
Kabaal!

Voorjaar  

Een uitgave voor en door de Parabool jaargang 15 | nummer 41

Vilten bij Textiel



Voorwoord

Kabaal! is het cliëntenmagazine van de Parabool

Redactie en fotografie
Metke de Groot  (ambulante dienst-verlening)
Karen Stomphorst  (ambulante dienst-verlening)
Marjolein Stomphorst (wonen Deventer)
Karin Wiegers  (werken Deventer)
Annemarie Veldman  (ODC)
Joyce Duteweert  (werken Raalte)
Henriëtte Koerhuis (wonen Raalte)
Rachel Denneboom  (communicatie, SB)
Nasira van Amerongen  (communicatie, SB)

Opmaak:   Afdeling Communicatie, de Parabool 
Drukwerk: Print.com

© 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.

Veranderingen
De wereld, de mensen, iedereen en alles veranderd. Helemaal door de corona, merken 

we pas goed, hoe het is,  en hoe het voelt,  om om te gaan met veranderingen. 

Bijvoorbeeld: hoe is het om een mondkapje te dragen,  hoe houd je 1,5 meter afstand  

en hoe voelt het om met weinig mensen bij elkaar te zijn. Dit zijn een paar dingen die 

veranderd zijn  in een jaar waar corona de hoofdrol speelde. Ook al deze veranderingen 

(maatregelen) kunnen wennen en voelen bijna  als normaal. Toch vinden de meeste 

mensen het fijn als er zo min mogelijk veranderd in deze toch al rare tijd en wereld, 

want veranderingen vragen aanpassingen, we moeten omschakelen naar ander gedrag

en gewoontes. Voor veel mensen is dit lastig,  omdat je uit je ritme wordt gehaald. 

Nu we weer meer mogen, en beetje bij beetje het leven van voor de corona terug krij-

gen, moeten we weer wennen aan de nieuwe positieve veranderingen,  en zo blijven we 

bezig met alle veranderingen en aanpassingen. Hopelijk hebben we nu de meeste ver-

anderingen (aanpassingen) gehad, en blijft het even zoals het nu is. Wat niet zal gaan  

veranderen is deze column door mij geschreven,  ik hoop dat dit jaren onveranderlijk 

blijft!!

- Hanneke

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

Het textielatelier is alweer 1 jaar werkzaam 

op de Joetse in Raalte. Naast het weven en 

naaien hebben we ook andere activiteiten 

opgestart, één ervan is het vilten.

Kim; het vilten vind ik leuk, het is iets bij-

zonders. Geen enkele gevilte lap is hetzelf-

de, dus uniek!

Maureen; ook leuk om viltenballetjes te 

draaien en daarvan iets te maken, een ket-

ting of sleutelhanger.

Vilten bij Textiel
Maria; leuk om te doen, ik vind de hoesjes 

leuk die we hebben gemaakt voor bril of 

mobiel.

Karin; Ik vind het erg leuk om sierraden 

mee te maken en ook al een telefoonhoesje 

gemaakt.

Grietje; Het vilten gaat goed, want het mis-

lukt niet gauw. Balletjes draaien van vilt en 

er eikeldopjes mee vullen.

Groetjes, Texiel 

4 5



Hoe vond je het om mee te doen?

Wonen

Aan welk televisie programma heb je 

meegedaan? Down the road

Wat heb je daar allemaal gedaan?

• Vliegtuig gesprongen

• Tesla gereden

• Uiteten

• Shoppen

• Kamperen

• Van een kabelbaan gegaan. (Heel 

hoog)

• Pannenkoeken gegeten

Heb je daar vriendschappen opgebouwd?

Ja met Nick, Liam, Kay, Gordon, Alexan-

der, Bart, Rene en Esmee

Heb je nu nog contact met Gordon?

Nee, nu niet meer

Ben je nu bekend?

Ja afentoe spreekt iemand mij aan of ik 

mee heb gedaan aan down the road. Dan 

vinden ze dat erg leuk en vertellen ze dat 

ze mij op tv hebben gezien.

