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Afscheid van collega’s

Proost op het nieuwe jaar!
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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,
Voor u ligt het eerste Driespan van het nieuwe jaar. De
start is niet helemaal zoals we het ons wellicht hadden
voorgesteld. In ieder geval niet zoals ik had gehoopt.

H

et aantal corona-besmettingen blijft hoog en het
ontstaan van de nieuwe, engelse variant van het

virus voelt als een dreigende donderwolk. We blijven
nog een tijdje in lockdown en proberen elkaar zoveel
mogelijk te ‘ontzien’. Het is niet anders en we maken
er het beste van.
Waar ik bijvoorbeeld een heel erg warm gevoel
van kreeg, was de manier waarop wij binnen
ZFO het nieuwe jaar hebben verwelkomd.
Met alle maatregelen in acht, hebben
we er toch een heel persoonlijk tintje
aan kunnen geven. We hebben met de
bewoners van Mariahof, Scholtenhof
en de aanleunwoningen de Potskamp,
de Beatrix en de Grevinkhof in de
buitenlucht het glas geheven
en met veel kabaal het oude
jaar weggefloten. Dat voelde
goed! En ook om, weliswaar
op afstand, elkaar zo even
te ontmoeten. Wij hebben
ervan genoten.
De komende maand
staat in het teken van
bescherming. We zijn
druk bezig geweest met
voorbereidingen en gesprekken
met medewerkers over het vaccineren.

4

Velen waren (professioneel) kritisch en velen zijn
overtuigd van de meerwaarde van het vaccin bij het
beschermen van elkaar. De bereidheid tot vaccineren
is groot en dat is fantastisch nieuws. Evenals het feit
dat inmiddels de eerste medewerkers van ZFO zijn
gevaccineerd.
We zijn nu volop bezig met de voorbereiding voor
het vaccineren van onze bewoners. Ook daar gaan
we voor zorgvuldigheid maar ook snelheid. Er gloort
hoop aan de horizon!
Een woord van dank en trots aan onze medewerkers
is hier ook op zijn plaats. Het is fijn om te ervaren
hoe energiek wij als ZFO deze complexe periode het
hoofd bieden. Dat doen we goed! Ik hoop dat u aan
dit Driespan deze keer extra veel plezier beleeft.
Renate Bergman
directeur bestuurder
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U P D AT E C O R O N A M A AT R E G E L E N

Vaccinatie medewerkers
en cliënten
De eerste medewerkers zijn
inmiddels gevaccineerd, dit
is goed nieuws!
In de week van 25 januari
starten we met de vaccinatie
van onze cliënten. De 2e
vaccinatie is medio februari
gepland en zoals het er nu
uitziet is de verwachting dat
eind februari veel clienten en
medewerkers gevaccineerd zijn.

GESLAAGD

Susan Nijmeijer
Susan Nijmeijer,
verpleegkundige afdeling
Kalheupink, is geslaagd voor
de opleiding HBO Palliatieve
Zorg.
Natuurlijk waren er bloemen
en een attentie voor dit mooie
resultaat. Susan van harte
gefeliciteerd!
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EVEN VOORSTELLEN

Chung-Ying Ma
Mijn naam is Chung-Ying Ma en samen met mijn vrouw Lucy woon ik in
Oldenzaal, waar ik geboren en getogen ben. We hebben samen 3 kinderen,
Martijn (23), Esther (25) en Kirsten (27).

D

e afgelopen 2 jaren heb ik als Business

In mijn vrije tijd sport ik veel.

Controller gewerkt bij LabMicTA

Mijn sporten zijn tennis, hardlopen

(Laboratorium Microbiologie) in Hengelo.

en af en toe stap ik op de racefiets.

