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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

September 2022. Het Driespan

0541-513433 of via e-mail:

is het huisblad van Zorgfederatie

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

Oldenzaal en vertegenwoordigt
onze drie organisatieonderdelen:

Wij wensen u veel leesplezier in dit

Scholtenhof, Mariahof en Thuiszorg.

Driespan.

De aanleuncomplexen De Potskamp,
De Grevinkhof en Scholtendijk horen

Redactie Driespan

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort
bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.
Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

Het Driespan is ook digitaal te lezen
op www.zorgfederatieoldenzaal.nl

u toch belangstelling? Dan kunt u zich

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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UITNODIGING

Leven in de Trouwerij
Eind september is het zo ver. Dan brengt Zorgfederatie Oldenzaal
“Leven in de trouwerij” voor de bewoners van Scholtenhof, Mariahof
en aanleunwoningen.

I

n de laatste week van september staan er verschillende activiteiten op het programma met
het thema: ‘Leven in de trouwerij’. We gaan roosjes maken voor de boog en in Mariahof

kunt u genieten van een bruiloftsmaal. Op beide locaties is een expositie van trouwfoto’s van
bewoners en medewerkers.
Maar dit is nog niet alles!
In Scholtenhof komen de Dinkeldansers en in Mariahof de Böggelrieders om een heuse
ouderwetse boerenbruiloft met ons te vieren! Oud Hollandse tradities gaan dan hand in hand
met muziek en dans van het Twentse platteland in traditionele kleding.
Als afsluiting van deze week organiseren we een modeshow in Scholtenhof en Mariahof.
Tijdens deze bruidsmodeshows maken we een reis door de tijd. Verschillende medewerkers
showen trouwjurken vanaf de jaren 1970 maar ook van 2022.
Alle genodigden ontvangen een persoonlijke officiële uitnodiging met het programma.
Wij hopen u hier allemaal te zien en maken er samen met u een gezellige week van.
Team Welzijn Zorgfederatie Oldenzaal
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,
De zomer is in volle gang. Het weer is prachtig, maar soms zijn de
temperaturen wel wat hoog. Buiten zitten is dan niet altijd een optie,
maar gelukkig is er binnen genoeg te doen. De dagbesteding bedenkt
altijd weer leuke activiteiten en ook het spel van onze biljarters is leuk
om naar te kijken en bij uit te blazen.

V

eel van onze medewerkers zijn of gaan

levert ook de nodige werkdruk op voor de

nog op vakantie. Dat is erg prettig maar

degene die achterblijft. We kunnen immers
niet zomaar ‘een paar appartementen’
dicht doen, wij zijn altijd open. Over enige
jaren zal de vraag om zorg dusdanig hoog
zijn dat het lijkt alsof we in een permanente
zomerperiode zitten. We bereiden ons
hierop voor door plannen te maken hoe we
in de toekomst met deze situatie moeten
omgaan.
Zo zal er steeds meer nadruk op de
zelfredzaamheid van ouderen komen te
liggen. Het credo luidt: “zelf als het kan,
thuis als het kan, digitaal als het kan”.
Mantelzorgers zullen naast medewerkers
een centrale rol bij de ondersteuning
voor de cliënt innemen. Meer dan dat
we dat ons nu kunnen voorstellen.
Technische ondersteuning, zoals ‘slimme’
zorgalarmering gaat ons helpen het
leefplezier van onze cliënten zo hoog
mogelijk te houden.
Maar voor nu hoop ik dat met dit Driespan
het gevoel van vakantie nog even blijft
hangen.
Renate Bergman
directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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IN MEMORIAM

Alie Timmerhuis
Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht
over het overlijden van Alie Timmerhuis.

A

lie kwam in maart 1977 in dienst van

en uiteindelijk voor alle medewerkers in de

Zorgfederatie Oldenzaal, na haar

organisatie. Alie was ook betrokken bij

opleiding bij de Inas. Via een advertentie

de oprichting van het Driespan en heeft

solliciteerde ze bij ZFO en werd ze

vele jaren de redactie hiervoor gedaan.

aangenomen op 17-jarige leeftijd. Alie werd

Ze vierde in 2017 haar 40-jarig

gediplomeerd verzorgende en wilde daarna

dienstjubileum en in 2019 werd ze ziek.

graag in de automatisering. Ze startte toen

Wij moeten nu afscheid van haar nemen.

met ondersteuning voor automatisering

Alie was een graag geziene en geliefde

binnen de organisatie: eerst voor 1 persoon,

collega die altijd bereid was een ander
te helpen. Wij zullen haar herinneren
als een betrokken mens met een warme
persoonlijkheid.
Wij wensen Jos, Mandy en verdere familie
veel kracht toe om dit verlies te verwerken.
Namens alle collega's
van Zorgfederatie Oldenzaal,
Renate Bergman
directeur bestuurder
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BIDDEN

Bidt u wel eens
een schietgebedje?
Bidt u wel eens een schietgebedje? Zo even tussen allerlei
activiteiten door? Of gaat u er bewust voor zitten en sluit
u dan het liefst uw ogen? Veel mensen vertellen me dat ze
bidden voor het slapen gaan. Alle zorgen en muizenissen bij
God neerleggen of juist vertellen hoe dankbaar men was voor
de voorbije dag.

I

n de Bijbel, telkens aangepast aan de

leven is onvoorspelbaar; je kunt je zaken

taal van de tijd, staat het Onze Vader.

voornemen, maar je kunt nooit zeggen hoe

Een gebed, zo vertelt ons het Nieuwe

het zal lopen.

Testament, gegeven door Jezus Christus.
Soms inspireert me dit gebed tot het

Ik deel het hier graag met u en hoop dat

schrijven van een eigen versie. Afgelopen

het u misschien aanspreekt, troost biedt of

maand overkwam me dat weer. Het

steun geeft.