 

Down the Road

Hoe vond je het om mee te doen?  

Superleuk! Ik vond het leuk om Gordon te 

ontmoeten en vriendschappen op te bou-

wen. Ik heb geleerd om zelfstandig te zijn 

en om mijn eigen tanden te poetsen.

Wat vond je niet leuk?

De raceauto was kapot dus kon ik helaas 

daar niet in racen.

Groetjes,

Tiemen en Jolien

Uitje Bakkerij Broekland 
AMevrouw m. vertelt;

‘We gingen met de auto naar de bowling baan op de worp. Daarna deden we bowling 

schoenen aan.  Toen hebben we koffie gedronken met appeltaart van de bakkerij. Toen 

gingen we bowlen in aparte groepjes. We hebben ongeveer een uur gebowld. Iedereen 

was heel fanatiek met bowlen. Na het bowlen hadden we een buffet met allerlei brood-

jes, soorten smeersels en soep. Het eten was super lekker. Na het eten kreeg iedereen 

pepernoten en een chocolade reep. Daarna gingen we weer naar de auto´s terug naar 

de parabool. Het was erg gezellig!’

Mevrouw m. vertelt:

‘Ik vond het heel erg leuk een dagje uit met de bakkerij!’ Bowlen was leuk en gezellig en 

het eten was lekker!’

en!

Werken
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Kinderen 

Koken op de Roosmarijn 
Elke donderdagochtend gaan de kinderen 

van de Roosmarijn koken en bakken. 

Brrr.. Het wordt weer wat kouder buiten. 

Tijd voor heerlijke boerenkool! De aard-

appelen waren al geschild. Een aardap-

pelschil is ook erg leuk om te breken en te 

voelen vond Julia. Vervolgens hebben we 

samen de aardappelen in stukjes gesneden 

en de boerenkool in de bak laten vallen. 

Maar boerenkool, hoe voelt dat eigenlijk? 

Cristian voelt de structuur van de boeren-

kool, maar stiekem vond hij de ongekookte 

boerenkool ook erg lekker! 

Onze enige echte eigen Anneke maakt er 

nog een extra show van door de boeren-

kool vanuit hoogte in de bak te laten vallen, 

wat een plezier! Wanneer alles in de pan 

zit gaan we roeren en wordt er een liedje 

gezongen. Oh, wat wordt het lekker! 

In de andere pan worden lekkere spekjes 

gebakken. Wat een heerlijke geur wordt er 

verspreid door het ODC. De spekjes worden 

apart bewaard, want niet alle kinderen eten 

dit. Wanneer de aardappelen gekookt zijn 

wordt er flink gestampt. Wat een energie 

kost dat. Maar daarna... kunnen we heer-

lijk smikkelen! Ons testteam; Masal, Mees 

en Mike vonden het heel erg lekker! Vooral 

met een heerlijke rookworst erbij! Alleen 

Ewan at liever een broodje met chocolade-

pasta, ons chocolademonster!

Wat zullen we volgende week voor iets 

lekkers gaan maken? Cake? Pudding? Ma-

caroni? Het is allemaal lekker! Het is altijd 

een verrassing voor de kinderen!



Het Kabinet! Covid 19

Gedicht

Lichtpaneel
Op de krokus hebben we supercool nieuw spelmateriaal! Het is een lichtpaneel, die je onder 
een doorzichtige balk kan leggen. Je kan in deze bak dan allemaal materialen doen, die door 
het lichtpaneel visueel nog aantrekkelijker worden. 

Je kan er bijvoorbeeld waterparels in doen die superleuke kleurtjes hebben en lekker glibberig 
aanvoelen, of blokken die speciaal voor dit paneel zijn waardoor de licht lijken te geven. Wat 
vinden de kinderen het leuk om mee te spelen zeg!!

Ja, het bekende gesprek van de dag, 
covid-19 al bijna 2 jaar bezig, 

ook nu dat je alweer bijna niets meer mag.  

En keer op keer is het weer aan zet, 
juist ons welbekende Kabinet! 

Wat moet je er nu onderhand van geloven, 
versoepelingen, aanscherpingen wat ze maar beloven. 