Daarvoor ben ik ruim 23 jaar als Controller/

Op vakantie

Financieel Manager werkzaam geweest

wandel ik graag

bij Zorgcentrum de Posten in Enschede.

in de bergen en

De VVT sector ken is dus goed en ik wil

voor een luie

met mijn kennis en ervaring jullie en de

vakantie ga ik naar

organisatie graag helpen om de uitdagingen

Griekenland.

van deze tijd goed door te komen. Mijn
uitdaging is een bijdrage te leveren aan

Chung-Ying Ma

het (financieel) gezond houden van de

Senior Adviseur

organisatie zodat Zorgfederatie Oldenzaal

Bedrijfsvoering en

toekomstbestendig blijft.

Control.
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PENSIOEN

Afscheid van collega’s
De maand december was ook een maand waarin we afscheid hebben
genomen van een aantal fijne collega’s. Maar wel met een heel bijzondere
reden: PENSIOEN!
Het afscheid nemen is in klein comité georganiseerd met de naaste collega’s en via
beeldbellen is er afscheid genomen. In dit Driespan meer over de collega’s die vele
jaren gewerkt hebben bij ZFO en nu van hun welverdiende pensioen gaan genieten!
Collega’s DANK voor jullie inzet de afgelopen jaren.

PENSIOEN

Nelly van Huizen
Na 18 jaar heeft Nelly van Huizen afscheid genomen van ZFO
om te kunnen gaan genieten van haar welverdiende pensioen!
Op haar laatste laatste dag

de regen) aan bij Scholtenhof.

werd ze thuis met de duofiets

8

opgehaald. Uiteraard was de

Collega’s hadden de zaal mooi

duofiets versierd en zo was zij

versierd en er kon volgens de

een opvallende verschijning op de

geldende regels een klein afscheid

weg; met achterop een kerstboom

worden gehouden. Nelly gaf aan

vol met toiletborstels, toiletrollen

dat ze erg verrast was en dat ze

en een sirene kwam zij (helaas in

heeft genoten van de aandacht.
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PENSIOEN

Cretia Buurmeijer
Woonassistent Cretia Buurmeijer mag nu, na 27 jaar werkzaam
te zijn geweest in Scholtenhof, genieten van haar welverdiende
pensioen.

V

rijdag 11 december was haar

met de fiets van Denekamp naar

laatste werkdag. Zij dacht

Oldenzaal moest om te werken.

inderdaad dat het haar laatste

Omdat team Kalheupink dat zo

werkdag was, maar collega’s

‘zielig’ vond, werd ze die dag

Kalheupink hadden iets anders

opgehaald met de auto. Netjes

voor haar in petto. Cretia dacht

in het tenue verscheen ze op

dat zij die dag de laatste keer

het werk, maar in plaats van
rechts moest zij bij binnenkomst
naar links, richting de voor haar
versierde recreatiezaal. Daar
wachtten de naaste collega’s
op haar voor een gezamenlijk
ontbijt, met inachtneming van de
anderhalve meter.
Cretia, poezenliefhebber, kreeg
een beeldje met natuurlijk poezen,
een album met knutsels, frutsels
en geschreven kusjes van velen
die haar kenden. Andere collega’s
kregen ook persoonlijk de
gelegenheid om afscheid van haar
te nemen. Ieder kwartier mocht
een andere groep komen. Het
werd een tissue-party voor Cretia
met veel verrassingen, cadeaus,
bloemen en warme woorden.
Cretia: ‘Ik wil iedereen bedanken
voor de onvergetelijke mooie en
verrassende dag. Een mooier en
warmer afscheid had ik me niet
kunnen wensen. Hoewel ik erg blij
ben met mijn pensioen ga ik jullie
wel missen.’

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PENSIOEN

Mariet Kamphuis
Op 29 december heeft onze collega Mariet Kamphuis afscheid genomen van
ZFO. Zij heeft 48 jaar bij ons gewerkt, 46 jaar in Mariahof en de laatste 2 jaar in
Scholtenhof. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen.