Onze Vader
Die in de hemel is
Uw naam wordt geheiligd
Uw koninkrijk realiteit op aarde, hier en nu
Uw wil geschiedde; in de natuur en aan de mens
Geef ons ook vandaag weer onze lessen, opdat wij er betere mensen door worden
Leid ons op het pad dat wij moeten gaan en leer ons om te gaan met de
onvoorspelbaarheid van het leven
U alleen heeft het juiste pad voor ieder van ons voor ogen
Van U is de wereld in al haar schoonheid
Van U de kracht van de heilige Geest, voor ons beschikbaar
Al die heerlijkheid is overweldigend
Amen

Yvonne Meyer, Geestelijk Verzorger

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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IN MEMORIAM

Gerry Uit het Broek
Geheel onverwacht hebben we op 26 juli
afscheid moeten nemen van onze vrijwilligster
Gerry Uit het Broek.

G

erry was vele jaren lid van het

We gaan haar missen! We wensen

koor van Mariahof waar ze elke

haar familie alle kracht en sterkte toe

vrijdag vol overgave in de viering

om verder te kunnen gaan zonder de

zong. Ze was vooral een trouw lid en

tastbare aanwezigheid van Gerry.

altijd goedgehumeurd. Ze zong graag

Namens cliënten, vrijwilligers,

Marialiederen. Maria zat in haar hart

medewerkers en directie

zoals ze zelf altijd zei. Dinsdag 2

Zorgfederatie Oldenzaal

augustus was haar uitvaart in haar
geliefde Mariakerk waarbij het koor

Ine Wilbers (vrijwilligerscoach)

van Mariahof onder leiding van Elly

Renate Bergman (directeur

van Benthem mocht zingen.

bestuurder)

REISGENOTEN

Zandsculpturen
Deelnemers van Reisgenoten
zijn naar de Zandsculpturen
in Garderen geweest. Ze
hebben genoten van alle
mooie kunstwerken.
Anita Laarveld
Activiteitenbegeleider
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CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad laat ook
weer iets van zich horen!
In de zomerperiode zijn er enkele ontwikkelingen geweest binnen
de cliëntenraad.

W

e zijn met verschillende onderwerpen

De familiemiddag/-avond is weer gestart op

bezig geweest voor ZFO maar hebben

de verschillende afdelingen. Onlangs hebben

ook afscheid genomen van onze voorzitter,

we de familiemiddag van afdeling Gelderman

Ellen Steenbeeke. Haar enthousiasme gaan

bezocht en hebben we gesproken met cliënten

we zeker missen. Ellen heeft de cliëntenraad

en mantelzorgers.

gebracht tot een harmonieus geheel. Ellen,
bedankt voor je inzet, je enthousiasme en je

Als cliëntenraad willen we graag meer contact

oprechte belangstelling voor het wel en wee

met cliënten en mantelzorgers om uitleg te

van de cliënten van ZFO.

geven waar we voor staan en wat onze taken
zijn. De komende tijd gaan we daarom vaker

Maar ook goed nieuws! We hebben een nieuwe

de familiemiddagen/-avonden van diverse

voorzitter, Douwe Kooijman, en we zijn heel blij

afdelingen bezoeken.

met Ceciel Holtmaat, ons nieuwe lid voor de
cliëntenraad. Douwe Kooijman is al een bekend

Ook kunt u ons vragen stellen of suggesties

gezicht binnen de cliëntenraad. Al 4 jaar zet

geven. Dit kan via ons secretariaat:

hij zich vrijwillig in voor de belangen van de

t.render@zorgfederatieoldenzaal.nl

cliënten en de komende tijd gaat hij dit doen
als voorzitter. Ceciel Holtmaat zal zich in een

Namens de clientenraad

volgend Driespan voorstellen.

Christa Grunder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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FA M I L I E B R U G G I N K

"Een laatste wens, een
dierbaar afscheid"
Mevrouw Bruggink op afdeling Landreben is sinds een jaar
bedlegerig. Al 67 jaar is ze getrouwd met de heer Bruggink.
Dagelijks kwam hij zijn vrouw bezoeken maar door toenemende
dementie van mevrouw viel het hem zwaarder om elke dag op
bezoek te komen.

Z

e begrepen elkaar niet meer

rolstoel geregeld en mevrouw

toe met het verlies van de heer

goed en de heer Bruggink

met een tillift in deze rolstoel

Bruggink.

had hier veel verdriet van.

geholpen. Samen met de dochters

De heer Bruggink is half juni

en mevrouw Bruggink zijn wij

Jolien Bijen

opgenomen in een hospice

naar het hospice gelopen, waar

Team Landreben

in verband met zijn snelle

we getuigen mochten zijn van

achteruitgang. Voor het moment

een bijzonder mooi, ontroerend

van opname in het hospice

moment.

hebben 2 ambulancebroeders en
een dochter de heer Bruggink

De heer Bruggink heeft zijn

op afdeling Landreben binnen

vrouw nog kunnen zien en heeft

gebracht om afscheid te nemen

nog bewust met al zijn emoties

van zijn vrouw.

afscheid kunnen nemen van haar.
Een dag later is de heer Bruggink

Op donderdag 30 juni kwam de

overleden.

familie van mevrouw Bruggink
met nog een laatste wens, want de

De familie is ons zeer dankbaar

heer Bruggink ging hard achteruit.

dat wij dit vanuit ZFO hebben
kunnen realiseren.

De vraag was of het mogelijk zou
zijn om mevrouw Bruggink met

Wij wensen, namens Team

bed naar het hospice te rijden,

Landreben, de familie veel sterkte

om afscheid te nemen van haar
man. Met een bed over straat
gaan was niet mogelijk, dus moest
er een andere manier worden
gevonden. Omdat mevrouw
Bruggink al een jaar niet uit bed is
geweest, hebben collega Mariska
en ik een zeer comfortabele

10
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Dit verhaal en deze prive-foto's mogen met toestemming van de familie geplaatst worden.

MARIAHOF

Vakantie BBQ
Op 10 juli hebben we de vakantiebarbecue
georganiseerd in Mariahof.

