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et regent in de herfst vaak.  
Je zit dan misschien meer 
binnen. Jammer! Want juist 

nu is er zoveel in de natuur te zien. 
Sommige dieren verzamelen al voedsel 
voor hun winterslaap. Lees snel verder!

Groetjes van de redactie

  Het is herfst! Het bos   
  verkleurt. Weet jij wat je   
  daar nu kunt vinden?  

H

Editie 3 / 2022
Dit tijdschrift is voor en door 
bewoners van Zozijn.

Redactie
Anja Jelsma en Daniël 
van der Burg (namens 

VOORWOORD

Dit is een voorbeeld van een  
QR-code. Een speciale code die 
je kunt scannen met je telefoon of 
tablet. Open de camera en houd 
deze voor de code. Zo’n code 
geeft nét iets meer informatie. 
Of je opent er leuke extra’s mee 
zoals filmpjes. Deze codes staan 
door het hele tijdschrift.
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SPORT

  Dit jaar is het weer zover. Een wereldkampioenschap  
  voetbal. Je oranje spullen kunnen weer uit de kast,  
  want Nederland is er dit jaar bij!  

e moet nog even geduld hebben. 
Volgende maand mogen de 
spelers in het Nederlands elftal 

laten zien wat ze kunnen. Dan begint 
namelijk het WK voetbal in Qatar. Een 
klein staatje in het Midden-Oosten. 

Warme wedstrijden
Het is erg warm in Qatar. Het kan in de 
zomer wel meer dan 40 graden worden! 
Normaal wordt het toernooi in juli en 
augustus gespeeld. Maar vanwege de 
hitte is het verplaatst naar november. 

WK voetbal

J

HUP 
HOLLAND 
HUP

Dan wordt het nog zo’n 30 graden.  
Flink zweten dus! 

Eerste wedstrijd
Wat denk jij? Gaat Nederland de finale 
halen? Op 21 november speelt Oranje 
de eerste wedstrijd. Zit jij die dag klaar?

Poulefase
Alle 32 landen spelen eerst in de 
‘poulefase’. Win je veel van deze 
wedstrijden, dan mag je door naar de 
volgende ronde. De winnaars komen 
elkaar tegen in de kwartfinales. Dan 
volgt nog de halve finale. Wie daar wint 
mag door naar de finale. Wie de winnaar 
wordt? Dat weten we op 18 december!

SPORT

Superfan
Eén van de grootste oranjefans? 
Dat is Dennis Peters uit 
Pannerden! Als het WK voetbal 
bezig is kleurt zijn hele kamer in 
woongroep Pannerden oranje. “Ik 
verzamel al 25 jaar oranjespullen 
en maak zelf slingers om mijn 
huis te versieren.” Hij volgt alles 
op televisie. “Ik hou heel erg van 
voetbal. Ik ben groot fan van  
het dameselftal, maar ik kijk  
ook naar de mannen. Ook kijk  
ik hockey, schaatsen en naar  
Max Verstappen.” 

Voorspel jij de uitslagen? 

21 november: Senegal – Nederland

25 november: Nederland – Ecuador

29 november: Nederland - Quatar

54

Bekijk meer informatie en alle wedstrijden



Zorgvraag
Wil jij net als Inge graag beter 
slapen of heb je een andere 
zorgvraag? Mail dan naar 
zorglab@zozijn.nl. Het Zorglab 
kan jou helpen zoeken 
naar een handige 
oplossing. Soms 
kan een app of  
iets anders jou 
helpen met  
een probleem. 

Rustig door techniek

nge vindt het soms lastig om in slaap 
te vallen. Zij heeft hier met haar 
begeleider over gepraat. Samen 

hebben zij een gesprek gehad met een 
medewerker van het Zorglab. Inge mocht 
een slaaprobot lenen! Deze heeft de 
naam Somnox en helpt je met in slaap 
vallen, in slaap blijven en fris wakker 
worden. Door de Somnox vast te houden 
voel je een rustige ademhaling. Eigenlijk 
zonder erbij na te hoeven denken, neem 
je die ademhaling over. Samen met 
zachte geluiden of muziek val je sneller 
en dieper in slaap.