M

ariet begon op 16-jarige leeftijd in

met de verzorging van mensen. Toen mij

de huishouding in Mariahof. Mariet:’

in 1978 gevraagd werd om een opleiding

In het begin deed ik van alles. Van was

te gaan doen ben ik overgestapt naar de

ophangen tot medicijnen uitdelen en helpen

keuken. Opnieuw naar school gaan had
ik geen interesse in’. Mariet heeft vele
veranderingen in de keuken meegemaakt.
‘In de eerste jaren werden de maaltijden
vers bereid door twee koks en twee
assistentes’.
Mariet werd op de laatste dag verrast door
haar collega’s die een felroze limousine
hadden gehuurd om haar op te halen van
huis. Een ontbijt stond klaar in Mariahof
waar zij met een paar collega s van heeft

10
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genoten. Van de teams heeft ze via een
online-meeting afscheid genomen. In
Scholtenhof werd afscheid genomen met
een kop koffie en iets lekkers. Als afsluiting
was er een interview met Tubantia omdat
het wel een heel speciaal moment was om
na 48 jaar afscheid te nemen.
Wat ga je doen met al je vrije tijd? Mariet:’
Ik heb de afgelopen jaren mijn uren al
afgebouwd tot 1 dag per week. Ik krijg nu
nog meer tijd om te knutselen, te fietsen en
te wandelen’.
Mariet:’ Bij deze wil ik iedereen ontzettend
bedanken voor de mooie dag voor al
het werk en alle lieve woorden. Het was
geweldig,ik zal jullie missen. Nogmaals heel
erg bedankt’.
Mariet, dank voor je jarenlange inzet bij
ZFO en wij wensen je het allerbeste voor de
komende jaren.
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PENSIOEN

Gerda Bisperink-Weenk
Op 11 december jl heeft Gerda Bisperink-Weenk afscheid genomen van ZFO en
gaat ze genieten van haar pensioen.

G

erda: ‘Ik ben 2 januari 2015

samenwerken met elkaar, het openstaan

begonnen bij ZFO. De transitie van

en allerlei initiatieven voor nieuwe

verzorgingshuis naar verpleeghuis had

ontwikkelingen.

al wel plaatsgevonden maar de impact

12

die het had op iedereen, vooral collega’s

Want het allermooiste van het werk vond

op de afdelingen, was nog wel merkbaar.

en vind ik nog steeds het verhaal van

Teams waren gehusseld en het vroeg om

de cliënt, wat is er gebeurd en hoe is

een andere werkwijze en benadering van

hij/zij daarmee omgegaan. Ik heb echt

de bewoners in de zware zorg. Mij trof heel

duizenden mensen ontmoet met hun eigen

erg de gedrevenheid, de openheid en het

geschiedenis maar dat eigen verhaal heeft
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mij nooit verveeld. Het allerliefste zit ik

dat het wel kan? Wat heb je nodig? En als

gewoon met de cliënten om de tafel.

het achteraf anders loopt dan we hadden

Ook voor de ervaringen van de

gehoopt, elkaar niet met scheve gezichten

mantelzorger heb ik altijd veel

aankijken, daar weer van leren en weer

belangstelling gehad. Hoe hij/zij omgaat

doorgaan. Ik heb ook echt altijd die steun

met het verdriet, het voortdurend

gevoeld.

aanpassen aan nieuwe omstandigheden en
Wat geeft hen deze moed en kracht? Hoe

Heb je nog een boodschap voor je
collega’s?

houden zij de onderlinge verbondenheid

Gerda: ’Iedereen moet zelf de kans krijgen

vast en soms lukt dat ook niet en neemt

maar deze ook aangrijpen om te ervaren

de zorg een meer centrale plaats in dan

wat bij hem/haar past. Ik kan vooral de

een gelijkwaardige (partner)relatie. In

jongere collega’s alleen maar toewensen

mijn jaren als casemanager dementie

dat zij ook werk kunnen/mogen doen wat

heb ik zo vaak hele fijne onvergetelijke

hen net zoveel voldoening geeft als het mij

familiegesprekken mogen helpen vorm

altijd heeft gegeven.

