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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

belangstellenden ontvangen het blad.

MAART 2020. Het Driespan is het

Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

huisblad van Zorgfederatie Oldenzaal

u toch belangstelling? Dan kunt u zich

en vertegenwoordigt onze drie

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

organisatieonderdelen: Scholtenhof,

0541-513433 of via e-mail:

Mariahof en Thuiszorg. De

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

aanleuncomplexen De Potskamp, De
Grevinkhof en Scholtendijk horen

Wij wensen u veel leesplezier in dit

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort

Driespan!

bij Mariahof. Cliënten, relaties en

Redactie Driespan

Driespan is ook digitaal te
lezen op onze website:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Op de homepagina, zie
afbeelding waar u driespan
kunt inzien.

Driespan wordt uitgegeven door

Thuiszorg. Of mail naar:

Redactie

Zorgfederatie Oldenzaal

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie Mariahof T. 0541 - 51 32 74
Locatie Scholtenhof T. 0541 - 51 34 33

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Correspondentieadres
Zorgfederatie Oldenzaal

Druk

Insturen kopij

Postbus 5004

Drukkerij Lotgerink

Kopij voor de 10e van de maand

7570 GA Oldenzaal

inleveren bij de receptie Scholtenhof

Vormgeving en realisatie

of Mariahof. Cliënten thuiszorg kunnen

De redactie behoudt zich het recht voor

Geen Blad voor de Mond B.V.

de kopij meegeven aan de medewerker

artikelen te weigeren of in te korten.

www.gbvdm.nl
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obieltraining
n 28 april 2020

11

16

ft weer een leerzame en gezellige dag te worden.

nemen aan het verkeer is van levensbelang. Vanwege het grote succes van de vorige
verse ééndaagse scootmobieltrainingen. Deelname is met eigen scootmobiel.

13

Breedwijs aan de Helmichstraat 42b en bestaat uit de volgende onderdelen:
met informatie over verkeersregels en -borden;
ge verkeerssituaties;
op uw eigen scootmobiel;
r veilig en comfortabel gebruik van uw scootmobiel.

er persoon, inclusief koffie/thee, lunch en het boek ‘RijWijzer met uw Scootmobiel’
5).

u dan vóór 15 april 2020 aan bij de gemeente Oldenzaal, telefonisch (0541) 58 81 11
nl, onder vermelding van scootmobieltraining, uw naam, adres, telefoonnummer,
melding van voorkeursdag. Bij meerdere deelnemers worden extra cursusdagen

24
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WOORD VAN DE BESTUURDER

geboden door de gemeente Oldenzaal, Veilig Verkeer Nederland en Impuls en wordt mede
ssel.
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Terugblik en...
vooruitkijken!
Terwijl ik schrijf had ik liever in Oldenzaal in de regen van de optocht genoten. Helaas,
deze ging niet door, een wijs besluit maar jammer voor ieder die maanden en maanden had
voorbereid! Er werd afgelopen week vaak over gesproken maar je hoopt dan toch dat het
allemaal lukt. Maar ja, vooral met deze harde wind was het echt niet verantwoord helaas.

W

at wel prachtig is gelukt is het ‘kleine carnaval’

en andere verenigingen en natuurlijk de muzikale

in Scholtenhof en Mariahof. ‘Klein’ kun je het

ondersteuning en presentatie!

bijna niet meer noemen. Met onze eigen vereniging

Als u dit leest is carnaval achter de rug. U leest in dit

De Krasse Knarren waren we weer de jongste

blad veel over carnaval maar we hebben meer achter

vereniging met de oudste hoogheid. Nar Sientje leek

de rug. We hebben alvast in het klein ons gouden

er voor te zijn geboren.

keurmerk gevierd: Valentijnsdag stond in het teken
van het gouden hart voor de zorg. Dat gouden hart

Prachtige woorden ook van de familie, waaruit bleek

hebben veel mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten,

dat het bij ZFO erom gaat wie je bent als mens!

samenwerkingspartners en medewerkers, en met

Dank ieder ook voor de hulp en voorbereiding.

elkaar ontvingen we het gouden keurmerk! In mei

Collega’s, vrijwilligers, bewoners, cliënten, carnavals-

vieren we het nog een keertje tijdens de dag van de

4
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zorg. Ook werden we afgelopen week genomineerd

wijze van maaltijdbereiding… Er volgt nog een

bij de top 3 van organisaties in de verpleging,

officiële opening, maar ik ben benieuwd hoe u het

verzorging en thuiszorg met een laag ziekteverzuim.

allemaal vindt!

We wachten nog even af.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier!
Als u in Scholtenhof komt ziet u een hele
verandering. Nieuwe vloeren, de zaal/ huiskamer van

Met vriendelijke groet

de wijk is helemaal opnieuw ingericht, een andere

Wiesje Heeringa

OPROEP

Uw stem telt!
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de
voorbereiding van de Meerjarenambitie voor de
komende 4 jaar voor Zorgfederatie Oldenzaal.

dan bent u van harte uitgenodigd uw stem te
laten horen op
• Woensdag 18 maart van 13.30 - 16.00 met

E

n daarbij kunnen wij uw hulp en inbreng goed
gebruiken! Wilt u op praktische wijze meedenken

en helpen deze meerjarenambitie vorm te geven,

clientenraad voor cliënten en hun familie
• Woensdag 8 april van 14.30 - 16.30 uur voor
vrijwilligers van ZFO.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Karin
Hoving (karin.hoving@zorgfederatieoldenzaal.nl of
via 0541-513433). U ontvangt dan een bevestiging
en de locatie.
Uw komst wordt zeker op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,
Wiesje Heeringa
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Bewonersnieuws
VA N 2 0 - 0 1 - 2 0 2 0 T O T 2 5 - 0 2 - 2 0 2 0
Nieuwe cliënten
De heer Rosberg

appartement 2.10

Scholtenhof

Mevrouw Leussink-Zanderink

appartement 2

Grevinkhof

Mevrouw Kamerich-Velthuis

appartement 2.04

Mariahof

De heer Bulte

appartement 3.08

Scholtenhof

De heer Lamein

appartement 40A

Beatrix

Wij hopen dat onze nieuwe cliënten zich snel thuis zullen voelen in de nieuwe omgeving.
Overleden
De heer Caglayan

appartement 2.10

Scholtenhof

Mevrouw Withag-Bosch

appartement 2.04

Mariahof

Mevrouw van Hannen-Zwerink

appartement 3.08

Scholtenhof

Mevrouw Heinink-Struik

appartement 70

Potskamp

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Auw!
De Engelsen hebben een bijzondere uitspraak, ik vind hem in ieder geval
bijzonder aangezien ik heel beeldend ben ingesteld: ‘You can’t wrap your mind
around it’. Vrij vertaald ‘het is niet te begrijpen’. Het is niet te bevatten.

