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e krijgt dit tijdschrift van Zozijn. 
Een tijdschrift speciaal voor jou! 
Er staan heel veel leuke dingen 

in. Zodat jij kan knutselen, ontdekken 
en blij wordt van foto’s. Af en toe zetten 
we er ook belangrijke dingen in. Dingen 
waarvan we graag willen dat jij ze weet. 
Je krijgt dit blad een paar keer per jaar 
van ons. Een mooi cadeautje, toch?

Groetjes van de redactie

  Dat is leuk! Krijg je zomaar   
  jouw eigen tijdschrift.   
  Cool hè?  

J

Editie 1 / 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.

de bewoners van Zozijn). 
Andrea Hofstee, Astrid 
Plantinga, Diane Onnink, 
Marlon Reuvers (namens de 
organisatie Zozijn).
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isschien heb je ze al wel 
gezien in een weiland 
bij jou in de buurt: jonge 

dieren. Lammetjes, veulens of 
biggetjes. Dat is niet zo gek, want in 
de lente krijgen veel zoogdieren hun 
jongen. Ook vogels gaan in deze tijd 
broeden. Er verschijnen dan kleine 
vogeltjes in het nest. 

Waarom nu? 
Maar waarom gebeurt dat in het 
voorjaar? Dat is eigenlijk best simpel. 
In de lente kunnen dieren veel 
voedsel vinden. Dat betekent dat de 
kleintjes een goede kans hebben 
om te overleven. Belangrijk, want 

de meeste dieren moeten zichzelf 
meteen redden. Dieren worden 
namelijk niet zoveel geholpen door 
hun ouders als mensen. 

Op eigen pootjes
Een veulen, kalf of lammetje kan 
bijvoorbeeld meteen op zijn eigen 
pootjes staan. En ook een kuiken 
van een kip kan al snel zijn eigen 
eten vinden. Bij andere vogels is dat 
dan weer anders. Een vogel legt zijn 
eieren vaak in een goed verstopt nest, 
omdat de jongen kaal en blind worden 
geboren. Zij hebben dus nog wel een 
beetje hulp van hun ouders nodig.  
Zo’n vogel noem je een nestblijver.

DIEREN

Klein maar fijn

JONGE MEREL
Een merel kan na 2 weken 
al vliegen, dan verlaat hij 

het nest.

KIKKERVISJE
Al na 6 weken verandert 
een kikkervisje langzaam 

in een kikker.

KUIKEN
Kuikens praten al met 

elkaar als ze nog in  
het ei zitten.

BIGGETJE
Een biggetje herkent 

meteen het geluid van 
zijn moeder.

LAMMETJE
Moeders en lammetjes 

herkennen elkaar aan hun 
geur en gemekker.

OP EEN RIJTJE...

Heb jij deze jonge 

dieren al gezien? 

  Het is lente! Dat betekent dat je weer   
  kleur in de natuur ziet. Bloemen en bomen staan   
  in bloei en dieren worden geboren!  

DIEREN

NIEUW LEVEN  
IN DE LENTE

M
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MEDEZEGGENSCHAP

  Bij Zozijn is er een centrale cliëntenraad (CCR). De leden   
  van de CCR overleggen met de bestuurder van Zozijn   
  en werken samen met de centrale verwantenraad (CVR).  

e meningen en ervaringen van 
cliënten gebruikt Zozijn om 
goede plannen te maken en de 

De centrale cliëntenraad van Zozijn

D

MEEPRATEN EN 
MEEBESLISSEN

Wat doet de centrale  
cliëntenraad (CCR)? 
Leden van de raad praten met  
de bestuurder van Zozijn. Ze denken 
mee, praten mee, beslissen mee en 
geven advies.

Dat doen ze over verschillende 
onderwerpen: 
• eten en drinken
• veiligheid
• geld
• vrije tijd
• gezondheid en hygiëne
• verhuizing of verbouwing
• verandering in ondersteuning  

van cliënten

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap bij Zozijn 
Wil je meer weten over inspraak 
en medezeggenschap? Bel of 
mail Bureau medezeggenschap! 
Dat kan via 088 - 575 32 95 of 
medezeggenschap@zozijn.nl.