toch weer moed vinden om door te gaan.

geven waarin de gezinsleden juist ook
met de onderlinge verschillen toch op één

Wat ga je doen met je vrije tijd?

lijn wisten te komen. Ik zie, en dat heb ik

Gerda:’ Ik ga de komende tijd nog niet

zelf ook ervaren, hoeveel voldoening de

helemaal afscheid nemen van de zorg. Ik

zorg voor bijvoorbeeld je (schoon)ouders

wil proberen toch nog een aantal uren per

kan geven en wat fijn om dat samen met

week als onafhankelijke cliëntondersteuner

het gezin van herkomst te doen. Ik geloof

mijn steentje te kunnen bijdragen maar dan

ook heel erg in de solidariteit tussen de

op freelance basis.

generaties. Het is goed om onze kinderen

Verder heb ik mij al opgegeven voor Franse

te laten zien dat het vanzelfsprekend is

les, want ik heb van professor Scherder

om er voor je ouders te zijn en dat ook

geleerd dat ik moet zorgen dat mijn

kleinkinderen hier een rol in kunnen spelen.

hersenen gezond blijven. Ik moet hele

Ondanks dat iedereen druk is met zijn

nieuwe dingen doen die mij moeite kosten.

eigen leven en men meer verspreid is gaan

Zo houd ik mijn brein langer gezond.

wonen, zijn dit belangrijke waarden om

Hij adviseert om een muziekinstrument

door te geven!

te leren bespelen of een vreemde taal
leren. Het lijkt mij fantastisch om een

Verder heb ik het heel fijn gevonden om

muziekinstrument te kunnen bespelen,

te werken in een kleine organisatie, het

maar ben bang dat ik daar geen discipline

gevoel dat je samen verantwoordelijk bent

voor heb, daarom dus Franse les. En dan

en dat je ook wel dingen moet doen die niet

is er mooi een excuus om naar Frankrijk

in je taak- en functieomschrijving staan

te reizen als tenminste de Coronatijd

en daar niet over zeuren. Dat was voor mij

voorbij is. Want er moet wel geoefend

echt wel een openbaring. Maar nog meer

worden. Hopelijk kan ik samen met mijn

het ervaren dat in onze organisatie mensen

man nog een aantal reisjes zowel binnen

werken die niet te bang zijn, niet altijd

als buiten Europa maken. Verder ben ik van

op safe spelen of problemen uit de weg

plan om meer overdag te gaan sporten,

gaan. Als iets niet kan, hoe maken we dan

met de kleinkinderen op te trekken; zij
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13

hebben juist een brein nog in opbouw

ontdekken wat er nog meer is. Maar ik mag

en verbazingwekkend hoe snel ze leren.

en moet zelfs heel dankbaar en tevreden

En ook fijn dat mijn man en ik op onze

zijn, ik heb 40 jaar heel mooi werk gehad in

beurt de kinderen kunnen helpen met

verschillende functies.

hun jonge gezin ( denk aan de solidariteit
tussen de generaties) Ik houd ervan om

DANK!

samen met anderen een museum en een

Gerda: ‘In deze tijd weggaan betekent

tentoonstelling te bezoeken, ik lees heel

dat je in kleine kring afscheid neemt en

graag en ben dol op films en misdaadseries,

eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat dit

vooral de scandinavische series zijn een

mij prima past. Maar ik vind het toch fijn

aanrader. Netflix is wat dat betreft een

om alle collega’s en clienten en natuurlijk

uitkomst. Dus als ik het zo opsom dan moet

hun mantelzorgers op deze manier te

er toch ook nog een leven zijn na ZFO !

bereiken en jullie te bedanken voor de
fijne tijd die ik heb mogen beleven, het

Waarom nu stoppen?

inkijkje dat jullie mij hebben gegund in je

Gerda: ‘Ik ben in 1980 begonnen in de zorg

leven, de zorgen die je hebt gedeeld en het

en je kan niet altijd doorgaan. Het wordt

vertrouwen wat ik dan kreeg, de prettige

langzamerhand tijd om ook aandacht te

omgang, de professionaliteit en soms

geven aan andere dingen in het leven en

andere denkwijzen, vooral ook bij de jonge

plaats te maken voor de jongere garde. Het

collega,’s. Wat was dat mooi om te zien en

werk heeft altijd een hele belangrijke plaats

te ervaren. HEEL HARTELIJK DANK !

in mijn leven ingenomen, maar ik wil ook

Het gaat jullie allen goed!’