Ontspannen
Inge vertelt: “Door mijn autisme krijg 
ik overdag soms veel prikkels. Mijn 
slaaprobot helpt mij om ’s avonds te 

I

INNOVATIE

SLAAP  
LEKKER!

ontspannen en mijn hoofd leeg te 
maken. Nu kan ik sneller slapen. Ik heb 
mijn slaaprobot Victor genoemd.  
Leuke naam, hè?”

  Lekker geslapen? Dat vragen we vaak aan   
  elkaar. Gelukkig geven veel mensen ‘ja’ als  
  antwoord. Maar Inge sliep niet altijd even lekker.  

7

et is in het donker lastig te  
zien wat er op de weg 
gebeurt. Heb je geen lampje 

als je naar buiten gaat in het donker? 
Dan zien weggebruikers je pas op het 
allerlaatste moment. Je snapt  
vast dat dat gevaarlijk is. 

Lantaarnpalen
Wanneer je een licht aan moet 
doen? Dat is simpel te onthouden. 
Als de lantaarnpalen aangaan, moet 
jij ook je lampje aanzetten. En wil je 
extra zichtbaar zijn? Doe dan een 
reflecterend hesje aan. 

  Het is weer eerder donker buiten. Ga je  
  met de fiets of lopend de weg op?   
  Zorg dan dat je goed zichtbaar bent.  

Donkere dagen

VEILIG DE  
STRAAT OP!

6

VEILIG EN GEZELLIG WONEN

Regels voor verlichting
Er zijn een paar regels voor de 
verlichting. Aan de voorkant moet je 
wit of geel licht gebruiken. Aan de 
achterkant heb je rood licht nodig. 
Lampjes moeten goed zichtbaar zijn, 
er mag dus niets voor hangen. En 
ook belangrijk: je lichten mogen niet 
knipperen. Gebruik je losse lampjes? 
Deze moeten op je bovenlichaam.  
Je mag ze niet op je hoofd, armen  
of benen plaatsen.

H



CREATIEF

Kleurplaat

OP EEN GROTE 
PADDESTOEL

8

Jaarlijkse bijeenkomst

HET IS WEER 
FEEST!
  Na corona mocht het eindelijk   
  weer. De jaarlijkse bijeenkomst van  
  Medezeggenschap in Wilp. Wat fijn!  

MEDEZEGGENSCHAP

lle medezeggenschapsraden  
van Zozijn kwamen 3 september 
samen. Ook managers, 

directeuren, bestuurders en de raad 
van toezicht waren erbij. Een mooie 
bijeenkomst om de medezeggenschap 
te vieren. Het feest begon met een 

A
officieel moment: de ondertekening  
van de medezeggenschapsregeling.  
Het werd een gezellige avond. Met  
een heerlijk stamppottenbuffet en 
vrolijke muziek. Ook cliënten van de 
Lathmer waren welkom voor een ijsje.  
Feest voor iedereen!

9



ederland heeft veel mooie 
natuur. Zandvlakten, heide, 
maar ook veel bossen. Op al 

deze plekken is de kans groot dat je 
dieren tegenkomt. Soms moet je extra 
goed opletten, omdat de dieren niet zo 
opvallen in een groene omgeving.

Voorzichtig
De dieren in onze bossen zijn heel 
belangrijk. Wil je een vos, een hert 
of een ree tegenkomen? Dan is het 
belangrijk dat je heel stil bent. Je moet 
zo min mogelijk opvallen. Wilde dieren 
schrikken namelijk snel. Wil jij dieren 
spotten? Draag dan geen opvallende 
kleding, maar trek iets donkers aan.

In de ochtend
Overdag verstoppen dieren zich 
meestal goed. In de vroege ochtend  
of late avond gaan ze juist op zoek  
naar voedsel. Op open plekken of 
langs de rand van het bos zijn ze dan  
te vinden. Als jij dieren wilt zien moet  
je dus op het juiste tijdstip in de  
natuur zijn. 

Verrekijker
Wil je het echt goed doen? Neem dan 
een verrekijker mee. Ga op een rustig 
plekje zitten en blijf een tijdje wachten. 
De kans is groot dat je een dier ziet! 
Of dat nou een eekhoorn, ree, mooie 
vogel, egel of wild zwijn is. 

DIEREN

Spot ze in het wild

REE
Ik schrik snel  

en sla dan  
op de vlucht.

FAZANT
Je vindt mij vooral  
in het zuiden van 

Nederland.

EEKHOORN
Ik zit soms  
gewoon in  

je achtertuin.