Hennie Bannink (voorzitter)

(werken De Graafschap)
Hendrik Teeuwsen

(wonen Doetinchem)
Tonia Taankink

(Lathmerraad Oost-Veluwe)

Henk Rensink

(Op pad, NAH)
Alex Frederiks

(dagbesteding Oost-Veluwe)
Bert Dijkman

(wonen Neede)

In de centrale cliëntenraad

juiste besluiten te nemen. Op dit moment 
zitten Hennie, Hendrik, Tonia, Henk,  
Alex en Bert in de centrale cliëntenraad.

Bekijk de 
website
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SPORT

  Zo snel mogelijk over een speciale baan rijden. Dat kan   
  Max Verstappen als de beste. In zijn Formule 1-auto   
  werd hij vorig jaar wereldkampioen.  

oud jij van snelheid? Dan houd 
je misschien ook wel van deze 
sport: Formule 1. Snelle auto’s 

schieten over een speciaal aangelegde 
baan. Die baan noem je ook wel een 
circuit. Wie is er als eerste bij het einde 
van de baan? Je kunt het bijna niet 

bijhouden. Want zo’n Formule 1-auto 
gaat soms wel 360 kilometer per uur.  
Dat is meer dan 3 keer zo snel als een 
auto op de snelweg! 

De pitstop
Omdat de auto zo snel gaat, slijten 

Formule 1-held Max

H

WIJ HEBBEN EEN 
WERELDKAMPIOEN!

de banden snel. Daarom staat er 
een team klaar om de bestuurder te 
helpen. Dit gebeurt bij een pitstop. 
Tijdens zo’n stop rennen monteurs 
rond de auto. Ze verwisselen de 
banden en voeren soms snelle 
reparaties uit. En dat allemaal in een 
paar seconden. Zo’n pitstop moet heel 
snel. Anders wordt de kans op winst 
voor de coureur veel kleiner. 

Ben jij al fan?
Max Verstappen was vorig jaar de 
allerbeste. Heeft hij van jou misschien 
een race-fan gemaakt?

SPORT

Weetjes over Max
• Max was nog maar 17 jaar 

toen hij voor het eerst een 
Formule 1-race reed. Hij had 
nog niet eens zijn rijbewijs!

• De vader van Max heet  
Jos Verstappen. Hij was  
ook Formule 1-coureur. 

• Toen Max 4 jaar was begon  
hij al met karten.

• Max zorgde ervoor dat  
veel meer Nederlanders 
Formule 1 kijken. Vorig jaar 
zagen 5 miljoen Nederlanders 
Max kampioen worden!

Red Bull Ring in Oostenrijk

De hele tribune zit vol met 

Nederlandse fans, speciaal 

voor Max Verstappen.
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Zorglab van Zozijn
Het Zorglab helpt jou zoeken naar 
handige oplossingen. Soms kan 
een app of een andere technologie 
jou helpen met een probleem.  
Wil je hier meer over weten? Mail 
dan naar zorglab@zozijn.nl.

PUZZEL

De lente is begonnen

  Lukt het jou om deze puzzel in te vullen?   
  Hopelijk vind je de oplossing!  

A B C D E

eet jij wat er 
op de plaatjes 
staat? Vul de 

juiste woorden hiernaast 
in. Dan vind je de goede 
letters voor de oplossing.

W
2

1 3

7

6

5

4

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

Oplossing

VIND JIJ HET WOORD 
DAT WE ZOEKEN?

Oplossing van het Zorglab

mdat Mike de plantenspuit niet 
met zijn handen kan gebruiken, 
bedachten de mensen van het 

Zorglab van Zozijn een andere oplossing. 
Die oplossing is een speciale knop die 
Mike met zijn hoofd kan bedienen. Als 
Mike met zijn hoofd op de knop drukt, 
spuit de plantenspuit. Handig hè?! Nu 
kan Mike zelf de planten water geven. 

