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Voorwoord

Afgelopen zomer
Heb je een goede vakantie gehad? Waar ben je geweest? Hoe lang ben je vrij geweest?
Heb je mooi weer gehad? Dit zijn zomaar wat vragen, die mensen stellen aan het einde
van de zomervakantie. Maar dit jaar, ( het hele jaar 2021), werd bepaald door het corona virus, dus zag de vakantie er voor de meeste mensen er dit jaar net wat anders uit.
De meeste mensen bleven deze zomer thuis en gingen dagjes uit, of weekendjes weg?
Sommige konden toch nog met een groep lekker met vakantie. Zo is ieder op zijn eigen
manier de zomer door gehuppeld. En dan toch, toch weer veel te snel: is de zomer
ineens weer voorbij!! We gaan weer naar ons werk, sporten weer, en houden ons bezig
met onze alledaagse verplichtingen. We zeggen tegen elkaar dat we het zo jammer
vinden dat de tijd zo snel voorbij gaat in de vakantie, maar dat het ook goed is om
weer in ons oude vertrouwde dagelijkse ritme te zitten. Nog een paar maanden, en we
nemen afscheid van het jaar 2021, kijken we terug op een bijzonder jaar, dus ook op
de bijzondere zomer van 2021. Niemand zal snel het jaar en de zomer van 2021 vergeten. Volgend jaar, lijkt nog heel ver weg, maar de tijd vliegt, maken we er weer een
mooi jaar van!!!

- Hanneke
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Wasserette
Van Sam en Pluk hebben wij een heel leuk
bosje bloemen gekregen die door de kinderen
van Sam en Pluk zijn geknutseld.
Sam en Pluk is een kinderdagverblijf van Raster waar wij 2x in de week de was voor doen.
Dit zijn lakentjes, handdoeken, theedoeken en
slabbetjes. Wij kregen deze bloemen omdat
wij ook met het warme weer de lakentjes
hebben gestreken of gemangeld. Dit werd erg
gewaardeerd!
Ze hebben er een kaartje bij gedaan met de
tekst: ‘Jullie verdienen een bloemetje!
Bedankt voor alles wat jullie voor ons doen!
Groetjes,
De kinderen en leidsters van Sam en Pluk’
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werken

Samenwerking Industrieel Werk en
VSO De Linde school uit Deventer
Op maandag 17 mei was het eindelijk weer

Het was mooi om te zien dat de leerlingen

zover 6 leerlingen van De Linde school

elke week stappen vooruit maakten.

kwamen bij ons stage lopen voor 7 maandagen.

Maandag 5 juli kwamen de leerlingen voor
de laatste keer stage lopen. Aan het ein-

Wij van industrieel en de wasserette heb-

de van hun stagedag kregen de leerlingen

ben in de kantine een plek gemaakt voor de

van Industrieel werk en de Wasserette een

leerlingen en hun leerkrachten.

certificaat omdat ze super goed hun best
hebben gedaan.

Wij van Industrieel hebben verschillende
werkzaamheden klaar gezet die bij ons

Er is een fijne samenwerking tussen De

horen. Vliegengordijnen opzetten/rijgen,

Parabool en Vso De Linde school.

schroeven tellen, kleurtjes uitzoeken,
Cd-hoezen plakken en loshalen, plooiband
haakjes uittellen en in zakjes doen, compagnons uittellen.
De Wasserette had verschillende werkzaamheden uitgezet die horen bij de wasserette. Mangelen, strijken, was opvouwen
+ sorteren op kleurlabel. Er was voor de
leerlingen genoeg keuze uit werkzaamheden. Na 2 weken zijn de leerlingen in een
roulatie op de groepen komen werken.
1 leerling naar de wasserette en 2 op de
groep bij industrieel werk. Eerst gingen de
leerkrachten van De Linde school mee naar
de werklokalen, na een tijdje kwamen de
leerlingen zelfstandig werken op de groepen.
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Werken
Wij willen de vso De Linde school bedanken voor de samenwerking en op naar de
volgende samenwerking.
Misschien kennen jullie iemand met een
bedrijf? Vraag diegene dan of zij nog een
klus voor ons hebben.
Lees je dit en denk je ‘ik heb nog wel een
klus’ dan horen wij dat graag. Je kan contact met ons opnemen door te bellen met
0570-625898 of via industrieelwerk@deparabool.nl. En hebben jullie ons al gezien
op Facebook?
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Werken

Wist je dat?
1. Onze winkel nog steeds gesloten is?
2. En deze steeds meer op een echte mancave begint te lijken?
3. We heel weinig groente hebben omdat de winkel nog dicht is?
4. Bjorn de EK pool gewonnen heeft en Dylan nu een TikTok moet maken?
5. Dylan hieronder laat zien wat hij daarvan vindt?

6. Wij de boerenkool al aan het planten zijn?
7. Wij ons eerste watergevecht al gehad hebben?
8. Joep niet bij de sproeiers weg te slaan is?
9. Hij er dan zo uit ziet……
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Werken

Dagje Op Maat Raalte
Met Op Maat Raalte hebben we een gezellige dag gehad. De dag begon met een
lekker stukje appelkruimel plaattaart van
Bakkerij Broekland en koffie of een kopje
thee.
Daarna hebben we een fotospeurtocht
door Raalte gedaan (door Rita gemaakt),
er waren letters verstopt en die moesten
we opzoeken. Vooral Gerrit was erg goed
in de weg wijzen. Hierna had iedereen wel
zin in een patatje of twee met een snack.
Tot grote verassing van de groep stond
er een snackwagen klaar en konden we
kiezen tussen verschillende snack.
Na het eten hebben we spelletjes gedaan. Heel gezellig, samen aan de Beleef
TV en natuurlijk mens erger je niet
De dag was zo voorbij, veel te snel natuurlijk. We hebben veel plezier gehad.
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Recept uitgezocht
door Beysa van

Recept

Industrieel Werk

Recept voor Turkse Baklava
DE INGREDIËNTEN:
o
o
o
o

200 gram ongezouten pistachenoten;
500 gram suiker;
125 gram boter;
30 vellen filodeeg;

o

250 milliliter water.