TORENVALK
Mij zie je  

vaak langs  
de autoweg.

VOS
Ik ben vooral  

’s avonds en ’s nachts  
op pad.

OP EEN RIJTJE...

Heb jij deze dieren  

al in de Nederlandse 

natuur gezien? 

  Als je wel eens een wandeling in het bos maakt, kan je   
  verschillende dieren tegenkomen. Eekhoorns zijn in de herfst  
  bijvoorbeeld nootjes aan het zoeken voor hun winterslaap.  

DIEREN

DIEREN IN HET 
NEDERLANDSE BOS

N
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Het regent, het regent…

  Het is herfst. Dan regent het wel eens   
  heel hard. Zelfs in dit tijdschrift   
  kan je de regen voelen!  

VOEL JIJ DE 
DRUPPELS?

ZINTUIGENZINTUIGEN

VOEL DE REGENOp deze paraplu zie je de regendruppels zitten. Kan jij ze ook voelen? 

1312



ZOEK DE VERSCHILLEN

Ben jij superscherp?

eze foto is 
gemaakt  
bij het kasteel  

op De Lathmer in Wilp.  
Kan jij alle 5 de  
verschillen omcirkelen? 

D

  Huh? Er klopt iets niet   
  op deze foto’s! Vind   
  jij de vijf verschillen?  

Benieuwd naar  
de oplossing?
Kijk op bladzijde 23.

ZOEK DE VIJF 
VERSCHILLEN

14

Zelfportret
Marjan heeft haar eigen huis 
geschilderd. Maar eigenlijk is het 
ook een ‘zelfportret’. Dat is een 
schilderij waar je zelf 
op staat. Als je goed 
kijkt, zie je haar in 
bed. Grappig hè?

Kleurrijke verf

e werkplek van Marjan is in 
Zutphen. Daar werkt zij bij 
Atelier Warempel. Gelukkig is 

daar altijd genoeg verf op voorraad. 
Marjan houdt er namelijk van om met 
veel verschillende kleuren verf te werken. 
Een tijd geleden maakte Marjan mooie 
schilderijen. Nu versiert zij houten huisjes, 
boekensteunen, klokken en vogelhuisjes.

Trots 
Weet je welke verf het snelst op is?  
Dat is de witte verf. Marjan mengt de 
kleuren vaak met een beetje wit.  
Op de vraag op welk kunstwerk Marjan 

D

DE KUNST VAN

MARJAN 
KWAST HAAR 
KUNST

  Marjan houdt van kleur. Veel kleur. Dat zie je  
  terug in alle kunstwerken die zij maakt. Alle kleuren  
  verf zet ze naast elkaar. Niets is Marjan te gek!  

15

Marjan van Hunen is 50 jaar, woont in Zutphen  

en werkt bij Atelier Warempel.

het meest trots is, antwoordt zij heel 
duidelijk: “Ik ben op alles trots!”  
Zou het daarom zijn dat kopers van  
haar kunstwerken er zo blij mee zijn?



  Het is herfst! Dat betekent dat er kastanjes en eikels   
  uit de bomen vallen. Perfect om mee te knutselen.   
  Lukt het jou om een kastanje-kanjer te maken?  

M

Herfstdieren

KASTANJE-
KANJERS

et kastanjes kun je knutselen. 
Wat dacht je van deze dieren! 
We hebben al een paar 

voorbeelden voor je bedacht. Maar je 
kunt natuurlijk ook jouw eigen kastanje-
kanjer maken. Verzin iets leuks!

Stap 1
Prik 4 gaatjes aan de onderkant 
van de kastanje. Prik de gaten 
op de plekken waar de poten 
moeten komen. Let op! Het 
is soms lastig om deze in de 
kastanje te prikken. Je kunt de 
gaatjes ‘voorprikken’ met een 
prikpen. Lukt het niet? Vraag je 
begeleider om hulp.

Stap 2 
Stop korte houten prikkers in de 
gaatjes in de kastanje. Zorg dat de 
prikkers even lang zijn, dan kan 
jouw beestje staan.

Stap 3
Om een hoofd op jouw beest te 
maken heb je een extra kastanje 
nodig. Prik deze met een korte 
prikker aan het lijf. Zie je al dat het 
een beest wordt?

