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et is koud en donker buiten. 
Tijd om het binnen extra knus 
te maken. Heb jij je kamer al 

versierd met kerstspullen? Of doe jij 
iets anders om het gezellig te maken? 
Misschien heb je iets aan de ideeën in 
dit tijdschrift!

Groetjes van de redactie

  Het is feest! Het is namelijk   
  december. Een maand vol   
  gezelligheid!  

H
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en dier in huis kan voor 
gezelligheid zorgen. Lekker 
knuffelen en kroelen als je je  

niet zo goed voelt. Voor veel mensen  
is hun huisdier hun beste vriend. Er  
zijn allerlei soorten huisdieren. Ze zijn 
niet allemaal even ‘knuffelig’. Wat dacht 
je bijvoorbeeld van een slang? Of een 
schildpad? 

Top 5
In Nederland leven veel huisdieren. 
In totaal ruim 27 miljoen. Je kent vast 
de kat en de hond. Maar wist je dat 
de hond niet eens in de top 3 staat? 
Er zijn namelijk veel meer vissen in 
aquariums. Die staan op nummer 1. 

Denk bijvoorbeeld aan een goudvis, 
een guppy of een mooie maanvis. Op 
nummer 2 staan vijvervissen, zoals 
koikarpers of baarsen. Pas op plek 
3 staat de kat. Wist je dat er bijna 3 
miljoen katten in Nederland zijn? Op 
plek 4 staan vogels en daarna volgt de 
hond op plek 5. Er zijn in ons land bijna 
2 miljoen honden.

Verzorging
Wie een dier in huis heeft, moet er 
goed voor zorgen. Je geeft eten en 
je maakt het verblijf schoon. Met een 
hond ga je bijvoorbeeld een paar keer 
per dag wandelen. Dat is goed voor de 
hond, maar ook voor het baasje!

DIEREN

Dierenvrienden

HOND
Er bestaan 345 soorten 

honden. Het ras ‘labrador 
retriever’ is het populairst.

GOUDVIS
De goudvis is de 

bekendste vis die mensen 
als huisdier houden.

DWERGPAPEGAAI
Deze vogel noem je 

ook wel ‘agapornis’. Dat 
betekent liefdesvogel.

KONIJN
Konijnen horen met hun 
oren, maar ze gebruiken 
ze ook om af te koelen. 

KAT
De voorpoten van katten 

hebben 5 tenen. De 
achterpoten maar 4!

OP EEN RIJTJE...

Leuke feitjes  
over huisdieren

  In meer dan de helft van de Nederlandse huizen   
  woont een huisdier. Er zijn zelfs meer huisdieren dan   
  mensen in ons land!  

DIEREN

MEER HUISDIEREN 
DAN MENSEN

E

54



Puzzelen met tekeningen

  Weet jij de lege vlakjes  
  met de juiste letters te vullen?  

GEHEIMTAAL  
LEZEN

6

Heb jij de oplossing goed? Kijk op bladzijde 23.

PUZZEL

eb jij een geheime 
boodschap? Dan kun je hem 
opschrijven in geheimtaal. 

Zo kan niet iedereen direct lezen wat 
je schrijft. Wij hebben hieronder ook 
een boodschap voor jou. Kun jij hem 
ontcijferen? Bekijk de tekeningen 
hiernaast en schrijf de juiste letter in 
de witte vakjes.

a = 
b = 
c = 
d = 
e = 
f = 
g = 
h = 
i = 

j = 
k = 
l = 
m = 
n = 
o = 
p = 
q = 
r = 

s = 
t = 
u = 
v = 
w = 
x = 
y = 
z = 

H

       

        

Leerzaam
De cursussen van de Zozijn School 
zijn leerzaam. Wil jij weten of er een 
cursus voor jou is? Scan de QR-code. 

Cursussen van de Zozijn School

ol trots laat Heidi haar map vol 
certificaten zien die zij heeft 
behaald bij de Zozijn School. 

Heidi volgt op dit moment de cursus 
‘duurzaamheid’. Zij heeft geleerd dat 
haar kleren op 30 graden ook schoon 
worden. En dat je plastic, glas en papier 
moet scheiden, omdat dit belangrijk is 
voor de natuur. 

EHBO
De cursus EHBO staat bij Heidi op 
nummer 1. Daar heeft zij pleisters leren 
plakken. Ook leerde ze eerste hulp 
geven aan mensen in nood. Zo heeft zij 
een man in de winkel mogen helpen die 
zich niet goed voelde. Gelukkig is met 
de hulp van Heidi alles goed afgelopen. 