H

elaas worden we in onze levens

blijft voor eeuwig en zo is het ook met

geconfronteerd met gebeurtenissen,

emoties. Misschien dat na de storm het nog

situaties die niet te bevatten zijn. Die je bijna

even wat stevig waait, dat er nog af en toe een

niet kunt verstouwen. Die te groot lijken om

flinke wind kan opsteken, maar daarna zal er

te kunnen verwerken. Wat doet dat met je.

een moment zijn dat het rustig wordt, en stil.

Hoe ga je daarmee om... Heb je een netwerk

Dát is het moment dat het helen kan beginnen.

waarop je terug kunt vallen. Is er hulp in de

Als je de storm probeert binnen te houden,

buurt. Is er een schouder waarop je kunt

kan de rust niet komen.

uithuilen. Ben je überhaupt in staat om hulp te
vragen? Mag je van jezelf zeggen dat het nu

Ik wens ons toe dat we ‘help’ durven zeggen of

wel genoeg is, dat je boos mag zijn…

‘auw, het leven doet pijn’.

Er is geen gulden regel die we kunnen

Ik wens ons toe dat we mensen om ons heen

toepassen zodat het verdriet, de pijn,

hebben die ons vasthouden als we het moeilijk

minder worden. Hoe je ermee omgaat is heel

hebben. Die naar ons luisteren. Die niet bang

persoonlijk. Wat voor ons allemaal belangrijk

zijn voor onze emoties. Die als een rustig

is, is dat je je gevoelens de ruimte geeft. Dat

baken bij ons zijn als de wind tekeer gaat en

je huilt en klaagt… Ja, ook klagen mag en dat

de zee op ons inbeukt. Iemand die mét ons is

ook voor God.

en wacht tot de rust is weergekeerd.Dat het zo
moge zijn; voor u, voor jou, voor alle mensen.

Grote gevoelens oppotten en uithouden
brengen spanningen in je lichaam. Die

Yvonne Meyer,

spanning moet eruit, mag en moet

geestelijk verzorger

geventileerd worden. In onze cultuur wordt je
zo niet opgevoed, dan moet je je eerder ‘groot’
houden. Dat is in mijn beleving wat anders
dan ‘krachtig zijn’. Het is heel krachtig als je
erkent dat je je ellendig voelt. Dat je het even
niet meer (alleen) kunt dragen. Dat je dit durft
te uiten.
Het is als met een storm op het meer: het
kan vreselijk tekeer gaan, maar er is altijd
een moment dat hij gaat liggen. Dat het weer
rustig wordt. Geen enkele weersomstandigheid

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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EVEN VOORSTELLEN

Nieuwe voorzitter RvT:
Hendrik Jan Boere
Sinds 1 juli 2016 is Hendrik Jan Boere lid van de Raad van Toezicht (RvT)
bij Zorgfederatie Oldenzaal. En sinds 1 oktober 2019 Voorzitter. Reden om in
gesprek te gaan met de nieuwe voorzitter.

H

endrik Jan Boere: ‘Ik ben geboren
in Rotterdam. Mijn vader was onder

andere zelfstandig ondernemer en
daardoor hebben we op verschillende
plekken in Nederland gewoond. Nu woon
ik in Almelo met mijn vrouw Judith. We
hebben 3 kinderen en zijn de trotse opa
en oma van 5 kleindochters. Verder loop
ik regelmatig een halve marathon zoals
bijvoorbeeld de Halve van Oldenzaal
(Huttenkloasloop). We genieten van een
fietsvakantie in Griekenland of Italië. Ik
ben registeraccountant en sinds een aantal
jaren heb ik een eigen adviesbureau.
Mijn aandachtsportefeuilles binnen de RvT
zijn financiën en huisvesting en ik zit in de
auditcommissie. Als voorzitter van de RvT
ben ik nu meer met de voorbereiding bezig
om te zorgen dat RvT van toegevoegde
waarde is voor de organisatie. Belangrijk

collega’s en de directeur bestuurder Wiesje

is dan waar leggen we de accenten en

Heeringa te sparren om de organisatie

welke kant gaan we op. We willen graag tijd

een stapje verder te brengen’. Op dit

besteden aan de toekomst en niet alleen

moment heeft de Zorgfederatie een

maar terugkijken. Een grote uitdaging in

huisvestingsvraagstuk. De komende jaren

deze tijd..maar wel een hele leuke. Je wilt

zijn steeds meer ouderen op zoek naar

dat sommige zaken sneller gaan dan in

een (zorg)woning. Samen kijken we wat

werkelijkheid kan...

er mogelijk is om aan die vraag te kunnen
voldoen. We gaan daarvoor op bezoek bij

8

Wat vindt u belangrijk aan deze functie?

andere instellingen die die keuzes voor de

Hendrik Jan Boere: ‘Ik vind het een

toekomst al hebben gemaakt. We hopen de

uitdaging om in een relatief kleine

plannen voor de huisvesting dit jaar af te

zorgorganisatie samen met mijn RvT-

ronden en naar buiten te kunnen brengen.
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Wat zijn volgens u de speerpunten van

Goud voor Scholtenhof,

de Raad van Toezicht?

Mariahof en Thuiszorg!