Stap 4
Tijd om jouw kastanje-kanjer af te 
maken! Knip uit gekleurd papier 

CREATIEF CREATIEF

Je hebt nodig:
• Wilde kastanjes
• Houten prikkers
• Eikels en eikeldoppen
• Gekleurd papier
• Schaar
• Lijm
• Stiften

Tip: Wilde kastanjes en eikels  
kun je misschien vinden in een  
bos bij jou in de buurt.

rondjes voor de ogen of teken  
ze op de kastanje met een stift.  
Heeft jouw beest een hoedje nodig?  
Je kunt een eikeldopje gebruiken! 

1716



Sudoku's

  Weet jij de lege vlakjes  
  van de sudoku's te vullen?  

LEKKER PUZZELEN!

18

Benieuwd naar de oplossing? Kijk op bladzijde 23.

PUZZEL

5 3 1 4 6
8 7 9 4 3
6 4 3 5 7 1 9 2

7 8 5 2 1
4 1 9

2 5 6 1 9 7
7 9 2 5 8 4

4 9 6 5
3 1 8 6 7

e kent ze vast, de Japanse 
sudoku’s. In de puzzel hiernaast 
mag een cijfer in een blok van 

9 vakjes maar 1 keer voorkomen. 
Ook in een rij van links naar rechts of 
van boven naar onder mag een cijfer 
maar 1 keer staan. Onderop staat een 
plaatjes-puzzel. Elk plaatje mag maar 
1 keer in de rij voorkomen.

J

Teken de  plaatjes na of schrijf het woord in het hokje
Bijzondere hobby’s
Kijk jij wel eens naar ZozijnTV? 
Dan weet je vast dat er iedere 
aflevering iemand over zijn 
hobby vertelt. Wil jij iets over 
jouw hobby delen op ZozijnTV? 
Of over een andere activiteit die 
je graag doet? Meld je aan via 
tijdschrift@zozijn.nl. 

Fanatiek en superfit

actisch spel, dat vindt Marco 
belangrijk in het voetbal. Hoewel 
Marco stiekem niet altijd zin 

heeft om te trainen, doet hij dat wel 
trouw. Hij is altijd fanatiek en superfit. 
Dat kon zijn team goed gebruiken bij 
de kampioenswedstrijd onlangs. Die 
wedstrijd was heel spannend. Helaas 
wonnen ze dit jaar niet, maar veel  
vorige jaren wel!

Witte jas
Nog niet zo lang geleden werd Marco 
gebeld door de club. Of hij naar het 
clubgebouw wilde komen. Daar kreeg hij 
een witte jas met het logo van de club. 
Als hij die jas aan heeft, helpt Marco 
vanaf nu bij het eerste elftal! Voor elke 

T

UIT HET LEVEN VAN

MARCO VOETBALT 
ÉN ASSISTEERT

wedstrijd legt hij het positiespel uit en 
zorgt hij voor de ballen, petjes en hesjes. 
Prettige wedstrijd, Marco!

  Sportclub Neede is Marco's club.  
  Hij voetbalt er niet alleen in het G-team,  
  maar hij assisteert ook bij het eerste elftal.  

Marco Kappers is 43 jaar en woont in Neede

19



Boodschappenlijstjevoor 2 liter soep
• 4 blokjes kippenbouillon• 1 rode ui

• 1 kipfilet
• 400 gram pindakaas• 100 gram taugé

• 80 gram gedroogde uitjes• 120 ml kookroom
• scheutje bakboter

Uit jouw kast
• kookpan met deksel• koekenpan

• maatbeker 

EET SMAKELIJK EET SMAKELIJK

Dat wordt smullen

STAP 5
Doe de pindasoep in een 
bord of kop en strooi een 
eetlepel gedroogde uitjes 

over de pindasoep.  
Eet smakelijk!

STAP 3
Doe de taugé,  

stukjes ui, pindakaas  
en de gebakken kipfilet  

in de pan  
met bouillon. 

STAP 2
Snijd de ui en de  

kipfilet in kleine stukjes. 
Bak de kipfilet kort in  
een scheutje boter in  

de koekenpan. 

STAP 1
Kook 2 liter water  
in een kookpan.  

Roer de  
bouillonblokjes  

erdoor.

STAP 4
Roer alles goed door 
elkaar en laat de soep 
tenminste een half uur 

zachtjes koken.  
Roer af en toe.

VOLG DE STAPPEN...

