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elle kleuren op kleding, 
strandspullen en in de natuur.  
In de zomer is overal veel kleur  

te zien. Wist je trouwens dat dieren  
ook vaak opvallende kleuren hebben?  
Op bladzijde 4 vertellen we je er  
meer over! 

Groetjes van de redactie

  In de zomer zie je   
  heel veel kleur. Wat is   
  jouw lievelingskleur?  

F
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SPORT

  Je hebt vast wel eens een potje gebowld. Alle 10 kegels   
  omgooien in maar twee beurten. Lukt het jou? Sommige   
  mensen zijn zo goed dat ze er hun sport van maken!  

ijna iedereen staat wel eens op 
de bowlingbaan. Tijdens een 
gezellige avond met vrienden 

of een familiedag. Je staat dan voor een 
gladde baan waarover je een bowlingbal 
moet laten rollen. De bedoeling is dat 
je 10 kegels omgooit. Lukt dat je in één 

keer? Dan gooi je een ‘strike’. Daar krijg 
je de volgende beurt extra punten voor. 
Gooi je alle kegels in twee keer om dan 
noem je dat een ‘spare’. 

Voor bijna iedereen
Wist je trouwens dat de kegels ongeveer 

Gooi een strike!

B

BOWLEN  
IS ÉN BLIJFT 
LEUK

18 meter bij je vandaan staan? Dat 
is best ver. Het is dus niet zo gek als 
je ze niet allemaal raakt. En weet je 
wat bowlen zo leuk maakt? Bijna 
iedereen kan het doen. Bij sommige 
bowlingbanen kun je zelfs vanuit je 
rolstoel gooien. 

Bowlen als sport
Sommige mensen vinden bowlen zo 
leuk dat ze zelfs wedstrijden spelen. 
Al meer dan 60 jaar worden er in 
Nederland wedstrijden gehouden. De 
laatste jaren zijn dat er steeds meer,  
want bowlen wordt steeds populairder. 

SPORT

De hobby van  
Maria en Milanda
Iedere maand worden  
Maria Nachtegaal en  
Milanda Olden weer blij als ze 
naar de bowlingbaan mogen. 
“Ik doe dit al superlang”, vertelt 
Maria. Of ze ook wel eens aan 
wedstrijden meedoen? “Nee, 
voor mij is dit echt een hobby.  
Ik word niet vrolijk van 
wedstrijden”, zegt Maria. 
Milanda heeft juist wel eens aan 
een wedstrijd meegedaan. “Ik 
heb toen zelfs de eerste prijs 
gewonnen”, vertelt ze trots. 

Bowlen met vrienden

G-bowlen kan op verschillende plaatsen 

in Nederland. Vraag je begeleider of dit 

ook bij jou in de buurt kan.

54

Bekijk grappige filmpjes over 
bowlen!



Memoryspel

VIND 2 DEZELFDE 
PLAATJES

SPELLETJE

Op de achterkant van deze bladzijde vind je de uitleg van het spel.

Zet de lichten uit
Een lamp gebruikt best veel 
energie. Het is daarom handig 

als je alle lampen uitzet als je een kamer 
uit loopt. Let jij hier al op? 

Kraan uit bij tandenpoetsen
Je tandenpoetsen duurt  
2 minuten. Als je dan de kraan 

aan laat staan kost dat best veel water.  
Zet de kraan uit om water te besparen! 

Douche maar 5 minuten
Sta jij graag lang onder de 
douche? Dat is niet zo goed 

voor het milieu. Je gebruikt dan namelijk 






  Wil jij de wereld een handje  
  helpen? Deze tips helpen je besparen   
  op water, elektriciteit en gas.  

Bespaartips

ZUINIG MET 
HET MILIEU

6

VEILIG EN GEZELLIG WONEN

veel water. Douche niet langer dan  
5 minuten. Een zandloper helpt om de 
tijd in de gaten te houden. 