Hendrik Jan Boere: ‘De speerpunten van

Hendrik Jan Boere: ‘Super blij met

de RvT verschillen per jaar. Goede zorg

deze mooie uitslag. 3 x goud zegt veel

staat altijd bovenaan. Daarnaast denken

over de basis van de goede zorg die

we nu na over het nieuwe beleidsplan.

alle medewerkers bieden. Ik ben trots

Belangrijke speerpunten daarin zijn:

op de organisatie en ik vind dat de

• Huisvesting

medewerkers en vrijwilligers dit ook

• Arbeidsmarkt: behoud van mensen

mogen zijn! Samen zorgen wij ervoor dat

die je hebt en aantrekkelijk zijn voor

bewoners en clienten thuiszorg het prima

mensen die je nog niet hebt.

naar de zin hebben.

• Technologie en innovatie: we moeten

Dat is waar het om gaat bij de

het anders organiseren omdat het

Zorgfederatie..kwaliteit van zorg en

aantrekken en behouden van personeel

kwaliteit van leven. En ik vind het

een probleem is.

belangrijk dat we lol met elkaar hebben,

• Professionalisering van de organisatie:

in de vergadering en daarbuiten!

kunnen we alles zelf of moeten we
meer dingen samen doen met andere

Ik ben trots op de organisatie en ik vind

organisaties (uitgangspunt is wel

dat de medewerkers/vrijwilligers dit ook

zelfstandig blijven).’

mogen zijn!!!

R A A D VA N T O E Z I C H T

Afscheid Gerard
Kleinsmann
Onlangs hebben we afscheid genomen
van Gerard Kleinsmann. 8 jaar was hij
voorzitter van de Raad van Toezicht bij
Zorgfederatie Oldenzaal.

A

ls betrokken

en was ook bij veel

toezichthouder heeft

bijeenkomsten persoonlijk

hij dit orgaan met veel

aanwezig. Gerard, dank

toewijding geleid. Gerard

voor jouw deskundigheid en

heeft vanuit zijn rol veel

betrokkenheid!

voor ZFO betekend. Hij had
een heldere visie op de

Wiesje Heeringa

strategie van de organisatie

directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZELS

Voorjaars kriebels
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Scootmobieltraining
op 22 en 28 april 2020
Doet u mee? Het belooft weer een leerzame en gezellige dag te worden.
Veilig op uw scootmobiel deelnemen aan het verkeer is van levensbelang. Vanwege het grote succes van de vorige
keer, organiseren wij weer diverse ééndaagse scootmobieltrainingen. Deelname is met eigen scootmobiel.
De training wordt gegeven bij Breedwijs aan de Helmichstraat 42b en bestaat uit de volgende onderdelen:
• opfrissen verkeerskennis met informatie over verkeersregels en -borden;
• hoe om te gaan met lastige verkeerssituaties;
• vaardigheidsoefeningen op uw eigen scootmobiel;
• hulpmiddelen en tips voor veilig en comfortabel gebruik van uw scootmobiel.
Kosten
De kosten bedragen € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee, lunch en het boek ‘RijWijzer met uw Scootmobiel’
met handige tips (t.w.v. € 5,95).
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan vóór 15 april 2020 aan bij de gemeente Oldenzaal, telefonisch (0541) 58 81 11
of via e-mail info@oldenzaal.nl, onder vermelding van scootmobieltraining, uw naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en eventueel vermelding van voorkeursdag. Bij meerdere deelnemers worden extra cursusdagen
ingepland.

De scootmobieltraining wordt u aangeboden door de gemeente Oldenzaal, Veilig Verkeer Nederland en Impuls en wordt mede
gefinancierd door de Provincie Overijssel.

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
WhatsApp
E-mail
Internet

Ganzenmarkt 1
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
0541 58 81 11
of 140541
06 22 86 03 83
info@oldenzaal.nl
oldenzaal.nl
StadOldenzaal
stad_oldenzaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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S C H O LT E N H O F, M A R I A H O F, T H U I S Z O R G

Goud en Valentijn!
Wederom goud! Dat was de uitkomst van de PREZO audit die in november
2019 heeft plaatsgevonden. De audit die in de éérste plaats kijkt naar
het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten. Voelen
zij zich thuis en gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes
kunnen maken?

D

at was het geval! ‘Samen, sfeer,

ook een toegewijd verzorger van de

warmte, gemoedelijkheid, groei in

bloementuin in het klooster waar hij

deskundigheid, passie, constructief’,

resideerde. Zijn sterfdag was op 14

zomaar een paar woorden van de

februari, de latere Valentijnsdag.

auditoren. We hebben daarom in januari
het gouden keurmerk ontvangen.

Feestje
Met deze betrokkenheid, het zorgzame

12

De gedachte achter Valentijnsdag

en ons hart op de juist plek leggen

Sint Valentinus was een bisschop in Italië

we de link met Valentijn. Rond

en stond bekend om zijn betrokkenheid

Valentijnsdag vierden we dan ook dat

bij de armen, ouderen en kwetsbaren

we weer goud hebben gekregen, met

in de maatschappij. Hij zocht hen

op donderdag 13 februari iets lekkers

geregeld op en nam altijd een bloemetje

bij de koffie en gouden harten als

mee. Naar verluidt was de bisschop

versiering.
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VRIJHEID

75 jaar bevrijding
D

it jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In
het hele land worden er daarom extra activiteiten gehouden.
Wij als Zorgfederatie willen dit zeker ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Gezien het feit dat Oldenzaal op 2 april 1945 is
bevrijd, besteden wij daar in die week extra aandacht aan.
Daarom zijn er op woensdag 1 april, donderdag 2 april en vrijdag
3 april op beide locaties extra activiteiten georganiseerd om
samen de vrijheid te vieren.
Graag nodigen wij u uit

Datum
Woensdag 1 april

Programma Scholtenhof
19.00 uur Recreatiezaal
Viering Oldenzaal 75 jaar vrij

Donderdag 2 april 19.00 uur Recreatiezaal
Muzikale avond i.v.m. 75 jaar
Vrijheid m.m.v. de Forever young
band
Vrijdag 3 april

Programma Mariahof
15.30 uur Eucharistieviering, Vier de
vrijheid m.m.v. Mariahofkoor, pastor
Reerink en pastor Ine Wilbers
Boeskoolhöfke