V

DE CURSUS VAN

HEIDI HEEFT 
EEN BOEK VOL 
CERTIFICATEN

Heidi voelt zich een stuk veiliger met haar 
EHBO-certificaat en is blij dat zij deze 
cursus heeft gevolgd. Tip van Heidi: “Ga 
eens kijken of er ook een cursus voor jou 
tussen zit. Je leert er altijd wel wat van.”

  Heidi Visser heeft verschillende cursussen   
  via de Zozijn School gevolgd. Het motto   
  van Heidi is: “Je steekt er altijd wat van op.”  

7

Bekijk alle  
cursussen!



  De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft  
  weer over veel onderwerpen gesproken.  
  Hier lees je de samenvatting.  

MEDEZEGGENSCHAPMEDEZEGGENSCHAP

98

Nieuws van de...

CENTRALE
CLIËNTENRAAD

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met  
Hennie Bannink, voorzitter CCR,  
via centraleclientenraad@zozijn.nl. 

liënten zijn over het 
algemeen tevreden over 
Zozijn. Over de zorg en 

ondersteuning is men zeer 
tevreden. De ondersteuners 
nemen de cliënten serieus, weten 
wat belangrijk is en bieden hulp 
waar nodig. De grootste wensen 
zijn: meer aandacht voor het 
meedoen aan activiteiten in de 
buurt, helpen met geld omgaan en 
vaker zelf koken op de woning.

ozijn gaat het zelf koken  
op woonlocaties 
aanmoedigen. De CCR 

vindt het belangrijk dat dit plan op 
steeds meer locaties van start gaat. 
Wij houden in de gaten hoe het 
gaat in de regio’s. En of de aanpak 
per locatie wordt besproken met 
de RVE-raad. In de regio Oost-
Veluwe gaat Zozijn op  
een later moment van  
start met het plan.

ozijn moet goed bestuurd 
worden. Ook als een 
bestuurder er niet is 

(bijvoorbeeld door vakantie).  
Zozijn is de afgelopen jaren zo 
gegroeid, dat het werk niet meer 
door 1 persoon kan worden 
gedaan. De Raad van Toezicht 
vindt dat er 2 bestuurders nodig 
zijn. De CCR is het daarmee eens. 
Namens de CCR zaten Hennie en 
Hendrik bij de sollicitatie-
gesprekken en hebben advies 
gegeven. Per 1 mei is Marcel 
Wijnands benoemd als tweede 
bestuurder van Zozijn en de  
Daniël de Brouwerschool. Op 5 juli 
hebben de leden van de CCR 
kennis gemaakt met Marcel.

C Z

Z
DE ERVARINGEN  
VAN CLIËNTEN

PLAN VAN AANPAK GEZOND  
GOED EN GEZELLIG ETEN

  OVERGANG NAAR   
  2 BESTUURDERS  

I

r was in deze regio een 
vacature voor een nieuwe 
directeur. Hennie en Alex 

hebben namens de CCR bij de 
sollicitatie gesprekken gezeten.  
Per 1 juli is John Cuijpers begonnen. 
De CCR heet John welkom.

n juli is Tonia Taankink gestopt 
als lid van de CCR. De CCR heeft 
nu nog 5 leden. Ben je nu lid van 

een RVE-raad (lokale raad)? Dan kun 
je je kandidaat stellen voor een plek 
in de CCR. Er is een flyer met uitleg 
gemaakt. Deze wordt besproken in 
alle RVE-raden. Wij hopen dat 
cliënten zich aanmelden!

E
REGIODIRECTEUR   

  OOST VELUWE

  CCR ZOEKT   
  NIEUWE LEDEN  



SPORT

  Met drie pijlen op het bord, 180 punten   
  gooien. Dat willen alle darters. Het is namelijk   
  de hoogste score in darts.  

en officieel dartpotje begint met 
501 punten. Iedere darter mag 
per beurt drie pijlen gooien. Je 

moet zo snel mogelijk naar de 0. Gooi je 
perfect? Dan heb je maar 9 pijlen nodig. 
Daarom noemen we dat een 9-darter. 

Puntentelling
Op het dartbord staan allerlei vakken 
met een getal erboven. Dat getal staat 
voor de punten. Helemaal aan de rand 
van het bord staan rode en groene 
vakjes. Gooi je in dat vak? Dan tellen de 

Een bord vol punten

E

DARTEN: MEER 
DAN PIJLTJES 
GOOIEN

punten dubbel. Gooi je in zo’n vakje, 
maar dan in de ring daaronder? Dan 
tellen de punten drie keer. Dat noem 
je een triple. Midden in het bord 
zit de ‘bull’s eye’. Deze is 50 punten 
waard. De groene ring daaromheen 
noem je de ‘bull’, daarmee verdien je 
25 punten.