R

uim 50 bewoners van Mariahof, familieleden, bewoners
van De Beatrix en vaste gasten hebben deze middag

genoten van een heerlijke barbecue. Ook de start van de
Formule 1 was te volgen op de tv.
Anita Laarveld
Activiteitenbegeleider

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MEELOPEN MET

Ginus Miggelbrink
Meekijken, of in dit geval "meerijden", met een vrijwilliger!

I

n het kader van mijn meelopen met medewerkers

hebben dit uitbesteed bij taxibedrijven. Cliënten

binnen ZFO ben ik de afgelopen periode

waarderen de inzet van onze chauffeurs zeer. Men

meegereden met Ginus Miggelbrink tijdens zijn

ervaart het als heel persoonlijk en er is tijd en ruimte

route als vrijwillige chauffeur van de dagbesteding.

voor een praatje. Zelf organiseren kost weliswaar tijd

Ginus rijdt iedere week minimaal 1 dagdeel om

en moeite van onze vrijwilligerscoaches (o.a. Belinda

onze clienten van of naar de dagbesteding te

Oude Scholten) en -coördinator (Sandra Davina),

brengen. Naar eigen zeggen is hij vaak vliegende

maar we doen het graag.

keep (met dank aan zijn vrouw Marjo die de routes
inplant) en kun je hem regelmatig als chauffeur op

Cruciaal is het aantal beschikbare vrijwilligers die

de bus tegenkomen. Deze middag hebben we de

het leuk vinden om te rijden. Vaak zijn er voldoende

clienten van de dagbesteding van Scholtenhof naar

mensen, maar uitbreiding van de groep is altijd

huis gebracht, waarna we doorgereden zijn naar

welkom. Dus heel veel dank aan al onze vrijwillige

dagbesteding "Het Greune Veld" voor de volgende

chauffeurs, zoals Ginus en natuurlijk zijn vrouw,

groep. Bijzonder om te zien hoe Ginus, zonder

die het mogelijk maken dat ZFO haar clienten deze

navigatie, alle adressen feilloos weet te vinden zowel

service kan bieden.

in Oldenzaal als ook in het buitengebied eromheen.
Met vriendelijke groet,
Als ZFO zijn we uniek door onze clienten zelf met
eigen bussen en door vrijwilligers te laten vervoeren

Renate Bergman

van en naar de dagbesteding. De meeste instellingen

Directeur bestuurder
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MARIAHOF

Maria Tenhemelopneming
Wat was het warm de
afgelopen tijd. Het was
daardoor weinig zinvol om
een viering te houden in het
erg warme Boeskoolhofke.

D

aarom hebben we na overleg
besloten deze viering in de

belevingstuin te houden. Het was
daar lekker koel. Het was ook een
bijzondere viering namelijk Maria
Tenhemelopneming.
Wat hebben we ervan genoten om
samen te vieren, te zingen en te
bidden.
We hebben Maria in de bloemen gezet
en er was voor iedereen die aanwezig
was een mooie bloem ter ere van Maria.
Dit was niet mogelijk geweest zonder
de hulp van Frans Agterberg die
zorgde voor het geluid (de microfoon
deed het prima) en onze kosters Ria
en Jan Scheuten die met stoelen
sleepten, zorgden voor de lezenaar, het
Mariabeeld enz. Een heel karwei.
Bedankt allemaal!!!
Pastor Ine Wilbers

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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B E W O N E R S VA K A N T I E H E T E V E R L O O E N S I N G R AV E N

De koffers worden gepakt!
Studenten van het ROC Twente kregen de taak voor hun opleiding om een bewonersvakantie
op te zetten en tevens een leuke week te verzorgen voor de achterblijvers.

D

it was best een hele klus, wie is de

gansen, trampolines tot aan een hottub, alles

bewoner, hoe is de organisatie waar de

was aanwezig. Dinsdag stond een wandeling

bewoner woont, waar gaan we naar toe en

naar de kinderboerderij van de Losserhof,

wat zal er allemaal geregeld moeten worden.

de Wollewei op het programma. Daar werden

Dit waren enkele vragen waar de studenten

we zeer gastvrij ontvangen, we kregen zelfs

vorm aan moesten geven. Door middel van

koffie en thee aangeboden en we konden met

onderzoeksvragen kwamen ze tot een mooi

alle dieren knuffelen. Er waren broodjes en

plan. Na een lange voorbereiding konden de

krentenbollen meegenomen, het was goed

koffers gepakt worden, de bewonersvakantie

vertoeven in de tuin van de Wollewei. Eind van

was een feit. We hebben een accommodatie

de middag werd er bingo gespeeld, waar je

gehuurd bij Landgoed Borghuis in Losser.

een leuke zomerhoed kon winnen. Later bleek
dat deze veelvuldig zou worden gebruikt deze

Na een lekkere maaltijd van de keuken van

week.

Mariahof, keken de bewoners hun ogen uit toen

14

ze uit de bus stapten. Eerst een kop koffie en

De volgende ochtend werden we verrast

dan de omgeving verkennen. Het was prachtig

met de komst van Ronald (Leidinggevende

weer dus er kon er gewandeld worden. Van

Mariahof) en Marloes (secretaresse). Ze hadden

DRIESPAN | SEPTEMBER 2022

zin in koffie en hadden gebak meegenomen. De

pannenkoeken gebakken en werd er als toetje

dames kregen een nagel/ gezichtsbehandeling

een sorbet gemaakt.

door Romy Fischer. Met mooie nieuwe kleurtjes
werden de nagels van de dames gelakt.