14.30 uur Boeskoolhöfke
De Oldenzaalse Smartlappenzangers

14.30 uur Recreatiezaal Ik hou van 14.30 uur Boeskoolhöfke
Holland quiz. kwis en spelmiddag
Ik hou van Holland, kwis en
spelmiddag
We sluiten deze middag af met een
gezellige broodmaaltijd

14
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S C H O LT E N H O F

Open Huis 16 april 2020
Donderdag 16 april bent u
bij Zorgfederatie Oldenzaal
van harte welkom om
de appartementen te
bekijken in onze locaties
Scholtenhof én Mariahof.
Ook de appartementen in
de aanleunwoning van De
Beatrix, De Potskamp en De
Grevinkhof zijn te bezichtigen.
De deuren zijn geopend van
15.30 -17.30 uur.

ontmoeten, activiteiten, eten
en drinken in de vernieuwde
recreatiezaal in Scholtenhof.
Belangstelling voor woningen
in De Beatrix? Voor
bezichtiging van de woningen
in De Beatrix ontvangen
wij u graag in Mariahof,
Beatrixstraat 64.
Heeft u belangstelling voor
(bezichtiging van) woningen

T

hema is Welzijn

in De Potskamp of De

Tijdens het Open Huis

Grevinkhof, dan ontvangen

laten wij u kennismaken met

wij u van harte in onze

de ‘Huiskamer van de wijk’.

locatie Scholtenhof aan de

Wij informeren u graag over

Fonteinstraat 55.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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v.l.n.r. Albert Pluimers, Jet Kistemaker en Eyte de Vries

STICHTING VRIENDEN ZFO

Even voorstellen
Doel van de stichting:

Hoe komen we aan geldelijke middelen?

De leefomgeving van de cliënten van de ZFO met

1.

projecten nog aangenamer maken dan ze nu al is.

Donaties van de gezamenlijke vrienden van ZFO.
(Jaarlijkse minimumbijdrage is € 17,00)

2. Het in overleg met ZFO organiseren van

Hoe doen we dit?

sponsorprojecten.

1. We organiseren jaarlijks in zowel Mariahof
als Scholtenhof een gezellige middag met

Donateur worden?

muziek, verloting, hapje en drankje.

Stuur dan een mailtje naar e.devries5201@gmail.com
met vermelding van naam, adres en grootte van de

2. Het financieel ondersteunen van

gift of bel E. de Vries: 0541-534318.

projecten, die niet behoren tot de reguliere
vergoedingen van de ZFO. Voorbeelden
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hiervan zijn: De Belevingstuin, de

Feest Vrienden van ZFO

twee elektrische duo-fietsen, bus voor

Op dinsdag 21 april wordt de feestmiddag

“Reisgenoten” enz.

van de Vrienden gehouden in de Mariahof.
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Reisprogramma maart 2020
H

et is alweer februari, nu we

georganiseerd voor alle

• Op maandag 9 maart in

deze tekst schrijven. De

Oldenzaalse ouderen. Belang

Scholtenhof van 14.30 tot

stad is versierd met vlaggetjes,

stellenden die geen cliënt zijn van

16.00 uur in de recreatiezaal

Carnaval staat voor de deur.

de Zorgfederatie dienen € 5,- per

Gelukkig blijft de sneeuw nog

maand meer te betalen dan de

Mariahof van 10.00 tot 11.00

uit, zijn de straten schoon. We

genoemde prijzen.

uur in het Boeskoolhöfke.

• Op dinsdag 10 maart in

kunnen dus nog steeds iedere
keer op pad. En we merken dat

We willen u erop wijzen dat bij

Op maandag 16 maart kunt

de dagen weer langer worden,

de meeste reisjes vrijwilligers

u tussen 11.00 en 11.30 uur

soms hebben we al een heerlijke

meegaan om u te begeleiden.

de instapkaarten ophalen in

voorjaarsdag. Wie er op uit gaat

Wanneer u ondersteuning van

Mariahof en Scholtenhof. Deze

ontmoet mensen, maakt nieuwe

een verzorgende nodig heeft

dagen zijn de vrijwilligers van het

herinneringen en heeft iets te

verzoeken we u dit bij uw

reisbureau aanwezig.

vertellen.

inschrijving te vermelden. Er zal

We vinden het fijn dat wij als

dan samen met u worden gezocht

Op de instapkaart staat tevens

naar een oplossing.

de juiste vertrektijd vermeld.

vrijwilligers van het reisbureau

U dient 15 minuten voor

eraan mee kunnen werken dat u

Hebt u zich opgegeven voor

vertrek aanwezig te zijn. Om de

er ook de komende maand weer

een reisje, maar kunt u door

wachttijden voor ieder zo kort

op uit kunt gaan. Op de volgende

omstandigheden niet deelnemen,

mogelijk te houden vragen we

bladzijden vindt u het nieuwe

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

u dringend de vertrektijd op uw

reisaanbod voor april.

administratiekosten in rekening

instapkaart aan te houden.

te brengen. Het resterende
Wanneer u suggesties of wensen

bedrag zal in de volgende maand

Wanneer u meer informatie

heeft voor reisdoelen horen we

geretourneerd/verrekend worden.

wenst over de reizen, kunt u

dat graag. We zullen deze dan

Wanneer u op de dag van het

natuurlijk contact opnemen

proberen op te nemen in ons

reisje annuleert kunnen wij u

met de vrijwilligers van het

aanbod.

helaas geen geld retourneren.

reisbureau tijdens de zitting op
de 2e maandag (Scholtenhof)

De reisjes van reisbureau

U kunt zich inschrijven voor de

of 2e dinsdag (Mariahof) van de

ReisGenoten worden

reisjes in maart

maand.
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STADSTHEATER DE BOND:
BEVRIJDINGSCONCERT:
FANFARE BEREDEN WAPENS M.M.V. LES CHOUETTES
Zaterdag 4 april

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP
Maandag 6 april
Maandag 20 april

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 11.2.21

Programma

€ 8,00 PER PERSOON | REISCODE 11.2.23

Programma

19.15 uur

Vertrek

12.30 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

Bevrijdingsconcert van de Fanfare Bereden
Wapens in De Bond. Dit professionele

De deelnemers blijven enthousiast over het

Fanfareorkest van de Koninklijke Landmacht,

bewegen in warm water: het versoepelt de

samen met Les Chouettes, biedt u een

spieren en gewrichten en het vergroot de

programma met een zeer gevarieerd muzikaal

weerstand. Het zwembad is toegankelijk via

scala én met een boodschap.

een grote brede trap met leuning of met een
moderne lift. Het water is ongeveer 1.50 m
diep, u kunt er dus in staan.