Je vaccineren keer op keer. 
Je word er niet altijd lekker van, 

en je arm doet steeds zeer. 

Dan weer een nieuwe QR code, wat een gedoe, 
waar gaat het toch in Nederland naar toe! 

Keer op keer in lockdown door een nieuwe opduikende variant. 
Zo loopt het nog een keer goed fout uit de hand. 

De kleine ondernemers gaan er zo aan onderdoor. 
Nu kabinet, geef er eens aan gehoor. 

We kunnen zo niet door gaan jaar na jaar. 
We krijgen Corona samen niet onder controle, geloof dat dan nu maar. 

Dit alles is een heel spektakel. 
Het kabinet met al zijn gekakel. 

En of ik die kar dan zal trekken, nou nee, 
corona kan voor mij nu vertrekken! 

                Groetjes Marcel F. 

Kinderen
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Inloop de Eik

Wonen

Bij Inloop de Eik is er 2 dagen in de week een 
kookavond. Om de beurt kiezen cliënten die 
op betreffende avond mee-eten een menu en 
met een klein groepje schuiven ze dan aan 
om gezamenlijk te eten. 

Deze keer eten Martin, Gerrit en William ge-
zellig samen met iemand van de begeleiding. 
Zoals je ziet heeft het ze goed gesmaakt en 
sluiten ze af met een lekker toetje. 

Kleurplaat van 
de Kleurmeesters
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Kinderen 
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Leuke 
activiteiten op 
de Lavendel 
Op de Lavendel doen wij regelmatig andere 

activiteiten dan die wij wekelijks gewend 

zijn. Zo proberen wij de kinderen op de 

groep te prikkelen, op een andere manier 

alert te krijgen en nieuwe dingen te laten 

beleven.

Ook hebben wij jaarlijks ons groepsuitje 

wat nu al een paar keer niet door kon gaan 

vanwege corona. Dus dachten wij, dan 

halen we het uitje naar onze eigen groep 

toe. Zo hebben wij in december bij ons de 

Klankreiziger uitgenodigd.

De Klankreiziger zorgt voor muziekbeleving 

in zorginstellingen en speciaal onderwijs. 

Hij laat kinderen/ cliënten een sfeervol 

muzikaal avontuur beleven in hun eigen 

vertrouwde omgeving. 

De klankreiziger heeft een grappige koffer 

mee waar allemaal leuke instrumenten en 

spulletjes in zitten die voor het gehoor, de 

visus en de tast erg mooi zijn om te bele-

ven.

Onze kinderen zaten klaar in een halve 

kring. Vol verwachting (dat konden we zien 

aan de gezichten)

Vliegengordijnen

Theo Neurdenburg 75 jaar ! 

keken ze de klankreiziger aan toen hij bin-

nenkwam met zijn koffer en instrumenten. 

Eén kind van onze groep beleefde het mee 

via beeldbellen omdat zij nog in quarantai-

ne zat. Een hele goede oplossing, want ze 

was alleen maar aan het lachen!!

Er werden tjilpende vogeltjes opgezet op 

de achtergrond. Alsof we ons ergens in het 

bos waanden. De ogen van veel kinderen 

gingen wijd open. Vervolgens kwam de 

klankreiziger steeds bij ieder kind individu-

eel langs met een instrument of een diertje.

Hij liet geluiden horen en hij zong liedjes 

die we samen probeerden mee te zingen. 

Hij vertelde er een verhaal omheen en liet 

de kinderen ervaren door te voelen, luiste-

ren en te kijken. 

Het was een erg leuke, gezellige ochtend!!! 

Mochten jullie nieuwsgierig zijn geworden: 

www.klankreiziger.nl 

Hier zie je een paar mooie vliegengordijnen van Industrieel Werk 

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

Service Bureau de Parabool: 0570 627973 

Vertrouwenspersoon Zorg Saskia Hoogerbrugge: 06 21620722 
Je kunt ook mailen naar S.Hoogerbrugge@hetlsr.nl 

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

of bel naar het Service Bureau. 