Wereldkampioenschappen
Op 15 december beginnen de 
wereldkampioenschappen in 
Londen. De finale wordt gespeeld op 
3 januari. Peter Wright won vorig jaar. 
De Nederlander Michael van Gerwen 
werd derde. Wie denk jij dat er dit 
jaar wint? 

SPORT

Toernooien spelen
Daniël van der Burg dart al 13 jaar. 
Bij de IJsseldarters in Colmschate 
speelt hij toernooien. “Iedere 
maandag ga ik daar oefenen.  
Dan spelen we partijtjes. Soms gaat 
dat heel goed, soms verlies ik.  
Ik wil mezelf elke dag verbeteren, 
daarom oefen ik heel vaak op mijn 
kamer in Wilp. Ik heb al een paar 
keer 180 gegooid.” Om scores 
bij te houden gebruikt Daniël de 
app Dartcounter. Daniëls favoriete 
darters zijn Dimitri van den Bergh 
en Nathan Aspinall.  

Met een pijltje? 

Zelf darts spelen? Gebruik de PDC-app om je score  

bij te houden. Door veel te oefenen word je beter!  

Je kunt ook ‘rondje om de wereld spelen’. Dan gooi  

je eerst op de 1, dan op de 2. Tot je bij de 20 bent.

1110

Bekijk een rondje om de wereld met Barney en Mighty Mike



Krassen voor kerst

  Het is het einde van het jaar. Dan sta je   
  vaak iets meer stil bij wat er allemaal gebeurd   
  is. En bij wat je volgend jaar zou willen!  

ZOVEEL MENSEN, 
ZOVEEL WENSEN

ZINTUIGENZINTUIGEN

ZOZIJN WENST JOU:

een gelukkig,  
gezond en mooi 2023!

1312
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DECEMBER 
Wat was voor jou 

bijzonder in 2022?

DECEMBER 
Wat is jouw eerste 
kerstherinnering?

DECEMBER 
Kerst! Maak er  

mooie dagen van

DECEMBER 
Laat iemand weten  
dat hij of zij lief is

DECEMBER 
Nog 5 nachten  

tot kerst!

DECEMBER 
Wens een vriend(in)  

een fijne kerst!

DECEMBER 
Doe jij je allermooiste 
kleren vandaag aan?

DECEMBER 
Eet jij vandaag al  

een oliebol?

DECEMBER 
Wat ga jij eten  

met kerst?

DECEMBER 
Nog 5 nachtjes  

tot 2023!

DECEMBER 
Bijna oud & nieuw.  

Alvast een fijne avond!

DECEMBER 
Wat zijn jouw wensen voor 2023?

DECEMBER 
Kijk jij vandaag  

een leuke kerstfilm?

Kras de grijze vlakjes open  en zie wat er  onder staat



Ontelbaar
Raad eens hoeveel steentjes 
Maureen gebruikt voor  
De Nachtwacht. Als het schilderij 
straks helemaal af is, heeft 
Maureen 306.081 steentjes 
opgeplakt.  
Knap!

Diamond painting

e Nachtwacht. Ken je dat 
schilderij? Het is heel groot 
en hangt in het Rijksmuseum 

in Amsterdam. Maureen maakt De 
Nachtwacht na. Niet met verf, maar 
met piepkleine, glanzende vierkante 
steentjes. Zij plakt de steentjes op een 
groot vel canvas waar al lijm op zit. Op 
het canvas staan tekens, zodat Maureen 
precies weet welke kleur steentjes waar 
geplakt moeten worden. 

Goed zicht
Maureen vindt het leuk om thuis wat 
te doen te hebben. Zij is blij met haar 
hobby ‘diamond painting’. Wist je dat 
de steentjes maar 2,5 millimeter zijn? 

D

UIT HET LEVEN VAN

DE NACHTWACHT 
VAN MAUREEN

Niet voor niks dat Maureen bij het 
plakken een bril opzet. Zij heeft ook een 
platte lamp die zij onder het canvas kan 
schuiven. Met bril én lamp ziet Maureen 
alles heel goed. Zó goed dat het 
schilderij bijna af is! 