STADSTHEATER DE BOND:
MICHELINE VAN HAUTEM

Programma
14.15 uur

Vertrek

MMV KONINKLIJKE HARMONIE ST. JOSEPH

17.00 uur

Thuiskomst

Zondag 5 april

Dit prachtige concert wordt gegeven ism de
Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem, zij
vertolkt Jacques Brel. In Oldenzaal zingt ze in
samenwerking met de Koninklijke Harmonie St.
Joseph. Van Hautem wordt gezien als een van
Europa’s beste Brel-vertolkers.

€ 21,50 PER PERSOON | REISCODE 11.2.22
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PAASSHOPPEN BIJ
TUINCENTRUM BORGHUIS
Dinsdag 7 april

VISJE ETEN BIJ RICK’S VIS
IN OVERDINKEL
Woensdag 8 april (MH)
Woensdag 15 april (reservedatum)
Woensdag 22 april (SH)

€ 16,00 PER PERSOON | REISCODE 11.2.24

Programma

€ 15,00 PER PERSOON | REISCODE 11.2.25

Programma

11.00 uur

Vertrek

16.45 uur

Vertrek

14.30 uur

Thuiskomst

19.00 uur

Thuiskomst

In deze periode is tuincentrum Borghuis in

We worden bij Rick’s Vis om 17.15 verwacht

Deurningen helemaal ingericht voor Pasen en

voor het eten van een heerlijke gebakken vis

vindt u er prachtige voorjaarsbloeiers.

of een bakje kibbeling. Hierbij wordt frisdrank

Na het winkelen staat in het Tuinrestaurant

geserveerd. Ook het schaaltje friet ontbreekt

een lunch klaar: twee sneetjes brood met kaas,

niet.

kroket en een bolletje rundvleessalade met
een kopje koffie of thee.

AVONDRIT NAAR FLORILYMPHA
IN HET LUTTERZAND

Programma
18.30 uur

Vertrek

20.00 uur

Thuiskomst

Vrijdag 10 april (MH)

De eerste avondrit, van dit seizoen...

Vrijdag 24 april (SH)

We worden bij Florilympha verwacht tussen
zeven uur en half acht voor een kopje koffie/
thee met gebak of een petit four.

€ 12,00 PER PERSOON | REISCODE 11.2.26

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Programma

BLEKKERS HOFCAFE

13.30 uur

Vertrek

16.00 uur

Thuiskomst

Zondag 19 april (SH)

Vandaag gaat de rit naar Duitsland naar

Zondag 26 april (MH)

Uelsen. Daar vinden we Blekkers Hofcafe. Deze
boerderij is verbouwd tot café waar je bediend
wordt door mensen met een beperking.
Bij de koffie en thee wordt Torten oder Kuchen
geserveerd.
€ 11,00 PER PERSOON | REISCODE 11.2.27

Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in mei 2020 (onder voorbehoud)
Datum

Bestemming

vrijdag 1 mei

Stoomtreindag Boekelo-Haaksbergen

zaterdag 2 mei

Bezoek aan de Canadese begraafplaats op de Holterberg

zondag 3 mei

Ontbijten bij...

Maandag 4 en 18 mei

Bewegen in warm water, zwembad de Dorper Esch

Vrijdag 8 en 29 mei

Avondrit naar Pelle’s in het centrum van Deurningen

Zaterdag 9 mei

Stadstheater de Bond, De Wieners spelen “the Everly Brothers”

Woensdag 13 en 20 mei

Lunchen bij restaurant Downtown in het centrum van Oldenzaal

Zaterdag 16 en zondag 17 mei

Kastelentocht

Zondag 24 mei

Kurpark concert

Zaterdag 30 mei

Stadstheater de Bond: De Verstrooiers spelen: “Zeg ‘ns Aaa”
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Dienstenoverzicht
Mariahof
Gerda Bisperink en Karin Evering
zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433
Iedere vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur
in de hal

Scholtenhof

Bibliotheek

Gerda Bisperink en Karin Evering
zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433
Dagelijks vrij toegankelijk in de Engelse
Kamer (BG)

Bij behoefte aan een geestelijke verzorger/
pastor in de thuissituatie, kunt u bellen met
Ine Wilbers 06-23825813.

Geestelijke
verzorging

Bij behoefte aan een geestelijke verzorger/
pastor in de thuissituatie, kunt u bellen met
Ine Wilbers 06-23825813.

Marga Meijer en Ine Heinink; voor een
afspraak op dinsdagochtend, donderdag en
vrijdag belt u 0541-513433

Kapper

Voor technische ondersteuning bij het
uitvoeren van klussen kunt u contact
opnemen met 0541-513433
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in het sfeervolle Boeskoolhöfke
van Mariahof. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen met de receptie:
0541-513433 of per mail:
keukenmariahof@zorgfederatieoldenzaal.nl
Misintenties kunnen voor aanvang van de
viering bij de koster worden aangevraagd.
Naaistudio Marjolein, tel. 06-18466606 of
0541-518986
Voor een afspraak met Trudy van de
Weer (di. en do.) belt u 0541-513274.
Voor een afspraak met Giny Kienhuis
belt u 06-17797092