En geniet van  
je heerlijke  
pindasoep!

  Hmm, lekker, pindakaas op je brood!  
  Wist je dat je met dezelfde pindakaas  
  ook lekkere pindasoep kunt maken?  PINDASOEP  MET UI, 

TAUGÉ EN KIPFILET

2120

n de keuken van de Boterfabriek 
in Zutphen werkt Diana van den 
Brink. Daar maakt zij, samen met 

andere cliënten de heerlijkste soepen. 

Smullen
Op het menu staat ook wel eens een 
lekkere pindasoep. Veel medewerkers 
van de Boterfabriek zijn blij als deze 
soep aan de beurt is. Zij smullen van 
een goede kop pindasoep. 

Invriezen
Geniet van de lekkere soep. Heb je 
over? Je kunt de soep ook invriezen.

I



Wintertijd

Oproep

VERZET DE KLOK!

PRIKBORD

I

  Het is alweer oktober. De klok gaat   
  deze maand een uur terug. Hoe dat precies  
  gaat? We leggen het uit.  

n het laatste weekend van oktober 
gaat de klok een uur terug. Dat 
betekent dat je een uurtje langer 

kunt slapen. Het is ’s ochtends wat eerder 
licht en ’s avonds juist eerder donker. 
Vind je het lastig om te onthouden 
wanneer de klok voor- of achteruit gaat? 
Er zijn een paar handige tips! 

Achter in het jaar, gaat de  
klok achteruit

Lange broeken =  
langer slapen

WINtertijd: je WINT tijd.  
Je hebt dus een uurtje langer.

IN EN OM JE HUIS

  Fans van draaiorgels gezocht.   
  Kan jij Kas helpen? Stuur een   
  mailtje naar tijdschrift@zozijn.nl  

22

Kas werkt 2 dagen bij de Praxis en 2 dagen bij Zozijns zorgboerderij in Breedenbroek. Kas kan vanwege een ongeluk met zijn oog tijdelijk niet werken. Daarom vermaakt hij mensen met een klein draaiorgeltje. Dat doet hij bij woningen en dagbestedingslocaties van Zozijn. Kas wil graag in contact komen met mensen die net als hij fan zijn van draaiorgels! 

De leukste moppen en raadsels

il jij de volgende keer drie moppen aanleveren?  
Stuur een mail naar tijdschrift@zozijn.nl. En misschien  
maak jij de volgende keer wel iedereen aan het lachen. 

  Wie lacht er het hardst? Maak jij   
  je vrienden aan het lachen met deze  
  leuke mop en raadsels?  

GI-GA-GRAPPIG

Moppen en raadsels van Mijke Hermans 

W
 

Wat denkt  
Klaas Jan Huntelaar  

als hij in de file staat?

Hoe maak je een  
pratende cake?

Komt een vis bij  
de dokter. Zegt de  
dokter: “Ja, ik zie  

het al: uit de kom!"



Met voicemeel Ik sta in de spits

MOPPEN EN RAADSELS

23

OPLOSSINGEN PUZZELS 2 5 9 3 1 4 7 6 8
8 7 1 6 2 9 4 5 3
6 4 3 5 8 7 1 9 2
9 6 7 8 3 5 2 1 4
4 1 8 9 7 2 5 3 6
3 2 5 4 6 1 9 8 7
7 9 6 2 5 3 8 4 1
1 8 4 7 9 6 3 2 5
5 3 2 1 4 8 6 7 9



MIJN EIGEN PLAN  
BIJ DE ZOZIJN SCHOOL!

Digitaal hulpmiddel
Mijn Eigen Plan is een digitaal hulpmiddel. Soms wordt 
Mijn Eigen Plan als een digitale agenda gezien, maar  
de app kan veel meer. Dit leer je allemaal in de cursus. 
Aan het gebruik van de app zijn wel kosten verbonden. 

Aanmelden, leervragen of meer informatie?
Geen vraag is te gek. Stuur je vraag naar  
zozijnschool@zozijn.nl en je krijgt snel een reactie.  
Bij de Zozijn School leer je wat jij wil! 

Wat Mijn Eigen Plan is

De app gebruiken

Je dagen structuur 

geven met de app

Zelfstandiger werken 

met de app

Je zelfvertrouwen 

vergroten met de app

En nog veel meer…

Nu te volgen cursus

In deze cursus leer je:
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