  Maureen werkt al twee jaar met ‘diamond  
  painting’ aan De Nachtwacht. Zij weet al  
  precies waar het schilderij komt te hangen.  

Maureen Baten is 41 jaar en woont in Neede.

15

ZOEK DE VERSCHILLEN

Ben jij superscherp?

eze foto van 
Esmée Assink is 
gemaakt in haar 

nieuwe woning in Ulft. 
Je kunt vast wel raden 
wat de lievelingskleur 
van Esmée is! Kan jij 
alle vijf 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



IN EN OM JE HUIS

  Het is bijna winter. Dat betekent dat het   
  kouder wordt. Een warme deken is dan erg fijn.  
  Misschien kan je er zelf een maken!  

e hebt vast gelezen of gehoord  
dat energie en gas heel erg duur 
zijn op dit moment. Daarom willen 

we zo min mogelijk de verwarming 
aandoen. Een warme deken of een 
warme sjaal helpt!

Goed voor de wereld
Bij Zozijn vinden we het belangrijk om 
goed te zijn voor de wereld. Daarom 
gebruiken we graag zo min mogelijk 
energie. We vragen je om de lampen 
uit te zetten als je niet in en ruimte 

Lekker warm in de kou

J

KRUIP ONDER 
EEN GEBREIDE 
DEKEN

bent. Ook zetten we wel eens de 
verwarming een graadje lager.  
Maar natuurlijk willen we niet dat jij 
het koud hebt. Heb je het wel koud?  
Dan kun je een warme trui aan doen. 
Of je doet een sjaal om. Of je pakt 
een lekkere warme deken als je op 
de bank zit.

De sjaals van Eric
En weet je wat leuk is? Als je een 
beetje creatief bent kun je zelf een 
sjaal maken. Eric Wijngaards woont in 

IN EN OM JE HUIS

Filmpje van breien

Kun je nog niet breien? Maar heb je wel 

breinaalden en wol in huis? Scan de QR-code 

hierboven. Dan zie je een filmpje met uitleg! 

1716

Het Boshuis in Wilp. Zijn hobby? Breien! 
Met breinaalden en de mooiste kleuren 
wol heeft Eric al veel sjaals gemaakt. Eric 
zit er dus altijd warm bij! 

Leren breien
Eric weet precies wat een ‘steek’ is. En 
hij weet hoe je wol ‘aan elkaar knoopt’ 
met breinaalden. Wil jij ook leren breien? 
Misschien is er in jouw buurt wel iemand 
die kan breien. Vraag het eens aan je 
begeleider. Straks heb jij je eigen lekkere 
warme sjaal om!

Eric  
Wijngaards



  Het is bijna kerst. Tijd om je huis   
  gezellig te maken! Met je eigen handen   
  maak je deze gezellige kerstboom.  

Vieze vingers

EEN KERSTBOOM 
UIT JOUW  
HANDEN!

m deze kerstboom te maken 
heb je een paar dingen nodig. 
Begin met een groot vel  

papier (A3). Ook heb je verschillende 

kleuren acrylverf nodig. In het voorbeeld 
gebruiken we groen voor de boom. Wil 
je geen vieze handen? Gebruik dan een 
plastic handschoen. 

CREATIEF CREATIEF

1918

STAP 3
Maak nog meer 

handafdrukken boven 
deze rij. Werk in een soort 
driehoek naar boven. Zo 
krijg je de vorm van een 

kerstboom.

STAP 4
Was de handschoenen af 
onder de kraan. Nu kun 

je met de andere kleuren 
kerstballen maken. Je 

kunt ze er met je vinger 
op tekenen.

STAP 1
Pak een groot vel (A3) 

papier. En trek een 
plastic handschoen  
aan. Smeer groene  

verf aan de binnenkant 
van je hand.

EINDRESULTAAT
Wat is een kerstboom 
zonder piek? Probeer  

met verf een ster op het 
topje van de boom te 

tekenen. Vergeet niet aan 
de onderkant een stam  

of pot te schilderen.  
Geef deze mooie 

kerstboom cadeau.  
Of zoek een mooi plekje 

voor je kunstwerk in  
je kamer. 

STAP 2
Zet je beschilderde 

hand bijna onderaan het 
papier. Zo blijft er een 

afdruk achter. Plaats drie 
handafdrukken naast 

elkaar.