Vrijdag was het weer omgeslagen en kwam

Later in de middag was de familie van de

met deze regenachtige dag een einde aan een

bewoners uitgenodigd voor een barbecue. Op

mooie week vakantie. We vertrokken weer naar

de achtergrond zong Frans Agterberg mooie

Mariahof.

zomerse liederen. Ook de bewoners die op
Mariahof waren achtergebleven konden komen

Wat hebben we met z'n allen genoten van de

en aansluiten bij de barbecue.

mooie omgeving van Twente; de reeën die
over het terras liepen, de boeren druk aan het

Voor de donderdag was er een wandeling en

hooien, mais dat je zag groeien op het land.

lunch geregeld bij arboretum Poortbulten. Het

Iedereen bedankt voor de inzet zowel de

was een tropische dag, maar in de schaduw

studenten, familie, als personeel, van welke

van de vele bomen die daar staan, was het

discipline dan ook, want er komt heel wat was

nog redelijk vol te houden. Regelmatig hoorde

terug als je met 11 bewoners op vakantie bent

je om je heen: 'Wat is het hier mooi! Wat

geweest. De koffers staan weer in de kast,

genieten!'. 's Middags hebben we heerlijk met

hopelijk kunnen deze volgend jaar opnieuw

de voetjes in een zwembadje gezeten, even

gebruikt worden.

afkoelen. Want met een temperatuur van
31 graden was dat wel aangenaam. Door de

Miranda Scheffer, Team Everloo en Team

studenten van het ROC werden er heerlijke

Singraven

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Dienstenoverzicht
Mariahof

Scholtenhof

Karin Evering, Olga Terhalle en Arend
Teunissen zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Clientadviseur/
casemanager

Karin Evering, Olga Terhalle en Arend
Teunissen zijn bereikbaar via 0541-513433
of clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433

Bandenservice

Voor het oppompen van uw rolstoel banden
belt u de receptie 0541-513433

Iedere vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur in
de hal

Bibliotheek

Bij behoefte aan een geestelijk verzorger
in uw thuissituatie kunt u contact opnemen
met Willem, hart voor Levensvragen
via telefoonnr. 0900-7770077 (op
werkdagen van 09.00 - 17.00) of info@
willemlevensvragen.nl
Marga Meijer en Ine Heinink; voor een
afspraak op dinsdagochtend, donderdag of
vrijdag belt u 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:
0541-513433 of per mail: sh.keuken@
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 Giny Kienhuis belt u
06-17797092
Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via

Geestelijke
verzorging
Kapper

Maaltijdservice

Misintenties

Dagelijks vrij toeganakelijk in de Engelse
Kamer (BG)
Bij behoefte aan een geestelijk
verzorger in uw thuissituatie kunt u
contact opnemen met Willem, hart voor
Levensvragen via telefoonnr. 09007770077 (op werkdagen van 09.00 - 17.00)
of info@willemlevensvragen.nl
Adele Jissink; voor een afspraak
op woensdag of donderdag belt u
0683254494
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in de sfeervolle recreatiezaal
van Scholtenhof. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen met de receptie:
0541-513433 of per mail: sh.keuken@
zorgfederatieoldenzaal.nl
Misintenties kunnen voor aanvang van de
viering bij de koster worden aangevraagd.

Marjolein, tel. 06-18466606 of
Naai- en verstelservice Naaistudio
0541-518986
Pedicure

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

Reisbureau
ReisGenoten

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

Schoonheids
specialiste

Voor een afspraak op vrijdagmiddag kunt
u bellen met Yvette Scheurink via 0629548939

Schoonmaakdienst

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie
via 0541-513433

0541-513433

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie
via 0541-513433
Telefonisch spreekuur voor familie/
mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld

Telefonisch spreekuur voor familie/
Telefonisch spreekuur mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld

Voor het verzorgen van de was kunt u op
maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.30
uur terecht in de linnenkamer

Was- en linnendienst

De winkel is op dinsdag, vrijdag en
zaterdag geopend geopend van 09.30 tot
10.30 uur

Winkel
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Voor het verzorgen van de was kunt u op
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 10.30
uur terecht in de linnenkamer

Programma oktober
O

p het moment dat we deze

die geen cliënt zijn van de

tot 15.30 uur in Scholtenhof

copie schrijven hebben

Zorgfederatie dienen € 5,- per

Dinsdag 13 september van

we heerlijk zomerweer, en

maand meer te betalen dan de

10.00 tot 11.30 uur in Mariahof

verschillende collega’s zijn nog

genoemde prijzen.

op vakantie. Het voelt ook nog

Maandag 26 september kunt u

een beetje vreemd om het alweer

We willen u erop wijzen dat

de instapkaarten van de reisjes

over oktober te hebben. Maar de

bij de meeste reisjes vrijwilligers

in oktober tussen 11.00 en 11.30

herfst brengt weer ander moois,

meegaan om u te begeleiden.

uur in Mariahof en Scholtenhof

prachtige kleuren in de natuur, en

Wanneer u ondersteuning van

afhalen.

meer gezelligheid binnen.

een verzorgende nodig heeft

We hebben ook nu weer

verzoeken we u dit bij uw

Deze dagen zijn de vrijwilligers

geprobeerd een gevarieerd

inschrijving te vermelden.

van het reisbureau aanwezig.

programma voor u samen te

Er zal dan samen met u worden

stellen om er ook in de herfst

gezocht naar een oplossing.

samen op uit te kunnen gaan

Op de instapkaart staat tevens de
juiste vertrektijd vermeld. U dient

Wanneer u suggesties of wensen

Hebt u zich opgegeven voor

15 minuten voor vertrek aanwezig

heeft voor reisdoelen horen we

een reisje, maar kunt u door

te zijn. Om de wachttijden

dat graag. We zullen deze dan

omstandigheden niet deelnemen,

voor ieder zo kort mogelijk te

proberen op te nemen in ons

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

houden vragen we u dringend de

aanbod.

administratiekosten in rekening

vertrektijd op uw instapkaart aan

te brengen. Wanneer u op de dag

te houden.