Alternatieve besturing
Deze knop voor Mike is een vorm van 
‘alternatieve besturing’. Zo zijn er nog 
veel meer slimme oplossingen te 
verzinnen.

O

INNOVATIE

TECHNIEK 
HELPT MIKE 
IN DE KAS

  Mike woont en werkt in Raalte. Hij werkt in de stal,   
  maar Mike wil ook graag in de kas werken. Door een   
  aangepaste plantenspuit kan dit nu!  

Bekijk Mike 
in actie!

1110

Benieuwd naar de oplossing? Kijk op bladzijde 23.



Onderwaterwereld

  In de zee zwemmen vissen. Ook hele bijzondere.   
  Weleens bang in het donker? Geen zorgen, een van   
  deze vissen geeft licht! Ontdek welke.  

ONTDEK HET 
LICHT IN DE ZEE

ZINTUIGENZINTUIGEN

TIP

Leg deze bladzijde 

onder een lamp of in de 

zon voordat je in het 

donker zoekt naar de 

lichtgevende vis.
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ZOEK DE VERSCHILLEN

Ben jij superscherp?

eze vrolijke foto 
is gemaakt in 
het atelier van 

de Kassei in Lochem. 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

Spijkers
Anja kreeg van een kennis een 
paar spijkers. Hij moest 
asbest verwijderen uit 
het paleis van de koning 
en koningin en nam die 
oude spijkers mee voor 
Anja. De spijkers hebben 
een speciaal plekje in 
Anja’s verzameling.

Een koninklijke verzameling

oop je de Boterfabriek binnen, 
dan is de kans groot dat je Anja 
als eerste ziet. Zij zit vaak bij de 

receptie. Daar neemt zij de telefoon 
op en heet ze bezoekers welkom. Anja 
verkoopt ook bonnen voor een kopje 
soep of een tosti. Dan bedient zij de 
kassa. Anja vertelt: ”Op mijn werk is het 
elke dag een feestje. Het is er gezellig en 
iedereen helpt elkaar.” Na een werkdag 
fietst Anja, even vrolijk, weer naar huis. 

Fan van Maxima
Thuis in Warnsveld geniet Anja van haar 
verzamelingen. Zo valt de vrolijke rij 
badeendjes op, naast de televisie. Anja is 
ook gek op alles wat met het koningshuis 
en vooral Maxima te maken heeft.  

L

UIT HET LEVEN VAN

ANJA IS DOL 
OP ORANJE

Anja heeft blikken, borden en boeken, 
veel boeken. Maar het mooiste vindt Anja 
het glazen blokje met een afbeelding 
van Maxima erin. Daar is zij, als echte 
Maxima-fan, dan ook extra zuinig op.

  Anja gaat elke werkdag op de   
  fiets van Warnsveld naar Zutphen.   
  Daar werkt Anja in de Boterfabriek.  

Anja Jelsma is 29 jaar, woont in Warnsveld  

en werkt bij De Repro in Zutphen.
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  Heb jij het nieuws over The Voice of Holland   
  gevolgd? In dit tv-programma gingen mensen   
  over elkaars grenzen heen.  

M

VEILIG EN GEZELLIG WONEN

16

Vertel wat je wel en niet fijn vindt

JOUW GRENZEN 
AANGEVEN

Ken jij je eigen grenzen?
Denk erover na. Want het 
is belangrijk om niet over 

grenzen te gaan.

Praat erover
Je kunt jouw grenzen 
vertellen aan de ander. Dan 

weet hij of zij wat je wel of niet fijn vindt.

Nee kunnen zeggen
Een kus? Een foto sturen? 
Of afspreken met iemand? 

Als dit voor jou niet fijn voelt, is het 
belangrijk om jouw grens aan te geven. 
Zeg bijvoorbeeld: “Nee, ik wil dit niet” 
of “Stop hiermee, ik vind dit niet fijn.”