VOLG DE STAPPEN...
Om jouw  

eigen kerstboom  
te maken

O



Boodschappenlijstje• 10 plakjes bladerdeeg• 4 appels (elstar of goudreinet)• 100 gram (gewelde) rozijnen• 1 theelepel kaneel
• 20 gram (fijne) kristalsuiker  + wat extra suiker voor het bestrooien van de bovenkant• 1 theelepel citroensap• 1 losgeklopt ei

Uit jouw kast
• Keukenkwastje
• Bakpapier
• Een grote kom

EET SMAKELIJK EET SMAKELIJK

Dat wordt smullen

STAP 5
Bak de appelflappen 
ongeveer 15 minuten 
in de voorverwarmde 

oven. Laat ze eerst even 
afkoelen en smullen maar! 

STAP 3
Vouw de plakjes 

bladerdeeg in een punt 
naar elkaar en duw de 

randjes dicht met  
een vork. 

STAP 2
Hussel alles met een 

lepel door elkaar. Leg op 
elk plakje bladerdeeg 
ongeveer 1,5 eetlepel 

van de vulling.

STAP 1
Schil de appels en snijd 

ze in kleine stukjes. 
Doe de appel, rozijnen, 

kaneel, suiker en 
citroensap in een kom.

STAP 4
Smeer met een 

keukenkwastje het ei op 
de bovenkant van de 

appelflap. Strooi daarna wat 
suiker op de bovenkant. 

VOLG DE STAPPEN...

En geniet van 
je heerlijke 
appelflappen!

  Zo aan het einde van het jaar maken veel mensen   
  appelflappen. De één maakt beignets met appel en soms   
  een beetje amandelspijs. De ander maakt echte 'flappen'.  HEERLIJKE 

APPELFLAPPEN

2120

essa Stoffer werkt in  
De IJsselvallei in Wilp en maakt  
dit keer appelflappen. 

Voorbereiding
Ontdooi de plakjes bladerdeeg 
door ze naast elkaar op een schoon 
aanrecht of tafelblad te leggen. En 
‘wel’ de rozijnen. Het ‘wellen’ van de 
rozijnen doe je door ze een uurtje van 
tevoren in een diep bord met warm 
water te leggen. Laat ze daarna even 
drogen in een schone theedoek. 
Vergeet ook niet je oven voor te 
verwarmen op 210 graden.

T



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 Tonia Taankink 

W
 

De ene kip zegt tegen de 
andere kip: "Hoe is het met 

je kinderen?" Zegt de ander: 
“Goed, de één is advocaat en 

de ander uitsmijter!”

Het is geel en staat  
op 2 poten

Welk dier leeft  
onder de grond en  

heeft nooit hoofdpijn? 



2 glaasjes advocaat Een paracetamolletje

MOPPEN EN RAADSELS

23

OPLOSSINGEN PUZZELS

ij Zozijn vinden we het heel 
belangrijk dat jij veilig bent.  
We willen brand altijd voorkomen. 

Jij kan meehelpen. Hoe? Lees deze tips.

  We willen natuurlijk niet dat er brand uitbreekt.   
  Dus moeten we ervoor zorgen dat alles veilig is.   
  En daar kan jij bij helpen!  

Help mee!

HOE VOORKOM  
JE BRAND? 

22

VEILIG EN GEZELLIG WONEN

B

g l k ie u k g
       

n e w ai u j a r
        

Sluit geen stekkerdozen 
op elkaar aan. De kans op 
kortsluiting is dan groter.  

Bij kortsluiting ontstaat sneller brand.

Gebruik elektrische kaarsjes. 
Deze hebben geen echt vuur, 
maar staan wel gezellig! Bij 

bijvoorbeeld de Hema kun je ze kopen.






Zorg dat je de snelste weg  
uit je kamer kent, oftewel  
de vluchtroute.

Haal de stekker van de oplader 
uit het stopcontact na het 
laden. Laad je je telefoon of 

laptop op? Leg hem dan niet op je bed of 
bank, maar op een harde ondergrond. 





OMGAAN MET GELD BIJ 
DE ZOZIJN SCHOOL! 

Meer inzicht
De cursus Omgaan met geld leert jou alles wat je wilt weten 
over geld. Wat als een product in de supermarkt € 1,50 kost. 
En je betaalt met € 2. Hoeveel geld krijg je dan terug? Met 
filmpjes, apps en werkbladen leren we je omgaan met geld.

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! 

Omgaan met geld op je 

eigen niveau

Oefenen met 

boodschappen doen

Meer inzicht krijgen 

in je eigen geld

Je inkomsten en 

uitgaven bekijken

Oefenen met nep 

briefgeld en munten

En nog veel meer…

Nu te volgen cursus

In deze cursus leer je:
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