De reisjes van reisbureau

van het reisje annuleert zullen de

ReisGenoten worden

kosten wel in rekening gebracht

Wanneer u meer informatie

georganiseerd voor alle

worden.

wenst over de reizen, kunt u

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

natuurlijk contact opnemen met

van Zorgfederatie Oldenzaal

U kunt zich voor de reisjes in

de vrijwilligers van het reisbureau

krijgen echter voorrang bij de

oktober aanmelden:

tijdens de zitting zoals hierboven

inschrijvingen. Belangstellenden

Maandag 12 september van 14.00

beschreven.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘T THEELUTTKE IN DE LUTTE

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH IN
DENEKAMP

Zondag 2 sept SH

Maandag 3 okt

Zondag 16 sept MH

Maandag 10 okt (met zorg)
Maandag 24 okt (met zorg)

€ 31,25 PER PERSOON | REISCODE 13.4.53

Programma

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.4.53

Programma

15.00 uur

Vertrek

12.30 uur

Vertrek

17.30 uur

Thuiskomst

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

We gaan voor Afternoon Tea naar De Lutte.
Scones, etagère met hartige en zoete hapjes

De Zorgfederatie onderstreept het belang van

inclusief een warm hapje staan op het menu.

bewegen, de deelnemers voelen zich er wel
bij. Het zwembad is toegankelijk via 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. Bij thuiskomst staat er koffie
met krentenbrood klaar.

STADSTHEATER DE BOND: TONEEL
KUNST NAAR KRACHT: “SOMS
EEN GOEDE DAG”
Vrijdag 7 okt

Programma
19.30 uur

Vertrek

22.30 uur

Thuiskomst

Sophia Braunich, moeder van Donja en vrouw van
Alex heeft MS (multiple sclerose) Een slopende
ziekte. Lukt het Sophia om zichzelf, beetje bij
beetje, weer in die lege spiegel te kunnen zien?
Een avond met een lach en een traan.

€ 22,50 PER PERSOON | 13.4.55
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STADSTHEATER DE BOND:
CONSENSUS VOCALIS:
HET GEWICHT VAN EEN NAAM
Zondag 9 okt

WINKELEN BIJ BRUNO KLEINE
Maandag 17 okt SH
Maandag 31 okt MH

€ 24,50 PER PERSOON | REISCODE 13.4.56

Programma

€ 5,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.58

Programma

14.00 uur

Vertrek

11.00 uur

Vertrek

17.30 uur

Thuiskomst

14.30 uur

Thuiskomst

Met het koor als dynamische tegenspeler

Deze rit staat elk jaar weer op het programma.

neemt acteur Matthijs van de Sande

Bij aankomst wordt de deelnemers koffie/thee

Bakhuyzen de toeschouwer mee op zijn reis.

met een broodje aangeboden. Daarna kunt u In

De enscenering voert langs muziek die zijn

een gezellige sfeer weer heerlijk winkelen om

lot markeert: liederen die zijn moeder in haar

uw wintergarderobe aan te vullen. Uiteraard

jonge jaren componeerde; het werk Felix und

sluiten we de middag af met een gezellig kopje

Clara (2005) van Jacques Bank en ten slotte

koffie met een heerlijke plak krentenwegge

drie van zijn eigen gedichten, door Johannes

in Scholtenhof of Mariahof zodat de u elkaars

Brahms op muziek gezet.

aankopen kunt bewonderen.

KAAMPS IN DEURNINGEN

Programma
11.00 uur

Vertrek

14.00 uur

Thuiskomst

Zaterdag 29 okt SH

We gaan voor een 12-uurtje naar Kaamps: deze

Zaterdag 22 okt MH

bestaat uit seizoenssoep met een sandwich Boer
Herbertkaas en een broodje kroket. Daarna wordt
er nog een heerlijk kopje koffie/thee/cappuccino
geserveerd.

€ 21,50 PER PERSOON | REISCODE 13.4.59
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VAREN OVER DE IJSSEL
MET STICHTING GOAL

Programma

Zondag 30 okt

8.30 uur

Vertrek

n.t.b.		

Thuiskomst

Om circa 10.00 uur worden we in Doesburg
ontvangen door ondernemers die o.l.v.
Stichting GOAL met ons mee varen vandaag.
Een heerlijke dag op het water. Via een mooie
tocht over de IJssel gaan we naar Zutphen.
Daar wordt even aangelegd en ons een
lekkere lunch aan boord gebracht. Daarna
varen we weer naar Doesburg, waar de bus

€ 9,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.60

klaar staat om weer naar huis te gaan.

We hopen dat er weer reisjes bij zijn die u aanspreken!

PUZZEL MEE!

Samurai
4
7

1

2

4 3
5 9

4 2
3
7
9
9 1
2
8
4
5
1 9 2
4
3
7

3 1
5
1 5

2
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4
3

2

2

4 9
7
6
3 6
2 8

8

1 4
8 7
6
7
1 5
9
4
1

3

8
6

6
4

5

6
4
5 1

5

1

2 8
9
2

3

5

5
7
8

2 3
7
3 8

8

2
7 5 4

8

6 4
8 2
3
9
2
3
5
6
5 4 8
5
3
1
1
9 7

ADVENTSTOCHT

Voorbereidingen weer gestart
We horen om ons heen dat
mensen elkaar fijne vakantie
wensen en vakantieverhalen
uitwisselen.

D

e journaals reppen over een heuse
hittegolf en bij de Zorgfederatie

zijn we alweer gestart met de
voorbereidingen voor onze Adventstocht.
We hebben de spelers en muzikanten
inmiddels benaderd en vol enthousiasme
reageren zij dat ze graag weer meedoen
dit jaar. 16 december is de datum die u

Anita Laarveld en Ellen Groeneveld

hiervoor vast in uw agenda kunt noteren.

Activitieitenbegeleiders

2
5
PUZZEL MEE!