AAN DE SLAG!
1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Laat ondertussen de vellen filodeeg ontdooien.
3. Smelt wat boter en vet hiermee een rechthoekige ovenschaal in.
4. Maal de pistachenoten fijn in een keukenmachine.
5. Bedek de onderkant van de ovenschaal met vel(len) filodeeg.
Let op! De zijkant van de ovenschaal mag niet bekleed zijn met filodeeg. Snijd zo nodig
de plakken bij als het niet op de bodem past.
6. Herhaal stap 5 met nog een laag filodeeg.
7. Strijk de laag filodeeg van stap 6 in met boter.
Let op! Doe dit voorzichtig, zodat de vellen filodeeg niet scheuren.
8. Herhaal dit met 10 vellen filodeeg en smeer telkens om de 2 vellen het deeg in met
boter.
9. Strooi de helft van de pistachenoten over de bovenste laag met filodeeg.
10. Leg weer opnieuw 10 vellen filodeeg op de rest van de vellen, vergeet niet om boter
te smeren na elke 2 vellen filodeeg.
11. Strooi de andere helft van de pistachenoten over de vellen filodeeg.
12. Herhaal de bovenste stappen met de overige 10 vellen filodeeg.
13. Snijd de Baklava alvast in blokken. Wanneer je na het bakken gaat snijden, breekt
het filodeeg.
14. Giet een ruime hoeveelheid boter over de Baklava.
15. Plaats de Baklava voor ongeveer 25 minuten in de oven.
16. Verhit ondertussen 250 milliliter water in een pannetje.
17. Voeg 500 gram suiker aan stap 16 toe en breng dit aan de kook.
18. Kook de suikersiroop ongeveer voor 10 minuten.
Belangrijk! Houd de suikersiroop warm totdat de Baklava klaar is.
19. Als de Baklava klaar, is haal je ‘m uit de oven en giet je de suikersiroop direct over
de gehele ovenschaal. Het lijkt veel, maar alles mag erover!
20. Laat de Baklava afkoelen voordat je het gaat eten.

Kleurplaat

Annemarie
Wonen

Poffertjes kraam
verrassing
Op zaterdag 29 mei werden we bij wonen Deventer verrast door de Soos met het
bezoek van een poffertjeskraam. Dat was een
erg lekkere verrassing.
Zoals jullie op de foto’s kunnen zien hebben we

Bastiaan

daar heerlijk van gesmuld en genoten.
Wat een top actie van de Soos!
Getypt door Jasmijn Flierman.

Bauke

Jitske

Martha
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Bea

Desiree

Wonen

Femmie

Nathalie

Poffertjeskraam
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Max

Wonen

Dion

Patricia
Rob

Ron
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Wonen

Geschreven brief
door Jeanette Bouwman
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Wonen

Rosa Havekes
Hallo, mijn naam is Rosa Havekes en ik
woon op van der Wijckstraat.
Personeel heeft geregeld dat de patatkraam op de woonvorm komt.
Iedereen is nu twee keer gevaccineerd en
dat willen we vieren.
Jammer dat het geen mooi weer is maar
ik zit hier lekker een patatje te eten.
Wij hoeven op de woonvorm ook geen
mondkapjes meer te dragen.
Dit vind ik heel fijn.
Het afgelopen jaar vond ik niet zo leuk. Ik
kon niet overal heen.
Mijn verjaardag kon ik niet goed vieren.
En ik heb de familie wat minder gezien,
maar dat kon ook niet anders.
Ik hoop dat de Corona niet meer terugkomt en dat ik dan met al mijn broers en
zussen weer lekker uit eten kan met mijn
verjaardag. En ik hoop dat de Bingo weer
gauw begint.
Oja, wat ik ook nog wilde vertellen is dat
ik werk bij Textiel en dat we zijn verhuisd
naar Raalte.
Nu kan ik lopend naar de Joetse gaan.
Alleen bij slecht weer ga ik met de taxi.
Groetjes Rosa Havekes
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Kinderen

Groen dak Kindcentrum
Bij Kindcentrum Borgele waar ODC t Lantaarntje gevestigd is, zijn wij in het bezit
van een prachtig groen dak die op dit
moment volledig in bloei staat. Kijk eens
hoe mooi!
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Belangrijke telefoonnummers
Altijd handig, een paar belangrijke telefoonnummers op een rijtje.

Service Bureau de Parabool: 0570 627973
Cliëntvertrouwenspersoon Annemieke Bijkerk: 06 19361806
Je kunt ook mailen naar Annemieke: a.bijkerk@hetlsr.nl
Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe wet. Deze wet heet Wet zorg en
dwang. Wil je daar meer over weten vraag dan aan je begeleider wat dit
voor wet is of kijk op www.hoewerktzorgendwang.nl.
Vragen of opmerkingen over de Kabaal: mail naar communicatie@deparabool.nl
of bel naar het Service Bureau.