Hou de warmte buiten
De zomers worden steeds 
warmer. Is het buiten warmer 

dan binnen? Doe dan alle deuren en 
ramen dicht. Doe de zonwering voor de 
ramen. Zo blijft de warmte buiten. Zet de 
ramen en deuren 5 minuten open als je 
opstaat en als je naar bed gaat.

Heb je het koud?
Trek een lekker warme trui aan. 
Of pak een dekentje.







SPELLETJE

1.   Scheur deze pagina netjes uit het 
tijdschrift. 

2.   Tussen de plaatjes zie je lijntjes  
staan. Knip de kaartjes langs deze 
lijntjes uit.

3.   Leg alle kaartjes met de plaatjes 
naar beneden. Je mag om de beurt 
2 kaartjes omdraaien. Probeer te 

onthouden waar de plaatjes liggen. 
4.   Heb je 2 dezelfde kaartjes  

gevonden? Dan mag je de kaartjes 
houden. Je mag nu nog een keer.

5.   Wie aan het eind de meeste kaartjes 
heeft, die heeft gewonnen. 

Veel spelplezier!





Voetbalfan
Fred is ook groot voetbalfan. Hij 
heeft twee favoriete clubs. De 
bussen van Go Ahead Eagles en 
Feyenoord staan in zijn kamer 
gewoon 
naast 
elkaar. 
Moet 
kunnen!

Alles op wielen

p de planken in zijn kamer 
staan ze rijen dik. Een rij met 
Mercedessen, oude maar ook 

nieuwe modellen. Een rij met trekkers, 
uiteraard een groene John Deere in het 
midden. Een rij met bussen en een rij 
met vrachtauto’s. En alsof dat nog niet 
genoeg is, staat er ook nog een hele kast 
met vrachtauto’s aan de andere kant van 
zijn kamer. Fred kocht ze bij de kringloop 
of op een rommelmarkt. Ze kostten dan 
misschien niet zo veel, voor Fred zijn ze 
goud waard. 

Spoorbaan 
Fred heeft inmiddels alle centimeters 
van zijn kamer benut. In de hoek 
staat namelijk ook een mooie 
modelspoorbaan. Op een zelfgemaakte 

O

UIT HET LEVEN VAN

HET WAGENPARK 
VAN FRED

tafel rijdt de trein rondjes. Fred bedient 
de trein met de trafo. Eerst rijdt de trein 
rustig door de tunnel, maar al snel gaat 
hij harder. Zelfs op topsnelheid vliegt hij 
niet uit de bocht. Fred laat de trein netjes 
stoppen bij het station. 

  Fred houdt van auto's. Als er wielen   
  onder zitten, vindt Fred het al gauw mooi.   
  Zijn hele kamer staat vol met wagens.  

Fred Boddeman is 64 jaar en woont in Wilp op de Lathmer. 

9



an piepklein tot supergroot. 
En van wit of grijs tot heel 
kleurrijk. Zo ziet ieder dier 

er op zijn eigen manier speciaal uit. 
Misschien heb je deze dieren al wel 
een keer gezien in de dierentuin. Dat is 
niet zo moeilijk, want door hun kleuren 
zie je ze direct. 

Waarom zo kleurrijk?
Maar waarom hebben deze dieren 
zoveel kleur? Dat heeft verschillende 
redenen. Vlinders en kikkers gebruiken 
hun felle kleuren om te zeggen ‘Pas 
op! Ik ben giftig en je wordt ziek als je 
mij opeet.’ Zo weten roofdieren dat ze 
beter uit de buurt kunnen blijven.

Vrienden maken
Vogels gebruiken kleuren juist om 
vrienden te maken. Een groene vogel 
valt niet echt op in de jungle. Dankzij 
hun felle kleuren kunnen ze hun 
familie, vrienden of liefjes vinden. Dat 
is heel belangrijk, omdat deze vogels 
vaak in groepen leven. 