PUZZEL MEE!

Typisch Oldenzaal

BALLOONING
BOESKOOL
CARNAVAL
DRIEHOEK
GLIMLACH
HULSBEEK
KERMIS

KROKET
PALTHEHUIS
PIEPENREK
PLECHELMUS
QUICK
VIJFHOEK
WATERTOREN

Oplossing:
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THUISZORG

Beeldbellen
Zorg op afstand…….veraf en toch dichtbij!
Er wordt in de thuiszorg nog

en de reacties zijn positief. Het

steeds hard gewerkt om beeldzorg

is oefenen voor zowel de cliënt

in te zetten. Via beeldbellen

maar ook voor de medewerkers.

hebt u contact met uw eigen

Gelukkig komen we er samen

zorgverlener(s) als alternatief/

altijd wel uit.

aanvulling voor een huisbezoek.
We werken eraan om beeldzorg
Door middel van een iPad belt uw

verder in te zetten en zullen

zorgverlener met u, op een vooraf

regelmatig nieuws in de driespan

afgesproken tijdstip. Hierbij

vermelden. Mocht u ook

hoort u elkaar niet alleen, u ziet

geïnteresseerd zijn in beeldzorg,

elkaar ook. Meerdere clienten

vraag dan informatie aan via uw

maken er inmiddels gebruik van

thuiszorgteam.

GESLAAGD

Maureen
Nordkamp
Maureen Nordkamp,
verpleegkundige team
Potskamp, is geslaagd
voor de opleiding
Palliatief Consulent
Van harte
gefeliciteerd Maureen
met het behalen van
dit diploma!

16

DRIESPAN | FEBRUARI 2021

2021

Proost op het
nieuwe jaar!
De ZFO-nieuwsjaarsbijeenkomst is dit jaar op diverse locaties
gevierd. Renate Bergman, Jolanda Olde Rikkert en Alex Sijtsma
hebben op 4 en 5 januari de flesjes met bubbels uitgedeeld aan de
bewoners op de huiskamers in Mariahof en Scholtenhof. Maar ook met
de bewoners van de aanleunwoningen werd buiten en vanaf het balkon
geproost op nieuwe jaar.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DECEMBER

Overzicht diverse
mooie acties
In december hebben vele mensen, scholen en bedrijven onze bewoners niet vergeten.
Kaarten, kleurplaten, presentjes en bloemen kwamen in groten getale binnen bij ZFO
voor onze bewoners. Door onze keukenbrigade zijn de heerlijke kerstdiners in kleine
groepen op de afdeling geserveerd.
Medewerkers hebben voor de bewoners een gezellige kerstsfeer gecreëerd op de
afdelingen/huiskamers. We hebben alles in een mooi overzicht in dit Driespan gezet.

Iedereen heel erg bedankt voor al deze mooie initiatieven!

Kerstattentie
Buurtbewoners van Scholtenhof hebben een
kerstattentie, chocoladekransjes en kerststollen
gebracht voor de bewoners.

