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© kabaal! 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen  
zonder schriftelijke toestemming. 
Wil je reageren of heb je een verhaal dat je graag 
terug wilt zien in de Kabaal!, stuur dan een e-mail naar 
communicatie@deparabool.nl. De redactie heeft het recht 
om artikelen te bewerken of om te besluiten het artikel niet 
te plaatsen.

Wintergevoel
1. sneeuwpoppen maken
2. sneeuwballen gooien
3. schaatsen op een ijsbaan
4.  de stoep en de straat sneeuwvrij maken met de  

sneeuwschuiver
5. sleetje rijden
6. vallen en opstaan (uitglijden) door de gladheid: (ijzel)
7. allerlei soorten stampotten met rookworsten eten
8.  in de ochtend autoruiten krabben, of door het koude weer niet naar je werk kunnen

Dit zijn zomaar 8 ingrediënten voor een strenge winter, of 8 gebeurtenissen/ acties die 
ons een wintergevoel geven. 

Omdat ons klimaat verandert, hebben we al heel lang geen strenge winter meer gehad, 
en moeten we het doen met onze herinneringen van vroegere tijden: de tijd dat het 
kanaal dichtgevroren was en je kon schaatsen van Raalte naar Lemelerveld of Deventer 
over een dichtgevroren kanaal.

Om privacy redenen mogen de foto´s in deze uitgave niet 
verspreid of elders gepubliceerd worden.
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Inhoud

- Hanneke

Om het ouderwetse gevoel van de strenge, bijna vergeten koude winters terug te krij-

gen, heb ik hier 8 ingrediënten die je sowieso een LEKKER winters gevoel geven: 

1.  een varkenspoot  

of hamlap

2. spliterwten

3. prei

4. ui

5. winterwortel

6. rookworst

7. aardappels

8. knolselderij

Doe deze ingrediënten 

in een grote pan, met 

een klein snufje zout, 

en een flinke scheut 

liefde, dan is het winter-

gevoel heel dichtbij!!!!

Winterkost
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Wedstrijd

De Paraboolwinkel is op zoek naar jouw mooiste foto’s. Houd je van fotograferen en heb 

je een mooie foto die je mooi vindt op bijvoorbeeld een verjaardags-, beterschaps- of 

geboortekaart? Doe dan mee en mail je foto. Van de mooiste foto’s worden echte wens-

kaarten gemaakt. Misschien heb jij wel de allermooiste foto gemaakt, dan win je een set 

kaarten met jouw foto er op. Leuk toch?!

De spelregels:

•  fotografeer mooie voorwerpen, schilderijen, bloemen, gebouwen, of wat je maar mooi 

vindt om te fotograferen. Geen foto’s waar mensen op staan

•  de foto’s kan je sturen naar winkel@deparabool.nl

•  je kan de foto insturen tot 28 februari 2020

•  Met de winnaar(s) wordt contact opgenomen via e-mail.

• De Parabool mag gebruik maken van alle foto’s die worden ingestuurd.

Doe mee met de fotowedstrijd en 
win je eigen wenskaarten
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Werken

Hout werkt
De Houtwerkplaats is de hele zomer druk 

geweest met tuintafels en tuinbanken 

maken. Ook de vliegengordijnen hebben 

we weer goed verkocht.

Nu zijn we druk bezig met de voorberei-

dingen voor de kerstpakketten en kerst-

markten. Zoals verlichte kerstbomen, 

kerststerren met verlichting, kerstboom-

kaarsen, wijnflessen, waxinelichthouders, 

lichtpuntjes en broodplanken.
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Wonen

Dierendag

Op Maat 

Op Maat Schalkhaar heeft natuurlijk ook dierendag gevierd 

en wel op een hele speciale manier.

Ze kregen namelijk bezoek van 4 honden met hun baasjes!

Wat was het een gezellige middag. Er werd flink geknuffeld 

met de honden en ook werd er mee gewandeld.

Al met al was het een hele leuke middag.
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De elektronische hond logeert nu bij de 

Blekstraat en heeft ook een naam gekre-

gen: Jip. Hij slaapt iedere avond bij iemand 

anders op de kamer. 

Maria en Joke gingen samen met Miesje 

op pad naar de Zonnehof. Hier gingen ze 

Miesje aan een klas laten zien, speciaal 

gepland op dierendag. Verder werd Miesje 

op de woning lekker verwend! 

De Iris groep van Kindcentrum Borgele 

heeft voor het thema dieren de elektro-

nische kat geleend. De kinderen vinden 

het erg leuk om naar de kat te kijken, 

luisteren en natuurlijk lekker te knuffelen.
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Wonen

Een mooie aanwinst

Lang gewacht en toch gekregen.

Zes september hebben wij een lief klein 

bruin hondje gekregen, 6 jaar jong. 

Ze komt uit Luttenberg. Ze heet Miesje, 

een schatje, voor de hele woonvorm. 

Wij hebben een lijstje gemaakt voor  

’s morgens wie het hondje uit laat. 

Overdag gaat iemand anders mee lopen 

wie er thuis is, ’s avonds gaan de mannen 

meelopen. 