Clientadviseur/
casemanager
Bandenservice

Klussendienst

Maaltijdservice

Misintenties
Naai- en
verstelservice

Voor een afspraak op dinsdag of
donderdagochtend (Nanny van der Veen) of
woensdag of vrijdag (Adele Jissink) belt u
0541-513433
Voor technische ondersteuning bij het
uitvoeren van klussen kunt u contact
opnemen met 0541-513433
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in de sfeervolle recreatiezaal van
Scholtenhof. Voor informatie of aanmelding
kunt u bellen met de receptie: 0541513433 of per mail: keukenScholtenhof@
zorgfederatieoldenzaal.nl
Misintenties kunnen voor aanvang van de
viering bij de koster worden aangevraagd.
Naaistudio Marjolein, tel. 06-18466606 of
0541-518986

Pedicure

Voor een afspraak met Veronique Loohuis
belt u 06-33181408 of 0541-513433

Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via
0541-513433

Reisbureau
ReisGenoten

Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via
0541-513433

U kunt een afspraak maken met Mieke
Boerrigter via 06-14043060

Schoonheidsspecialiste

U kunt een afspraak maken met Mieke
Boerrigter via 06-14043060. Voor een
afspraak op vrijdagmiddag kunt u bellen
met Yvette Scheurink via 06-29548939

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie

Schoonmaakdienst

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie

Telefonisch
spreekuur

Telefonisch spreekuur voor familie en
mantelzorgers: op di. van 12.30-13.00 uur
met dr. Groeneveld en verpleegkundig
specialist Marloes Dalhoeven, op woe.
van 12.30 - 13.00 uur met verpleegkundig
specialist Rianne Hilderink

Telefonisch spreekuur voor familie en
mantelzorgers: op di. van 12.30-13.00 uur
met dr. Groeneveld en verpleegkundig
specialist Marloes Dalhoeven, op woe.
van 12.30 - 13.00 uur met verpleegkundig
specialist Rianne Hilderink
Iedere dag is er telefonisch spreekuur
tussen 12.00 en 13.00 uur (0541-745810)
Iedere dinsdag van 10.00 - 10.30 uur is de
trombosedienst aanwezig in de zaal

Trombosedienst

Iedere dag is er telefonisch spreekuur
tussen 12.00 en 13.00 uur (0541-745810)
Iedere maandag van 08.00 - 08.30 uur. De
trombosedienst komt bij u langs.

Voor het verzorgen van de was kunt u
op ma. t/m vrij. van 09.30 tot 10.30 uur
terecht in de linnenkamer

Was- en
linnendienst

Voor het verzorgen van de was kunt u op
ma. t/m vrij. van 10.00 tot 10.30 uur terecht
in de linnenkamer

De winkel van ma. t/m za. geopend van
09.30 tot 10.30 uur

Winkel

Thuiszorgspreekuur

De winkel is van ma. t/m za. geopend van
10.00 tot 11.00 uur
ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof maart 2020
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 6 maart; 18.30 uur
Vrijdag 13 maart; 18.30 uur
Vrijdag 20 maart; 18.30 uur
Vrijdag 27 maart; 18.30 uur

Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering

B. Reerink
I. Wilbers
B. Reerink
I. Wilbers

In het Boeskoolhöfke staat de (gratis) koffie voor u klaar. Vanaf 10.00 en 14.30 uur zijn er vrijwilligers
aanwezig die u graag gastvrij ontvangen en altijd in zijn voor een praatje
Mariahof wekelijkse activiteiten
Activiteit
Gymnastiek
Hobbymiddag
Wandelgroep
‘voetje voor voetje’
Sjoelen
Kaarten jokeren/kruisjassen
Bruin café
Bibliotheek

Wanneer
Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Waar
Boeskoolhöfke

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke
Vertrek vanuit t
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Hal

Woensdag en donderdag om 10.15 uur
Woensdag om 14.30 uur
Donderdag om 15.00 uur
Donderdag om 19.30 uur
Vrijdag om 11.00 uur

Mariahof overige activiteiten
Wat
Wanneer
14.30 uur: Middagbingo
Di. 3 maart
17.00 uur: Patat bakken voor bewoners Mariahof
Do. 5 & 19 maart
17.30 uur: Patat bakken voor bewoners De Beatrix
Boodschappenbus Oldenzaal rijdt
Vr. 6 & 20 maart
Aanmelden bij de receptie
14.30 uur: Zondagmiddagmuziekcafé met het ¨Knikkoor¨
Zo. 8 maart
olv Sjarl Brummelhuis
19.30 uur: Optreden van Gospelkoor Celebration
Di. 10 maart
10.15 uur: Bloemschikken
Do. 12 & 26 maart
19.30 uur: Optreden van ¨The Evergreens¨
Di. 17 maart
19.30 uur: Bingo-avond
Di. 24 maart

Waar
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke

19.30 uur: Optreden van ¨Duo Remember¨

Boeskoolhöfke

Woe. 1 april

15.30 uur: Eucharistieviering met Pastor B. Reerink,
Pastor I. Wilbers en het Mariahofkoor

Boeskoolhöfke

Do. 2 april

10.00 uur: Oranjegebak bij de koffie

Boeskoolhöfke

Do. 2 april

14.30 uur: Bevrijdingsconcert van de Oldenzaalse
Smartlappenzangers, bezoek van de Haringkar
14.30 uur: “Ik hou van Holland”-spel en kwis-middag
met muziek van ….. en een optreden van de Andrew
Sisters
we sluiten de middag af met iets lekkers

Boeskoolhöfke

Di. 31 maart
April

Vr. 3 april

Boeskoolhöfke

Vr. 3 april

Vandaag rijdt de boodschappenbus weer

Reisgenoten
Zitting reisgenoten,

Dinsdag 10 maart van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 16 maart van 11.00 - 12.00 uur

Boeskoolhöfke

inschrijven reisjes april

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten april

22
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof maart 2020
Scholtenhof RK vieringen
Vrijdag 6 Maart: 18:30 uur
Vrijdag 13 Maart: 18.30 uur
Vrijdag 20 Maart: 18:30 uur
Vrijdag 27 Maart: 18:30 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering
Bidstond
Eucharistieviering

I.Wilbers
a.Quinten
Y. Meyer
B.Heerink

In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!
Scholtenhof standaard activiteiten
Activiteit
Wanneer
Gymnastiek
maandag en donderdag morgen om 10:30 uur