Sudoku

6

4
1 8 3
2 7 9
4
6 2 8

7 6 3
2
5 9 2
9 8 1
7

8
2
4
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof september 2022
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 2 september; 18.30 uur

Woord- en communieviering

T. Löbker

Vrijdag 9 september; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 16 september; 18.30 uur

Eucharistieviering met
ziekenzalving

B. Reerink

Vrijdag 23 september; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 30 september; 18.30 uur

Eucharistieviering

Th. van der Sman

In het Boeskoolhöfke staat de (gratis) koffie voor u klaar.
Mariahof wekelijkse activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Boeskoolhöfke

Hobby en sjoelmiddag

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep ‘voetje
voor voetje’

Iedere woensdag en donderdag om 10.15 uur

Vertrek vanuit 't Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.30 uur

Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Do. 1, 15 & 29 sept

17.00 uur; Patat bakken voor bewoners Mariahof
17.30 uur; Patat bakken voor bewoners De Beatrix

Boeskoolhöfke

Wo. 7 & 21 sept

14.30 uur; Koersbal

Boeskoolhöfke

Zo. 11 sept

14.30 uur; Zondagmiddagmuziekcafe met muziek van Enig en
Anders

Boeskoolhöfke

Di. 13 sept

14.30 uur; Middagbingo

Boeskoolhöfke

Di. 20 sept

19.15 uur; Avondbingo

Boeskoolhöfke

Themaweek: “Leven in de trouwerij”
Vr. 23 sept

14.30 uur; Boog zetten en roosjes maken

Boeskoolhöfke

Ma. 26 sept

19.00 uur; Boerenbruiloft

Boeskoolhöfke

Wo. 28 sept

12.15 uur; Bruiloftsmaal

Boeskoolhöfke

Za. 1 okt

14.30 uur; Bruidsmodeshow

Boeskoolhöfke

Deze hele week: expositie van trouwfoto’s van vroeger tot nu
in de Scholtenhof en de Mariahof. Zie het programma elders in
deze Driespan
Reisgenoten
Zitting reisgenoten,
inschrijven reisjes oktober.

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten oktober.

22

DRIESPAN | SEPTEMBER 2022

Dinsdag 13 september van 10.00-11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 26 september van 11.00-12.00 uur

Boeskoolhöfke

ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof september 2022
Scholtenhof RK vieringen
Vr. 2 sept. Eucharistieviering met
Ziekenzalving
Vr. 9 sept. Woord- en
Communieviering

Kapel 18.30 uur

pastor Th. v.d Sman

Kapel 18.30 uur

A. Quinten

Vr. 16 sept. Bidstond

Kapel 18.30 uur

Y. Meyer

Vr. 23 sept. Eucharistieviering

Kapel 18.30 uur

pastor B. Reerink

Vr. 30 sept. Woord- en
Communieviering

Kapel 18.30 uur
T. Lobker
In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!

Scholtenhof standaard activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Gymnastiek

maandag en donderdag om 10.45 uur

Kapel

Bruin cafe

Elke dinsdagavond om 19.00 uur

Recreatiezaal

Wandelgroep ‘voetje
voor voetje’
Kaart- en rummikubmiddag

Woensdag en donderdag om 10.00 uur (na aanmelding)

Hal

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Creatieve ochtend

Elke vrijdag om 10.00 uur

Kapel

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Do. 1 sept

19.00 uur; Optreden Peter Löbker

Recreatiezaal

Wo. 7 en 21 sept

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners Scholtenhof

Recreatiezaal

Wo. 14 en 28 sept

14.00 uur; Bloemschikken dagbesteding

Recreatiezaal

Di. 13 sept

14.30 uur; Gezelschapsspellen middag

Recreatiezaal

Do. 8 sept en
22 sept

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Do. 8 sept.

19.00 uur; Bingo-avond

Recreatiezaal

Di. 20 sept

14.30 uur; Modeshow en kledingverkoop firma Blauw

Recreatiezaal

Di. 27 sept.

14.30 uur; Roosjes en boog maken

Recreatiezaal

Wo. 28 sept.

19.00 uur; Boerenbruiloft

Recreatiezaal

Vr. 30 sept.

14.00 uur; Bruidsmodeshow

Recreatiezaal

Za. 1 okt

14.30 uur; Bruidsmodeshow

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten,
inschrijven reisjes oktober

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten reisjes oktober

Dinsdag 13 september van 10.00-11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 26 september van 11.00-12.00 uur

Boeskoolhöfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING BREEDWIJS

Uitstapje met deelnemers
Vrijdag 5 augustus hebben we met de
deelnemers van dagbesteding Breedwijs
een uitstapje met de bus gemaakt.

H

et was een heerlijke zonnige dag. Na de
maaltijd hebben we een rondrit gemaakt door

het prachtige buitengebied, via het Hulsbeek
richting Deurningen en Weerselo. Hier hebben
we een tussenstop gemaakt voor een lekker
softijsje. Daarna zijn we naar het Arboretum in de
Lutte gegaan en hebben bij Poort-Bulten de dag
afgesloten met een kopje koffie met appeltaart.
Gonny Flint,
activiteitenbegeleider

BASISSCHOOL DE BONGERD

Kinderen zingen musicalliedjes
Op 4 juli is basisschool de Bongerd bij ons op bezoek geweest. De
kinderen van groep 8 hebben hun musicalliedjes aan ons voorgedragen.

I

edereen zocht een mooi plekje in
de tuin en de kinderen zochten

hun plek in en rondom het prieel. Het
was een heus concert met dans en
muziek wat de kinderen gaven.
We hebben er allemaal van genoten.
Kinderen van de Bongerd, ontzettend
bedankt en heel veel succes op jullie
nieuwe school.
Manon Molderink
Welzijnscoach
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TUSSEN DE OREN

Toedeldetadl
Wat een geweldige juweeltjes van menselijkheid maak
ik mee! Qua werk zit ik natuurlijk dicht bij het vuur;
het kan me altijd weer ontroeren:

P

as geleden was ik met mevrouw

te zetten en dan te roepen wat voor

Stork* een praatje aan het maken

“toedeldetadl’ het allemaal wel was.

en met mijn gitaar stimuleerde ik het

“Maar”, zegt ze met een ondeugend

geheugen door muziek van vroeger

lachje, “als hij de kamer uit was dan

te spelen. En dat levert altijd wat op.

zette ik de radio gewoon weer aan”.