Ze loopt ook goed mee aan de riem. Maar 

als je met de riem aan komt dan is die wel 

een beetje bang en van grote honden wil 

die ook niets van weten. 



Maar verder is het een lief klein hondje 

waar je wel mee kan knuffelen. Brokjes 

staat altijd klaar en drinken. Ze slaapt bij 

ons in de groep. Iedereen mag ze uit laten 

ook de andere groepen. 

Ze slaapt in een hondenmand en sinds 

kort slaapt ze ook in een bak. Daar kruipt 

ze zelf in. 

’s Avonds ligt ze ook wel op de bank dan 

legt ze de poten op de rand van de bank 

en dan beur ik de hond erop en dan slaapt 

ze verder. Als ik ’s morgens uit bed kom 

om met de hond te wandelen dan kwis-

pelt ze al met het staartje om mee te 

gaan. Daarna krijgt ze een klein brokje. 

Ze staat ook vaak op de uitkijk. 

Wij zijn allemaal heel blij mee met het 

hondje Miesje. 

Dit is het verslag van Maria.

Onze Miesje
Ook mijn droom is echt geworden. Een 

hondje!

Ik kan er mee knuffelen, wandelen en ik 

moet erg om haar lachen.

Soms is ze wel eigenwijs, vooral als ze 

aan de riem moet. Als ze goed komt krijgt 

ze een beloning.

Ze ligt vaak bij de deur te wachten totdat 

iemand van de groep komt, want alleen 

zijn vindt ze niet fijn.

Wij zijn allemaal heel gek met haar.

Groetjes Agnes

Lief klein schattige hondje Miesje.

Het hondje heeft een goed plekje volgens 

de eigenaar en wij allemaal.

Tot ziens.
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Paraborrel 

Wonen

1x per jaar heeft iedereen van Wonen 

Deventer feest! Alle begeleiders en bewo-

ners komen dan samen om lekker te eten 

en te dansen. Het was altijd in december 

maar omdat dat voor iedereen een hele 

drukke maand is doen we het vanaf nu 

altijd in oktober! 

Dit jaar was het op 11 oktober. We heb-

ben feest gevierd in Boode in Bathmen. 

We begonnen om half 6 om met z’n allen 

lekker te eten. We hebben een pasta buf-

fet gehad met lasagne, spaghetti en tag-

liatelle. Helaas waren de taxi’s wat later 

dus hebben sommigen wat later gegeten. 

10



Na het eten was er een DJ en hebben we 

gedanst! Iedereen stond op de  

dansvloer… Jong en oud, bewoners en 

begeleiders. 

Tijdens de disco was er de mogelijkheid 

om je te laten schminken. Wat zag ieder-

een er mooi uit! 

We hadden nog speciaal bezoek van 

clown Puk! 

Het feest heette altijd de Jaarafsluiting, 

maar omdat het nu in oktober gevierd 

wordt moest er natuurlijk een nieuwe 

naam komen. Alle bewoners en begelei-

ders hebben gestemd en de nieuwe naam 

is geworden….. Paraborrel!

Wonen



Kom van de bank af!
Bij Op Maat Schalkhaar hebben we een nieuw thema bedacht:

KOM VAN DE BANK AF!!
Voor de koffie gaan we liedjes zingen waarbij we moeten bewegen, zoals;

*  bewegen is gezond (van kinderen voor kinderen)

* hoofd, schouders, knie en teen

* tsjoe tsjoe waa.

Hier worden we allemaal weer lekker fit van!!

Wonen
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WINTER 
KLEURPLAAT
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Wonen

Ons huis wordt verbouwd
hoi wij zijn Patricia en Grietje, 

Wij wonen normaal op de Reicholtstraat 

in Deventer. 

Omdat ons huis waar wij samen in wonen 

verbouwd wordt, wonen we nu voor een 

paar maanden in Raalte op Schuilenburg. 

Wij hebben daar samen een appartement. 

Wij vinden het erg leuk op Schuilenburg 

omdat er veel activiteiten zijn zoals: 

stoppelhanen, muziekavonden, spelletjes 

avonden. 

Rond december verhuizen we weer na de  

Reicholtstraat in Deventer. We zijn  

benieuwd hoe de verbouwing is geworden 

en het winkelcentrum Colmschate is ook 

gerenoveerd waar we weer leuk kunnen 

shoppen. 

Links achter Patricia, rechts voor Grietje in hun tijdelijke woning in Schuilenburg Raalte.
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Puzzel



Belangrijke telefoonnummers
Altijd handig, een paar belangrijke telefoonnummers op een rijtje.

Service Bureau de Parabool: 0570 627973 

Cliëntvertrouwenspersoon Natasja ter Stal: 06 21151664 
Je kunt ook mailen naar Natasja: n.terstal@hetlsr.nl 

Heb je een WLZ indicatie en heb je vragen? Dan kan je gebruikmaken 
van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE via 088 6330633 of 
wlz@meeijsseloevers.nl 
Kijk op meeroverwlz.nl voor meer informatie

Vragen of opmerkingen over de Kabaal: mail naar communicatie@deparabool.nl 

of bel naar het Service Bureau. 

Hele fijne
feestdagen!