Waar
Kapel

Bruin cafe

Recreatiezaal

dinsdag om 19.00 uur
Groep 1 en 2: Woensdag 4 Maart en Woensdag
18 Maart om 10:00 uur

Bloemschikken
Kaart- en rummikub middag
Jeu de boules
Bridge
Patat en snacks
Wandelclub voetje voor voetje.
Boodschappenbus
Hobby Morgen

Groep 3: Woensdag 11 Maart en Woensdag 25
Maart om 14:15 uur
woensdag om 14.30 uur
woensdag om 14.00 uur (bij mooi weer)
donderdag om 13.30 uur
donderdag 12 en 26 Maart om 17.00 uur
woensdag en donderdag om 10.15 uur
vrijdag 6 en 20 Maart om 10.00 uur
vrijdagochtend om 10.00 uur

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Buitenbaan
Recreatiezaal
Keuken
Hal Scholtenhof
Hal Scholtenhof
Nis

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer
Wat

Waar

Zo. 1 Maart

14:00 uur Zondagmiddagmatinee: dvd Theater van de Lach.

Recreatiezaal

Do. 5 Maart

19:00 uur Filmavond: Herman Geissink

Recreatiezaal

Di. 10 Maart
Di. 10 Maart

14.30 uur Stap en Hap
15:00 uur Yoga

Recreatiezaal
Kapel

Di. 10 Maart

19:00 uur Bruin Cafe

Recreatiezaal

Do. 12 Maart

19:00 uur: Bingo avond

Recreatiezaal

Di. 17 Maart

19:00 uur Bruin Cafe

Recreatiezaal

Do. 19 Maart

19:00 uur Muzikaal optreden: Ranja en de Rietjes

Recreatiezaal

Di. 24 Maart

14:30 uur Middag Bingo

Recreatiezaal

Di. 24 Maart

15:00 uur Yoga

Kapel

Di. 24 Maart

19:00 uur Bruin Cafe

Recreatiezaal

Do. 26 Maart

19:00 uur Muzikaal optreden De Evergreens

Recreatiezaal

Di. 31 Maart

19:00 uur Bruin Cafe

Recreatiezaal

wo. 1 April

19:00 uur Viering Oldenzaal 75 jaar vrij

Recreatiezaal

Do. 2 April

19:00 uur Muzikale Avond iv.m. 75 jaar bevrijding met de
Forever young band

Recreatiezaal

Vrij. 3 April

14:30 uur Ik hou van Holland Quiz

Recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes
Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten

Maandag 9 Maart om 15.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 16 Maart om 11.00 uur

Recreatiezaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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B E W O N E R S A F D . TA N K E N B E R G

Voorbereiding op Carnaval
De bewoners van afdeling Tankenberg hebben een carnavals masker
geschilderd, beplakt of bestickerd.
De sfeer zat er goed in en iedereen kreeg zin om binnenkort
het grote carnavalsfeest met de
Krasse Knarren te gaan vieren.

Wat een mooi resultaat na een top
middag!
Ellen Kruders en Jeroen Nijmeijer
Activiteitenbegeleiders Mariahof

AFDELING LANDREBEN

Bewoner pakt oude hobby weer op
Mevrouw Render woont op afdeling Landreben in Scholtenhof. Vroeger
heeft ze de mooiste schilderijen gemaakt.

24
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We kochten verf, penselen en

geconcentreerd en met veel

papier voor mevrouw en al

plezier zit ze weer te schilderen.

gauw had ze de slag van het

Het resultaat is de prachtig

verven weer te pakken. Heel

geworden!
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S C H O LT E N H O F

Renovatie is klaar voor de
huiskamer van de wijk
Het is zover! Locatie Scholtenhof is
klaar voor de komende jaren. De gangen
en de huiskamers zijn opgeknapt. Overal zijn harde PVC vloeren geplaatst.
Daarmee komt een wens van vrijwilligers, mantelzorgers en vooral medewerkers tot uiting. De recreatiezaal is
mooi geworden. Een eigentijdse inrichting maar met een warme en huiselijke
uitstraling. Kortom het wordt de huiskamer van de wijk.

Waarom deze opknapbeurt?
Er worden verschillende doelen bereikt,
zoals een mooie ruimte voor activiteiten,
maar ook de ruimte waar bewoners,
vrijwilligers en medewerkers elkaar
ontmoeten. Tevens is het de plek waar
familie met onze bewoner even naar toe kan
gaan en een drankje drinken met wat lekkers
of een goede warme maaltijd kan krijgen.
Door de renovatie wordt de ruimte ineens
een huiskamer of een restaurant of een

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ontmoetingsruimte waar de ouderen uit de
wijk ook gebruik van kunnen maken. Kortom
een veelzijdige ruimte.

Proefdiner
Allereerst gaan we starten met een nieuwe
maaltijdvoorziening. Op 3 maart gaan we
voor onze bewoners van start. We hebben
met een aantal collega’s en gasten het
nieuwe systeem getest op 19 februari.
Nadien hebben we met elkaar besproken wat
we ervan vonden. Iedereen vindt het een

naar het restaurant komen. Om een beetje

enorme stap voorwaarts in de kwaliteit en

een goede spreiding te krijgen willen we het

presentatie van de maaltijd. Door de mooie

volgende voorstellen. Alle cliënten van de

klantvriendelijke inrichting is het ook een

3e etage komen om 12.00 uur. De cliënten

enorme vooruitgang voor de ambiance.

van de 2e etage komen om 12.10 uur en de
cliënten van de 1ste etage komen om 12.20
uur.
Zo krijgen we spreiding. Ook de bewoners
van de aanleunwoningen De Potskamp en De
Grevinkhof zullen gevraagd worden gespreid
binnen te komen. Uiteindelijk willen we een
zo goed mogelijke maaltijd voor u bereiden.
Verderop in de maand zullen we de ruimte
feestelijk openen met een nieuwe naam.

