
Afgelopen december hebben we ’n leuke
opdracht gekregen via onze manager.
We moesten voor een andere locatie binnen
Philadelphia 65 pakketjes maken met
verschillende soorten koeken en een houten
kaart waar een leuke spreuk op gebrand is.
Deze houten kaart is gemaakt op onze
creatieve afdeling.
De manager van een andere afdeling heeft
dit gezien en was zo enthousiast dat hij 120
pakketjes besteld heeft met allemaal
verschillende koeken
.
Omdat we nu iets meer tijd hebben in de
bakkerij hebben we nieuwe koek soorten
gemaakt. Deze hebben we met z’n allen
geproefd en goed gekeurd. haverkoeken
met sinaasappel stukjes en spelt koeken.

Nieuwsbrief
Herma 25 jaar in dienst bij Philadelphia

In maart was Herma 25 jaar in dienst bij
Philadelphia. Dit hebben we kleinschalig
gevierd met elkaar. Herma heeft veel mooie
cadeaus gekregen. Ze heeft getrakteerd op
zelfgemaakt gebak. Dit viel erg goed in de
smaak bij iedereen. 
We hopen dat Herma nog lang blijft werken
voor Philadelphia bij locatie Twente Uniek.

Nieuws uit de koekenbakkerij

Volg je ons al op social media?

Op maandag 5 april zijn we dicht ivm 2e paasdag



INTERVIEUW MET JACQUELINE

Naam: Jacqueline Machielsen.

Leeftijd: 52 jaar.

Familie:
Vader overleden, moeder woont nog zelfstandig.
Elk weekend gaat ze naar haar toe en blijft ze
slapen.
Jacqueline heeft 1 zus die 2 kinderen heeft.

Woonsituatie:
Ze woont aan het Hoge Dijkje in Nijverdal van
woonvorm Philadelphia op de eerste verdieping
en heeft goed contact met de medebewoners.
Ze heeft gewerkt bij Soweco in Almelo en
Nijverdal, daarna in Enter en nu bij Twente
Uniek
op de werkdagen Ma-Do hele dag, Di-Wo ½ dag
en Vrijdags vrij.
Het bevalt haar heel goed (soms te goed) en
moet ze het van de leiding af en toe rustiger aan
doen.
Het liefst eet ze gekookte aardappelen, sla,
verschillende soorten groenten en rundvlees.
’s Winters stoofpeertjes.

Hobby’s:
Muziek luisteren (Armin van Buren) , watts-
appen, wandelen, fietsen en voetbal kijken (FC
Twente).
Natuurfoto’s maken, vooral bloemen.

Heb je nog wensen: ?
Rustige mensen om haar heen en eigen dingen
doen.

Op de creatieve afdeling worden verschillende dingen
gedaan.
o.a.
- Vogelhuisjes in elkaar zetten en verven
- Dienbladen maken
- Hout branden
- Figuurzagen
- Houten poppen ( zie facebook – website ).
We maken vele creatieve kunstwerkjes op bestelling,
heeft u iets gezien vraag ons gerust naar de 
 mogelijkheden.

Op dit moment zijn we leuke dingen voor Pasen aan
het maken.

CREATIEVE AFDELING:

WE GROEIEN UIT ONS JASJE.

Er zijn veel mensen die graag bij Twente Uniek
zouden willen werken het gevolg daarvan is dat
we uit ons jasje groeien...
Omdat we niet meer de ruimte hebben om deze
mensen bij ons te plaatsen zijn we op zoek
gegaan naar een oplossing.
En die is gevonden!
Blijkt er in het pand naast ons gewoon een
ruimte leeg te staan!
Vanaf april hebben we er magazijnruimte en
een werkruimte bij!
Hier zijn we heel erg blij mee, nu hoeven we
geen nee te verkopen aan al die mensen die
graag bij ons wil komen werken.
We mogen het pand al in om schoon te maken
en verven dus daar zijn we druk mee bezig, des
te eerder kunnen we er aan de slag!

WIST U DAT?

- Peter in ons nieuwe pand bezig is met schoonmaken en
schilderen? 

-Greet Prins afscheid heeft genomen van Philadelphia?  en ze deel
uitmaakte van de raad van bestuur van Philadelphia?

- De mannen van Erve Groot Buren buiten aan het straten zijn
geweest?  Het ziet er weer picobello uit. 

- Dat we via Henk, onze vrijwilliger, pakketjes aan het maken zijn
met koeken en andere lekkernijen? Hier hebben we met ons allen
aan gewerkt, iedereen kon eraan meewerken. Het leek wel
lopende band werk.

- We houten poppen hebben gemaakt?? Zie de website en
facebook.

- Er mooie en leuke dingen voor Pasen worden gemaakt op onze
creatieve afdeling? o.a. uit hout gezaagde paashazen?

- De buurman van ons ( waar we het nieuwe pand van huren ) ’n
nieuwe auto heeft
( Audi ) waar velen van ons mee mochten voor ’n proefrit!!!
We konden het niet afknipogen, zo snel was hij ermee weg!!

-We in de volgende nieuwsbrief zullen onthullen wat we als
extraatje in ons nieuwe pand gaan mogelijk maken!