Zo herinnerde ze zich ineens de tijd

Een kleine triomph herbeleefd. Het is

dat ze thuis radio zat te luisteren.

makkelijk om hieraan voorbij te gaan

Als jong meisje hield ze al van

in de drukte van de dag, maar het

muziek. Haar vader verkoos altijd de

raakt wel een intens menselijke kern.

stilte en had dan de gewoonte om
hoofdschuddend de kamer binnen te

Frans Agterberg

lopen om de knop van de radio uit

Coach Welzijn, miMakker en Muziek

* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.
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S C H O LT E N H O F

Haringparty bij ZFO
Donderdag 23 juni hebben
tijdens de Haringparty
in Scholtenhof Hollandse
nieuwe van Kotter Seafood
gegeten.

En lekker dat de haring was! Alle
haringen waren snel uitverkocht.
Met muziek van Sylvia Kienshuis
was het gezellige middag.
Manon Molderink
Welzijnscoach

WELZIJN

Heb jij nog oude materialen
voor onze activiteiten?
Bij de creatieve ochtend maken wij regelmatig
gebruik van oude materialen.

Z

oals het beschilderen van oude lp's. Mocht je in huis materialen
hebben die niet meer gebruikt worden, denk eens aan ons. Van

veel dingen kunnen wij weer wat moois maken. Denk aan, bloempotjes,
vazen, doosjes, stof, cd's oude tijdschriften enz.
Heb je ‘oude’ materialen voor ons? Neem dan contact op met
manon.molderink@zorgfederatieoldenzaal.nl
Manon Molderink
Welzijnscoach

26

DRIESPAN | SEPTEMBER 2022

S C H O LT E N H O F 2 3 J U L I

Lekker smullen tijdens de BBQ
Het was een groot succes. Alle tafels
waren bezet en Rick (onze kok) en
Christel zijn druk geweest om het
vele lekkers voor u klaar te maken.

E

n dat is gelukt. Wat was het lekker en
wat was er veel keus. De middag werd

muzikaal ondersteund door DOUBLE 2. Al met
al was het een geslaagde middag die zeker
voor herhaling vatbaar is. Iedereen die heeft
meegeholpen en aanwezig was: ontzettend
bedankt voor deze mooie dag.
Manon Molderink
Welzijnscoach

WA R M , WA R M , WA R M

Waterpret!
Pffffffffff, wat een warmte, maar daar heeft
onze Mandy (beweegdeskundige van Held
Care) wat op bedacht. Samen met Manon ging
ze aan de slag.

E

r is een waterparadijs in tuin bij de beweegruimte
gemaakt. Iedereen die iets van verkoeling wilde kon

daar terecht voor een heerlijk fris voetenbad of een
watergevecht. Sponsen met water vlogen in het rond,
voeten werden door het water getrappeld.
Niet alleen voor de verkoeling was het fijn maar ook het
bewegingsapparaat werd onbewust geactiveerd.
Manon Molderink
Welzijnscoach
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VRIJWILLIGERS IN DE GLIMLACH

“Het is vrijwilligerswerk,
maar het is niet vrijblijvend”
Gerda Postel en Greetje Pauwels werken allebei als vrijwilliger bij Zorgfederatie
Oldenzaal op locatie Mariahof. Gerda bemant hier al bijna 12,5 jaar het winkeltje
en Greetje regelt inmiddels bijna 25 jaar de koffie en runt de bibliotheek.
“Het is fijn dat je de mensen een beetje blij kan

vrijdagmorgen klaar om koffie en wat lekkers te

maken. De bewoners zijn vaak heel dankbaar en

serveren. Als bibliotheekjuffrouw heeft ze het op dit

geven af en toe een bloemetje of chocola. Maar dat

moment helaas minder druk. “Er zijn momenten dat

is helemaal niet nodig. Als ik het niet zou willen, zou

we heel veel lezers hebben en dan zijn het er weer

ik het niet doen,” zegt Greetje.

weinig. Dat verandert iedere keer.”

In coronatijd misten de dames het contact met de

Zowel Gerda als Greetje doen op donderdagmorgen

bewoners. Toen dat achter de rug was, ontstond er

vaak mee aan het ‘voetje voor voetje’ project. Dan

een emotioneel moment voor de bewoners onderling

gaan ze op pad met nog een paar vrijwilligers én

maar ook tussen de vrijwilligers en de bewoners.

bewoners die zelf nog kunnen lopen of in ieder geval

Het was een warm weerzien. Greetje staat iedere

met behulp van een rollator. Met busjes rijden ze

28
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dan naar het Arboretum. Dat vinden ze een prachtig

Zorgfederatie zijn alle uitjes te vinden. Van een

park om te wandelen. Daarna drinken ze daar nog

pizza eten in Enschede tot een rondrit met de

een kopje koffie tot besluit. Dat is altijd een erg

Lutterzand Express of een bezoek aan de Ballooning

gezellig moment.

bij Het Hulsbeek. Gerda en Greetje verwerken de
inschrijvingen één keer per maand op papier en

“Het winkeltje is echt mijn ding,” vertelt Gerda

overleggen met de chauffeurs van de busjes en

enthousiast. Ze benadrukt dat ze dat doet met

andere vrijwilligers. Ook hier is het team goed op

behulp van andere vrijwilligers. “Iedereen is

elkaar ingespeeld. “Je doet het samen en je krijgt er

belangrijk en de contacten onderling zijn leuk. We

heel veel waardering voor terug.”

zijn goed op elkaar ingespeeld. Je begint ergens
aan en je moet er ook echt zijn. We kennen alle

Met alle werkzaamheden zijn Gerda en Greetje

bewoners en de lijntjes zijn hier kort.” Greetje

soms wel vier ochtenden in de week kwijt, inclusief

beaamt dat. “Wij zijn een vertrouwd punt buiten

overleg en vergaderingen. “Je maakt er ook tijd

hun familie. Ze praten makkelijker en raken aan je

voor,” zegt Greetje. “En als het niet uitkomt of je

gewend. De één vraagt wat meer dan de ander en

wilt even rust, dan plan je je gewoon niet in. Het is

dat is prima.”

wel vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend.”