Regenboog
Ook de kameleon gebruikt zijn kleur 
om andere kameleons te vinden. Dit 
dier is extra bijzonder. Hij kan namelijk 
van kleur veranderen. Zo is hij normaal 
bruin of groen van kleur. Maar wanneer 
hij vrienden zoekt of juist bang is, 
verandert zijn schubbenlaag van kleur.

DIEREN

Wereld vol wonderen

TOEKAN
Ik ben te herkennen  

aan mijn grote  
kleurrijke snavel.

PAUW
Ik beweeg mijn gekleurde 

veren om te laten zien 
hoe knap ik ben.

BOOMKIKKER
Ik word donkerder  

van kleur als ik  
gespannen ben.

MORPHO VLINDER
Ik ben net iets  

feller van kleur dan  
mijn vrouwtje.

KAMELEON
Ik ben heel  

goed in verstoppertje 
spelen.

OP EEN RIJTJE...

Heb jij deze kleurrijke 

dieren al gezien? 

  Dieren vliegen, springen of rennen door de natuur. Zij  
  hebben soms de gekste kleuren. Door hun mooie kleuren  
  vallen ze op! Maar kleuren zijn ook nodig om te overleven.  

DIEREN

OPVALLEND DOOR 
FELLE KLEUREN

V
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Geurige ijsjes

  Je hebt deze zomer vast al een ijsje   
  gegeten. Proeven lukt in dit tijdschrift niet,   
  maar er even aan ruiken wel!  

HEB JIJ AL ZIN  
IN IJS?

ZINTUIGENZINTUIGEN

RUIK HET IJSJE!

Wrijf over de ijsjes. 

Eén van de ijsjes 

heeft een geur. Weet 

jij welke? 
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ZOEK DE VERSCHILLEN

Ben jij superscherp?

eze zomerse  
foto is gemaakt 
in de theetuin 

bij De Thushoeve in 
Zevenaar. 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

Van Gogh
Bert wordt ook wel ‘De kleine Van 
Gogh’ genoemd. Bert kijkt vaak 
naar Van Goghs  
schilderijen. Zijn eigen 
lievelings schilderij? 
Dat is ‘Parijs’, dit doek 
met prachtige kleuren. 

De kleine Van Gogh

ert maakt schilderijen. Soms klein, 
meestal groot. Ook maakt hij 
mozaïeken. En van klei vormt hij 

de mooiste figuren. Met gekleurd glazuur 
werkt hij ze netjes af. Van een kleurrijk 
kasteel tot een ezel. En van een klein 
huisje tot een grote koe. Bert werkt met 
veel plezier, heeft lol en is altijd vrolijk. 

Talent ontdekt 
Voordat de 63-jarige Bert bij  
Aventurijn kwam werken, maakte hij 
vliegengordijnen. Ook repareerde hij 
meubels. Niemand wist dat hij zo creatief 
en kunstzinnig is. Daar kwam Bert achter 

B

DE KUNST VAN

KLEURRIJKE 
KUNST VAN BERT

  Zes jaar werkt Bert te Winkel nu bij Aventurijn in Raalte.   
  Daar maakt hij mooie kunstwerken. Zijn kunst wordt   
  veel verkocht. En dat levert veel blije mensen op.  

15

Bert te Winkel is 63 jaar, woont in Heino en  

werkt bij Aventurijn in Raalte.

toen hij bij Aventurijn ging werken.  
Hij heeft zich enorm ontwikkeld. Bert is 
trots op zijn kunstwerken. En dat is 
helemaal terecht!



Meepraten bij Zozijn
Wil je meer weten over inspraak en 
medezeggenschap? Of wil jij net 
als Roy graag in een cliëntenraad? 
Bel Bureau medezeggenschap 
via 088 – 575 32 95 of mail naar 
medezeggenschap@zozijn.nl.