Wat betekent het voor de bewoners?
We vragen van de bewoners om verspreid
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Alex Sijtsma, leidinggevende Scholtenhof

C A R N AVA L S V E R E N I G I N G K R A S S E K N A R R E N

Nar Sientje...DANK
Dan is je moeder 87 jaar en wordt ze gevraagd om Hoogheid
van de Krasse Knarren te worden! Wij als kinderen waren hier,
net als onze moeder, meteen voor te porren. Als familie zijn wij
altijd in voor een feestje dus dat kwam goed uit!

O

p 20 februari werden wij rond 17.00 verwacht

gevolg. We hebben als kinderen, kleinkinderen en

op verdieping 3 (voor insiders: de zolder van

onze mannen, volop van de avond genoten maar het

de Mariahof). Hier troffen we onze moeder, mooi

allermooiste voor ons was onze moeder, stralend

gekapt en in de make-up, goedgemutst aan. Na een

van oor tot oor, die haar rol van nar met verve heeft

lekkere kop soep en broodjes was het tijd voor de

vervuld! Onvergetelijk!

fotoshoot door Suus’FotoShop. Na veel gelach en
gekke bekken zijn er hopelijk toch nog een paar

We willen als familie iedereen hartelijk bedanken

goede foto’s genomen.Het moment van de onthulling

die deze avond en alles eromheen mogelijk heeft

naderde en was het tijd voor Nar Sientje om samen

gemaakt. Ontroerd zijn we door de goede zorgen en

met onze zus Angeliene, in de geblinddoekte kar

het respectvol benaderen van onze moeder, door de

plaats te nemen. Onder begeleiding van La Bella Bok

medewerkers en verzorgenden van Mariahof. Het

werden ze de zaal ingeblazen waar onze moeder

Prezo keurmerk is door jullie dik verdiend!

als een volleerde Hoogheid haar identiteit bekend
maakte.

Dankbaar zijn we dat we dit bijzondere moment als
herinnering mee mogen nemen!

Het was een mooie vrolijke avond vol optredens en
aantreden van verschillende Hoogheden met hun

Giene Oude Nijhuis
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S C H O LT E N H O F

Kleintje Carnaval
Wat een gezelligheid bij kleintje carnaval in Scholtenhof Een programma met mooie optredens..
OCV de Markloawen en OCV de Kadolstermennekes trokken binnen. Bewoners hebben een kado
gemaakt en aangeboden aan de jubilerende 66 jarige Kadolstermennekes.
Iedereen bedankt! Onze bewoners hebben genoten!

28
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MARIAHOF

Kleintje Carnaval
met Nar Sientje
Wat is carnaval een mooi feest om met elkaar te vieren! Bewoners, gasten, medewerkers
en vrijwilligers samen bij Kleintje Carnaval van de ‘Krasse Knarren’ in Mariahof. Met onze
Nar Sientje en diverse (gast)optredens hebben we genoten. OCV de Vennemuskes, OCV de
Kadolstermennekes en OCV de Oelewappers trokken binnen. En natuurlijk was er een uniek kado
voor de president én de hoogheid van de 66-jarige Kadolstermennekes.
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VA C A T U R E S

Vakantiewerk bij ZFO!
Ben jij op zoek naar een bijbaan en/of ben je beschikbaar in de
vakantieperiode(s)? Wil je werkervaring opdoen, je CV een boost geven
en je steentje bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen? Wij zoeken
vakantiemedewerkers in de zorg, de facilitaire dienst, huishouding.
Volg je een zorgopleiding?

tijdens de zomerperiode. Bijvoorbeeld

Volg jij een zorgopleiding en wil je graag

in de huishouding, keuken of facilitaire

aankomende zomer naast het vieren

dienst.

van je vakantie ervaring opdoen én
van betekenis zijn? Je werkt en doet

Kom werkervaring op doen en verdien

tegelijkertijd ervaring op. Zeker weten

een leuk salaris.

dat je daarna met een koffer vol ervaring
naar huis gaat. Reageer snel, dan ben je

Vragen?

verzekerd van (zinvol) werk in je vakantie!

Vragen of solliciteren? Neem

Liever vakantiewerk in de horeca of de

dan contact op met de afdeling

ondersteunende dienst doen? Ook als

P&O via 0541-513274 of per mail

je geen ervaring in de zorg hebt, kun je

sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl

bij ons je handen uit de mouwen steken

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

JUBILEUM

Jolanda Podijk
Jolanda Podijk vierde samen met
familie en medewerkers haar 25-jarig
jubileum bij de Zorgfederatie.

A

lex Sijtsma (leidinggevende
Scholtenhof) ging bij haar langs
met een bloemetje en felicitaties.
Jolanda van harte gefeliciteerd
met jou 25- jarig jubileum!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

33

TUSSEN DE OREN

Hart
Als ik het appartement van mevrouw Welna* binnen kom roept ze
me al toe; “Ha! Ben jij het weer?!” Ze glundert helemaal. Ik knik,
maak een diepe buiging en ga bij haar zitten.

W

e praten niet zoveel, maar ZIJN

spreek met mijn rol het hart aan. En het

des te meer. Als miMakker** stem

hart vergeet veel minder snel dan het

je af in energie om in gelijkwaardigheid

zieke brein.

contact te maken.
We leven in een tijd dat er jaarlijks
En dan blijf ik me verbazen over het

nieuwe ontdekkingen gedaan worden op

feit dat mensen met dementie mij zo

het gebied van menselijk functioneren.

gemakkelijk onthouden. Natuurlijk is

Het zou me daarbij niet verbazen als

mijn rode neus een belangrijk punt

deskundigen ineens met het bewijs

daarin want het wordt al van jongs af

komen dat het hart ook kan onthouden.

aan geassocieerd met spel en plezier,

Daarmee zou wel veel op de plaats vallen.

maar het is ook nog iets anders. Ik

Denkt u ook niet?

Frans Agterberg
Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek
* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.
** Een miMakker is een geriaterclown die opgeleid is tot het leggen van respectvol
contact vanuit het hart met mensen met o.a. dementie.
Voor meer informatie: www.mimakkus.nl
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Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Food Connect Maaltijd Service
Almelo

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Gerard Kosse, de keurslager
(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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