organiseren. Ze wilden dit groots aanpakken en
zijn daarom ook al erg druk om alles te regelen,
vele telefoontjes, mailtjes, vergaderingen, en
bezoekjes zijn hier onderdeel van geweest.
Helaas kwam Philadelphia met de mededeling dat
de kerstmarkt dit jaar niet door mag gaan i.v.m.
alle corona maatregelen.
We gaan de gemaakte producten nog wel
verkopen, houd onze facebook pagina in de gaten.

Creatief,
We hebben de afgelopen tijd 2 leuke opdrachten
gekregen voor de creatieve afdeling.
Voor Puur Natuur Philadelphia Hengelo hebben we
30 dienblaadjes gemaakt, houtbranden.
We zijn nu bezig met een grote opdracht voor, zij
willen 150 vogelhuisjes waar voorop een vogel is
gebrand
Het zijn leuke opdrachten waar we met meerdere
mensen aan kunnen werken.
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Intervieuw
Met Bennie Kroeze
Naam: Bennie Kroeze
Leeftijd: 69 jaar
Familie:
Bennie komt uit een gezin van 13 kinderen, 8 broers waarvan
1 overleden en
4 zussen waarvan ook 1 overleden.
Bennie heeft zelf 3 dochters, 1 zoon en 7 kleinkinderen.
Ook heeft hij een hond (Liesje) die vaak met hem meegaat
“toeren”.
Hij heeft wel moeite met het alleen zijn.
Woonsituatie:
Hij woont nu 8 jaar op de “Bosrand” bij de Hoge Es met veel
plezier.
In 1993 heeft Bennie een ongeluk gehad met de
houtfreesmachine waarbij z’n rechter arm
verbrijzeld is en hij er spierdystrofie aan overgehouden
heeft.
De spierdystrofie is uitgebreid via de rug naar beide benen.
Hierdoor kwam Bennie in 1994 in een rolstoel .
Op Vrijdag komt er een vrijwilliger en gaan ze samen koken.
Ook komt er dan een buurvrouw mee-eten.
Op andere dagen en het weekend doet de “magnetron” het
werk!!.
Dagbesteding:
Toen het W.L.C. (dimence) er mee stopte ging Bennie naar
de Schurinkshoeve in Haarle.
Dat beviel niet en zo kwam hij bij “Philadelphia” terecht, bij
Twente Uniek.
Dat bevalt wel en heeft hij goed contact met de mensen en
dat is héél belangrijk.
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Intervieuw
Met Bennie Kroeze
Hobby’s:
Voor zijn ongeluk ging hij vaak vissen. Hij verzamelt
postzegels al is dat de laatste tijd wat minder.
1x per jaar gaat hij met zijn broers en zwagers een
“mannenweekend” op stap.
Dit jaar wordt het Winterberg.
Heb je nog wensen?:
Gezond blijven.

Opening sport en spel
uitleen
Op 27 oktober 2021 was de feestelijke opening van het sport
en speluitleen.
Sportwethouder Henk Nijhof hield samen met Roswhita de
toespraak over de opening van het sport en spel uitleen bij
Twente Uniek. Hierna heeft paralympisch kampioen Frank
Hosmar het lint doorgeknipt en het officieel geopend.
Na de opening was er gezelligheid met hapjes en wat te
drinken.
De nieuwe locatie van het sport en speluitleen is aan de
Rudolf Dieselstraat op bedrijvenprak ’t Lochter op Nijverdal
en is geopend op maandag t/m donderdag van 09:00 tot
15:00 en op vrijdag van 09:00 tot 12:00. Op www.sportspeluitleen is het complete aanbod aan sport- en
spelmateriaal te vinden. Via deze website kunnen ook
materialen worden gereserveerd.
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