Deze twee bezige bijen organiseren ook de reisjes

Het artikel komt ook in Weekblad de Glimlach en is

van ‘Reisgenoten’ waar bewoners zich voor in

geschreven door

kunnen schrijven. In het blad ‘Driespan’ van de

Wendy Eerland, Weekblad de Glimlach

VA C A T U R E V R I J W I L L I G E R S

Maatjes
Wij zijn op zoek naar Maatjes! Wilt u weten wat deze vrijwilligersfunctie inhoudt?
Lees dan snel verder!

V

eel van onze bewoners intern of in de aanleunwoningen hebben een grote behoefte aan sociaal
contact. Een uurtje per week op bezoek bij een bewoner kan al een groot verschil maken. De

bewoner heeft weer iets om naar uit te kijken en het breekt de dag. De activiteit zelf kan bestaan
uit een spelletje doen, samen muziek luisteren, voorlezen, een wandeling maken of simpelweg een
praatje onder het genot van een kopje koffie. U stemt samen met de bewoner dag en tijd af en bent
hierin dus erg flexibel.
Voelt u er iets voor om de sociale isolatie van een bewoner te doorbreken,
meldt u dan aan via mailadres: sandra.davina@zorgfederatieoldenzaal.nl of
telefoonnummer 0541-513433. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met
u op en gaan samen met u in gesprek om te kijken aan welke bewoner we u
kunnen koppelen. Het eerste bezoek zal altijd samen met een medewerker
van ons zijn.
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LE TOUR DE GOAL

Bewegen en Beleven
bij Mariahof
Tussen de buien door zijn donderdag 7 juli 50
wielrenners bij Mariahof naar ‘binnen’ getrokken.
Een prachtig evenement georganiseerd door
Stichting Goal in samenwerking met ZFO.

O

p de side by side fietsen en rolstoelfietsen werden
verschillende rondjes gefietst met bewoners. Samen met de

muziek van ‘Even voor u’ hebben we er een gezellige ochtend
van gemaakt. RTV Oost was aanwezig en heeft mooie opnamen
gemaakt.
Dank aan iedereen voor deze leuke activiteit!
Mieke Rietman
medewerker PR
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DAGBESTEDING DE ABDIJ

Een fijne “vakantiedag”
Vanuit de dagbesteding de Abdij waren we uitgenodigd
door vrijwilligster Lidy om een dagje bij haar thuis
door te brengen.

E

en prachtige plek op een paar minuutjes van Oldenzaal. Het weer
kon niet beter, zodat we de hele dag buiten in de tuin konden zijn. In

de jachthut werd een heerlijke maaltijd genoten. De een wandelde om
de vijver een ander genoot van het uitzicht, de schapen en koeien in
het nabijgelegen weiland. Vrijheid, blijheid en genieten van elkaar en de
omgeving, het voelde als een echte vakantiedag. Lidy, bedankt voor de
prachtige dag, en hopelijk tot volgend jaar weer.
Nicole Beernink-Schrader
Activiteitenbegeleider
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T W E N T S Z I LV E R

Zilvercoaches in
de startblokken
Voor veel ouderen is het niet vanzelfsprekend om op latere leeftijd
je talent te ontwikkelen of ‘iets te doen’ met kunst & cultuur.
En dat is jammer, want het maakt gelukkiger, houdt lijf en geest
gezonder, brengt nieuwe ontmoetingen en geeft zin aan de dag. Met
Twents Zilver gaat u samen aan de slag met kunst & cultuur. De
Zilvercoaches staan klaar om met u de mogelijkheden te verkennen.

K

unst & cultuur is belangrijk in ieder

Zilvercoaches: professionele kunstenaars,

mensenleven. Het brengt inspiratie,

creatief therapeuten en andere ‘gezellige

gespreksstof en nieuwe inzichten, hoe

leu’. Zilvercoaches en Club-Activiteiten

dan ook. Op scholen is kunstzinnige
kennismaking, talentontwikkeling en

Wilt u eerst eens verkennen wat kunst voor

zelfexpressie inmiddels ‘gewoon’. Echter voor

u kan betekenen? Dan komen Zilvercoaches

veel ouderen is het niet vanzelfsprekend om

graag 3-5 keer bij u thuis om samen – een-

op latere leeftijd je talent te ontwikkelen of

op-een – te ontdekken waar uw wens en

‘iets te doen’ met kunst & cultuur. En dat

behoefte ligt of gewoon eens te kijken wat er

is jammer, want samen creëren maakt je

wél kan. Daarna is er de mogelijkheid aan te

gelukkiger en verbreedt je horizon, brengt

sluiten bij (groeps)activiteiten.

nieuwe ontmoetingen en geeft zin in én aan
je dag. Twents Zilver is er om met ouderen

Meedoen of meer informatie? Stuur een

uit Oldenzaal aan de slag te gaan met kunst,

mailtje naar info@twentszilver.nl en het

muziek en cultuur met begeleiding van

telefoonnummer 06-23523831.
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WERKEN BIJ ZFO

Vacatures
KOM JIJ WERKEN ALS VERZORGENDE IG?
WIJ HEBBEN MEERDERE MOGELIJKHEDEN,
ZOWEL IN DE THUISZORG ALS INTRAMURAAL.

A

ls verzorgende IG weet jij als geen

Spreekt dit je aan? En ben je in bezit van

ander hoe je de mens centraal

het diploma Verzorgende IG?

stelt. Samen met je collega’s, andere
professionals en familie lukt het je om

Kom werken bij Zorgfederatie Oldenzaal!

de beste zorg rondom onze cliënten te
organiseren. Je stemt activiteiten af op

Maak samen met een team van betrokken

de persoonlijke leefstijl en wensen van

collega’s echt het verschil voor mensen die

onze cliënten, waarbij onze cliënten de

dat nodig hebben en die blij met je zijn!

eigen regie hebben. Door je persoonlijke

34

aandacht zorg je voor een glimlach op het

Bekijk onze vacatures

gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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