20
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Mariahof in kerstsfeer
Collega’s en vrijwilligers hebben hun best gedaan het toch zo gezellig mogelijk te maken voor de
clienten en bezoekers. We hopen dat het zo, ondanks alle maatregelen, toch sfeervolle en warme dagen
zijn geweest voor iedereen.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Kerstdiner Dagbesteding De Abdij
Op 22 december hadden we een gezellige
kerstbijeenkomst bij de Abdij. We zijn gestart
met een kop koffie en een kerstgebakje. Later zat
ieder aan een glaasje wijn. Gerben (kok Mariahof)
heeft gezorgd voor een heerlijk kerstdiner. Aan de
foto’ s te zien ziet dit er goed uit en het heeft ook
heerlijk gesmaakt. Dus vanuit ons allen bedankt
het was TOP!!

22
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Heerlijk kerstdiner
voor onze bewoners!

Oliebollen bakken bij ZFO
Traditiegetrouw hebben medewerkers
op oudejaarsdag oliebollen gebakken
voor de bewoners van Scholtenhof en
Mariahof.

Prachtige bloemen
Hartelijk dank Tuincentrum Borghuis
voor de vele bloemen. De bewoners
genieten van de mooie kleurrijke
bloemen.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Blijk van waardering
Afgelopen mei zou al het personeel van
afdeling Landreben naar de musical over
Tina Turner gaan. Dit, inclusief consumpties
en vervoer, zou als blijk van waardering
bekostigd worden door de familie van een
bewoonster die op deze afdeling verzorgd
is. Helaas gooide Corona roet in het eten
en kon het niet door gaan. In oktober werd
een nieuwe afspraak gemaakt, een etentje
bij tante Annie’s, omdat de concerten nog
niet plaats mochten vinden. Helaas kwam
de lockdown en konden ze ook hier niet naar
toe. Onlangs kwam de familie 16 grote dozen
afleveren voor het personeel van afdeling
Landreben als dank voor de goede zorgen van
hun moeder en echtgenote.

24

Kerstdiner
Dagbesteding Breedwijs

En nog zo’ n leuke actie

Mede dankzij AH Zuid-Berghuizen

kerstkaartjes geschreven voor clienten van de

hebben we bij dagbesteding

Zorgfederatie. Deze kaartjes hebben collega’s van

Breedwijs weer een heerlijk

de thuiszorg meegenomen naar hun clienten. Ook

kerstdiner op tafel kunnen zetten.

aan hen wordt gedacht in deze donkere dagen

Alle deelnemers hebben erg genoten.

voor kerst. Dank aan Ellen Peters en haar familie.
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De familie Peters uit Oldenzaal heeft heel veel

Kerstdiner en attentie
Ondanks de strenge coronamaatregelen
hebben de bewoners van afdeling
Singraven en afdeling Everloo genoten
van een heerlijk kerstdiner.
En met een kleurrijke attentie erbij,
gemaakt door de kinderen van
basisschool de Telgenkamp, was het
kerstdiner helemaal compleet.

DANK!
Hoe leuk is dit...na een heerlijk kerstdiner een
bedankje van een tevreden bewoner op het
kerstservet!

Leerlingen
Twents Carmel College
In het kader van de maatschappelijke
stage hebben leerlingen van het
Twents Carmel College leuke en
bijzondere kerstkaarten gemaakt
voor onze bewoners van de interne
afdelingen en de aanleunwoningen.
De bewoners waren erg blij met deze
kleine verrassing! Hartelijk dank aan
alle kaartenmakers!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘We verspreiden de Glimlach van Twente’
Onder dit motto hebben leerlingen van alle Oldenzaalse basisscholen de typisch Oldenzaalse
kleurplaat ingekleurd voor de gemeente Oldenzaal. De kleurplaten zijn door de gemeente bij ons
afgegeven voor onze bewoners. Gemeente Oldenzaal: ‘We hopen dat we de ouderen in Oldenzaal
hiermee een glimlach op het gezicht bezorgen’. ZFO:’ Dat is gelukt... van een aantal kleurplaten zijn
zelfs placemats gemaakt die gebruikt zijn tijdens het kerstdiner’!