Grenzen van een ander
Een ander kan weer andere 
grenzen hebben dan jij. 

Misschien vind jij een kus fijn, maar de 
ander niet. Accepteer altijd de grenzen 
van een ander.

Begeleider
Vind je het moeilijk om je 
grenzen te vertellen? Je kunt 

er altijd over praten met je begeleider. 
Jouw begeleider is er om jou te helpen.

VEILIG EN GEZELLIG WONEN

17

Zozijn School
Wil je meer leren over hoe je 
kunt opkomen voor jezelf? 

Dan kun je een cursus volgen. Heb 
je nu al een vraag? Of wil je meer 
weten over de cursus? Mail dan naar 
zozijnschool@zozijn.nl.

ABCDate
• Je kunt veilig nieuwe mensen 

leren kennen via ABCDate. 
Zij organiseren ook leuke 
ontmoetingsavonden.

• Je kunt een les volgen 
op ABCDate om met een 
verstandelijke beperking 
veilig te daten.

• ABCDate heeft een YouTube-
kanaal met veel tips.

Bekijk de 
website

isschien ben jij door het 
programma ‘Boos’ en alle 
nieuwsberichten ook over 

jouw eigen grenzen na gaan denken.  
We helpen je met jouw grenzen!

Voel je veilig en fijn
Het is belangrijk dat jij je  
veilig en fijn voelt. In je woning 

en op je werk. Ook met vrienden  
of misschien je verkering.

















CREATIEF CREATIEF

Kunst met kralen

KNUTSELEN MET 
STRIJKKRALEN
  Je kent ze vast wel: strijkkralen!   
  Maak jij van deze patronen wat moois?  

oud jij van knutselen?  
Dat komt goed uit! Hiernaast 
vind je een aantal ideetjes 

met strijkkralen voor het voorjaar.  
Heb je een doorzichtig plankje thuis?  

Leg hem op de tekeningen  
hiernaast en maak ze na! Ook op 
een wit plankje kan je kunstwerkjes 
namaken. Dan moet je alleen even 
goed kraaltjes tellen!

H

STAP 3
Je kunt de kralen er  

nu afhalen. Geef jij ze 
een mooi plekje in jouw 

kamer?

STAP 2
Leg een stukje bakpapier 
op jouw kunstwerk en ga 

er voorzichtig met een 
strijkijzer overheen. 

32

STAP 1
Leg de strijkkralen op  
de juiste plek op het 

plankje. Voor welk 
voorbeeld kies jij?

1

TIP
Heb jij thuis deze kleuren niet? Verander dan de kleuren!

1918



Boodschappenlijstje• 200 gram boter (haal  deze 2 uurtjes voordat je  begint uit de koelkast)• Een klein beetje extra boter  om je cakeblik in te vetten• 200 gram kristalsuiker• 1 citroen
• 200 gram tarwebloem • 4 eieren (kies voor maat L,  dat zijn grote eieren)

Uit jouw kast
• bakpapier, een cakeblik,  een grote kom, een rasp.

EET SMAKELIJK EET SMAKELIJK

ets lekkers bakken. Heel veel 
mensen worden daar blij van. 
Het is leuk om in de keuken te 

staan. Maar misschien is het nog wel 
leuker om lekkers uit te delen. Aan 
vrienden of familie. Of aan mensen uit 

jouw woongroep. Dit recept voor een 
citroencake is niet zo moeilijk. Misschien 
lukt het jou wel om hem helemaal alleen 
te maken. Of misschien kan je hem 
samen met iemand maken? Weet jij al 
wie er een stukje krijgt?

Dat wordt smullen

I

1. Zet je oven alvast aan op 175 graden.
2. Pak een cakeblik. Smeer een beetje 

boter in het cakeblik. Pak een stukje 
bakpapier. Doe dit in het cakeblik. 

3. Pak een grote schaal. Doe hier alle 
suiker en boter in. Klop het luchtig. 
Met de hand duurt dit even. Heb je 
een mixer? Dan heb je geluk.  
Je bent sneller klaar!