Meedenken met Zozijn

alades maken, broodjes 
beleggen en de was draaien. 
Dat is wat Roy doet. Iedere dag 

komen medewerkers van de gemeente 
eten in het restaurant waar Roy werkt. 
Ook zit Roy in de lokale cliëntenraad. 
Elke maand vertelt Roy daar wat er goed 
en minder goed gaat. Manager  
Sjaak van Tent legt uit: “Soms vraag ik 
advies aan de cliëntenraad. Soms ben 
ik gewoon nieuwsgierig naar dingen. 
Daarom vroeg ik nu waar onze cliënten 
echt blij van worden op hun werk.” 

Geen gedoe
Roy vroeg het in een locatieoverleg aan 
zijn collega’s. Roy vertelt: “We worden er 
blij van als alles op tijd klaar is. Als ons 
werk nuttig is. En als er geen gedoe is 

S

MEDDEZEGGENSCHAP

EEN VRAAG VOOR 
DE CLIËNTENRAAD

tussen collega’s.” Die informatie is handig 
voor Sjaak. Want zo kan hij ervoor zorgen 
dat iedereen blij is op het werk. “Het is 
belangrijk dat iedereen wordt gehoord.”

  Al 8 jaar werkt Roy van Marwijk bij het werkcafé  
  in Didam. Roy zit namens het werkcafé in de lokale  
  cliëntenraad. Hij geeft ideeën van zijn collega’s door.  

17

GEDICHT

Rijm op ritme

Zomer in je bol

Met mijn voeten in teenslippers

en de zon op mijn bol

neem ik een hap van mijn ijsje

met spikkels in alle kleuren van de regenboog

Door mijn zonnebril kijk ik naar de zee

mijn opblaasdolfijn in het zand lijkt me aan te kijken

alsof hij zegt

mag ik met je mee?

Samen spelen we in de golven

met onze vriend de zon op onze bol

Door Nathalie Nijboer

Weitje van Gieling, Didam

17

  Nathalie maakte een mooi   
  zomers gedicht. Lees je mee?  

WOORDKUNST

16

Bekijk de 
website



Lekker vliegeren

  Kan je kamer wel wat kleur  
  gebruiken? Vouw deze vlieger  
  na en hang hem op!  

HOOG  
IN DE LUCHT

Hieronder wordt uitgelegd hoe je van vouwpapier  

een vlieger maakt. 

19

IN EN OM JE HUIS

STAP 1
Vouw het 

blaadje schuin 
doormidden.  

Vouw het  
blaadje weer 

open.

STAP 2
Pak de buitenste 

punt en vouw 
deze naar de 

middellijn. Doe  
dit aan beide 

kanten.

STAP 3
Plak de flappen 
vast. Draai de 

vlieger om.  
De vouwen 

zitten nu aan de 
achterkant.

STAP 4
Versier de vlieger 

met stiften, 
stickers of verf. En 
plak voor de staart 

een touwtje aan 
de onderkant. 

PUZZEL

Woordzoeker

  Vind alle zomerse woorden   
  in de woordzoeker hieronder.  

aast de puzzel staan allerlei woorden. 
Streep ze weg in de puzzel. Met de letters 
die overblijven kun je een woord maken!N

VIND JIJ HET WOORD 
DAT WE ZOEKEN?

18

Benieuwd naar de oplossing? Kijk op bladzijde 23.

T H V B T Z W E M B A D

U S A I E W A R M K I Z

I P K K N T T Ĳ E A T A

N R A I T E E O S M B N

Z O N N E B R I L P A D

Z E T I G B P H I V D K

W I I O M K I A P U M A

E E E E R O S N P U I S

M R W G A F T G E R N T

M Z B R N F O M R L T E

E E A A J E O A S F O E

N E L S A R L T Z O N L

Oplossing

BADMINTON

BAL

BIKINI

GRAS

HANGMAT

KAMPVUUR

KOFFER

RANJA

SLIPPERS

SPROEIER

TENT

TUIN

VAKANTIE

WARM

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL

ZEE

ZON

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

ZWEMBROEK

ZWEMMEN

IJS



Boodschappenlijstje• 2 sneetjes casinobrood• 1 eetlepel mayonaise • Plakjes kaas
• Half teentje knoflook • Plakjes chorizo 

• 1 theelepel citroensap of limoensap
• 1 geroosterde paprika• Halve eetlepel olijfolie

Uit jouw kast
• Tosti-ijzer of  

een koekenpan

EET SMAKELIJK EET SMAKELIJK

Dat wordt smullen

STAP 5
Is jouw tosti net zo  

goed gelukt als die van 
Sharon? Hopelijk geniet  

je er net zo van als zij.  
Eet smakelijk!