4. Breek de eieren één voor één  
op de rand van de kom en meng  
ze door het beslag.

5. Pak de citroen. Was hem schoon 
onder de kraan met warm water.  

Pak de rasp en beweeg deze zachtjes 
over de citroen. Let op: zie je dat de 
citroen op deze plek wit wordt?  
Dan ga je naar een ander stukje. 

6. Meng de citroenrasp door de 
tarwebloem.

7. Meng de bloem nu door het 
botermengsel. Roer het goed.  
Het moet een glad beslag worden!

8. Schenk het beslag in het cakeblik.  
Zet de cake ongeveer 1 uur in de 
oven. Daarna is jouw cake klaar.

Eet smakelijk!

HEERLIJKE 
CITROENCAKECITROENCAKE

Hoe maak je het?


15 minuten maken,  

1 uur in de oven


10 - 12 personen

  Lekker hè? Deze citroencake   
  is heerlijk fris. Echt iets voor de lente.   
  Lukt het jou om hem te maken?  
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MOPPEN EN RAADSELS
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De leukste moppen

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. 

  Ben jij een echte moppenmeester?   
  Maak je vrienden aan het lachen   
  met deze leuke moppen!  

GI-GA-GRAPPIG

Moppen van Daniël van der Burg (redactielid)

W
 

Het regent. Twee vissen  
zitten in een kom en kijken door 

het raam naar buiten. Zegt de 
ene vis: ‘Ben ik even blij dat  

ik binnen zit!’

Er zitten twee koeien in bad.  
Zegt de ene koe tegen de  

andere: ‘Geef de zeep eens,  
want ik krijg mijn vlekken  

er niet goed af!’

Twee skeletten wandelen een 
café binnen. Een van hen  

bestelt bij de barman: ‘Voor  
ons twee biertjes en een  

dweil, alstublieft!’

OPROEPJES

23

PRIKBORD

Wil je zelf een oproep plaatsen?
Zoek je een speelmaatje of iets speciaals 
voor jouw verzameling? Stuur een mail 
naar tijdschrift@zozijn.nl. Misschien zie jij 
jouw oproep in de volgende editie.

Tim uit Didam is dol op auto’s.  

Hij kent heel veel merken.  

Tim wordt dan ook heel blij 

van tijdschriften over auto’s en 

automerken. Kan jij Tim blij 

maken met tijdschriften? 

  Op deze bladzijde kan je een   
  oproepje kwijt. Anderen kunnen   
  jou dan misschien helpen!  

an jij Rutger, Tim of Rita blij maken? 
Stuur een mail naar tijdschrift@zozijn.nl. 
Dan krijg jij van de redactie het adres 

waar jij de spullen naartoe kunt sturen.
K

Helemaal gek van dieren, dat 
is Rita uit Didam. Heb jij leuke 
tijdschriften met dieren erin? Of heb je mooie plaatjes of boeken? En wil je Rita helpen? Ze wil jouw spulletjes graag hebben.

Rutger uit Didam is groot fan 
van de band Queen én van 
voetbalclub Feyenoord. Heb jij thuis iets liggen wat met Queen of Feyenoord te maken heeft? 

En heb je het niet meer nodig? Rutger ontvangt het graag!

OPLOSSING ZOEK DE  

VIJF VERSCHILLENOPLOSSING PUZZEL

Bloesem



DUURZAAMHEID BIJ  
DE ZOZIJN SCHOOL!

En weet je wat het leuke is?
Geen enkele cursus is hetzelfde. De cursus wordt 
aangepast aan jouw leervraag. En je ontvangt  
het duurzaamheid memoryspel.

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

Wat duurzaamheid is

Je afval scheiden

Zuiniger omgaan  

met water

Zuiniger omgaan  

met energie

Hergebruiken van  

spullen en kleding

En nog veel meer…

Nu te volgen cursus

In deze cursus leer je:
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