STAP 3
Leg een aantal  

plakken kaas op een 
boterham. Doe de  
chorizo en paprika 

erbovenop.

STAP 2
Snijd de geroosterde 

paprika in reepjes.  
Je kunt de geroosterde 
paprika in pot kopen. 

Lekker makkelijk!

STAP 1
Hak de knoflook fijn  
en meng deze met  

de mayonaise, olijfolie 
en het citroen- of 

limoensap. 

STAP 4
Doe de Spaanse tosti  

in het tosti-ijzer en  
wacht 5 minuten.  

De tosti is klaar als hij  
een beetje bruin is. 

VOLG DE STAPPEN...

En geniet van je 
heerlijke  

Spaanse tosti! 

  Een heerlijke Spaanse tosti. Dat heb je   
  vast nog nooit geproefd. Wie deze tosti   
  eet heeft het gevoel in Spanje te zijn.  SPAANSE TOSTI  

MET AIOLI 

2120

e hebt vast wel eens een 
tosti gegeten. Twee witte 
boterhammen met ham en  

kaas ertussen. Die leg je dan in een  
tosti-apparaat. Of je bakt hem met 
een beetje boter in de pan.

Spannend
Maar wist je dat je die tosti ook iets 
spannender kan maken? Sharon Kok 
werkt bij het Werkcafé in Didam.  
Daar maakt zij geregeld een heerlijke  
Spaanse tosti. Op deze tosti zit  
geen ham, maar chorizo. Doe jij  
het haar na?

J



MOPPEN EN RAADSELS

22

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 Maurice van Hengel 

W
 

Hoe noem je een koe  
die in een tornado  

terecht is gekomen? 

Waarom staat een  
Belg op maandag altijd  

naast zijn stoel?

Goofy wil met een raket  
naar de zon. “Maar dat is toch 

veel te heet!” roept Mickey.  
“Welnee,” lacht Goofy.  

“Niet als ik ’s nachts ga!”



Omdat het 
 weekend erop zit!

Een milkshake!

OPROEPJES

23

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.

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

un jij iemand van deze oproepjes 
helpen? Stuur een mail naar  
tijdschrift@zozijn.nl. Dan krijg jij van  

de redactie het adres waar jij de spullen 
naartoe kunt sturen.

K

Heidi uit Didam houdt heel erg veel van tuinieren. Vooral het zaaien en het zien opgroeien van de plantjes geeft haar veel plezier. Wie heeft er voor haar nog bloementuintjes van de Albert Heijn liggen zodat zij naar hartenlust kan blijven zaaien. 

Wil je dat jouw 

gedicht, tekening of 

lievelingskleurplaat in het 

tijdschrift komt? Stuur  

dan een mail naar 

tijdschrift@zozijn.nl.

Oplossing woordzoeker
Hittegolf

Oplossing  
zoek de 5 verschillen

Helpen zoeken

PRIKBORD

OPLOSSINGEN PUZZELS



LEZEN EN SCHRIJVEN   
BIJ DE ZOZIJN SCHOOL!

Wist je dat...?
De Zozijn School ook cursus heeft gegeven aan cliënten 
die in de horeca werken en de menukaart wilden leren 
lezen? En dat is gelukt en dus ook mogelijk! Zo krijg je 
de cursus die bij jou past!

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!

Lezen en schrijven op 

je eigen niveau

De letters kennen

Op een leuke manier 

lezen en schrijven

Je naam schrijven

Het nieuws lezen

En nog veel meer…

Nu te volgen cursus

In deze cursus leer je:
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