26
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Een ster doorbreekt de
duisternis….
Op het bureau van Jolanda
Olde Rikkert, leidinggevende
Mariahof, lagen op een ochtend
deze mooie engeltjes met een
mooie kaart erbij voor onze
collega’s. Ondertekend met ‘M’
We weten niet wie de gulle gever
is maar super dank hiervoor en….
we horen graag wie de persoon
achter ‘M’ is…..

Kerstcupcakes
Het is weekend! Tijd om iets lekkers te bakken
en op te smikkelen natuurlijk! Cupcakes zijn
makkelijk te maken, het duurt niet lang en
ze zijn voornamelijk erg lekker! En hoe leuk
om ze dan ook nog eens mooi te versieren in
de kerstsfeer!! De bewoners van de afdeling

Gift buren Scholtenhof

Koepeltje hebben zaterdagochtend genoten

De buren van Scholtenhof hadden een leuke actie bedacht.

van het maken van de kerstcupcakes.. Maar

Zij hebben een envelop met inhoud gegeven om iets leuks

natuurlijk vooral van het smikkelen ervan

voor onze bewoners te doen en de buren hebben lekkere

hihi!! Zie hier het mooie resultaat!

eigen gebakken oliebollen ontvangen van Scholtenhof.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Kerstcadeau

Al 9 jaar organiseren wij onze eigen kerstmarkt voor medewerkers en
vrijwilligers in Mariahof of Scholtenhof. Dit jaar moesten wij, in verband
met de coronamaatregelen, iets anders bedenken om iedereen toch te
verrassen met een mooi kerstcadeau.

28

En dat is gelukt! Promotie Oldenzaal

persoonlijk aan huis zijn gebracht.

heeft een Oldenzaalse cadeaubon

Doordat de pakketten aan de deur

uitgebracht te besteden bij heel veel

werden afgeleverd ontstond weer

Oldenzaalse winkels. In deze tijd

even een fijn contactmoment tussen

een prachtig kerstcadeau voor onze

de vrijwilligers en de coaches. Dit

medewerkers en vrijwilligers.

contactmoment werd erg gewaardeerd!

De medewerkers hebben de bonnen

Namens de Zorgfederatie: ‘Heel veel

per team ontvangen en uitgedeeld.

plezier met het besteden van de

Onze vrijwilligers hebben natuurlijk

cadeaubonnen en wij wensen jullie

hetzelfde cadeau ontvangen die door

allemaal een gelukkig en gezond 2021

onze vrijwilligerscoaches, sommigen

waarin we hopelijk snel het “normale”

helemaal in stijl gehuld in Kerstmanpak,

leven weer op kunnen pakken’!
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TUSSEN DE OREN

Doelpunt
“Wie ben jij?” Terwijl ze dit zegt tuurt ze strak over haar
brilrand naar mij. “Ik ben het, Frans”, zeg ik, “ U kent me toch
wel?” “O”, zegt ze, “ik had je met dat mondkapje niet herkend
hoor!”
En dan leg ik haar uit dat binnenkort de mondkapjes hopelijk af
mogen. Voor mij is dat 13 februari, precies een week na mijn tweede
injectie, want dan werkt het vaccin optimaal. Ook vertel ik dat ik me er
enorm op verheug. “Dus na die datum kunt u me weer in volle glorie
aanschouwen”, grap ik.
“Ach’, zegt ze, “dat mondkapje flatteert je wel.” En met een
triomfantelijk lachje schrijft ze dit doelpunt op haar scorekaart…
Frans Agterberg
Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek

P R E S E N TJ E

Nationaal Ouderenfonds
Ook de Zorgfederatie werkt samen met het
Nationaal Ouderenfonds om zoveel mogelijk
activiteiten met en voor de clienten te kunnen
organiseren.
In dit corona-jaar wilde het nationaal Ouderenfonds ook graag
wat extra doen voor clienten.
Zij hebben daarom zo’n 70 pakketten aangeboden die
we uit mochten delen aan clienten en deelnemers van de
Dagbesteding.
Vrijwilligers van de wandelclubs, van de boodschappenbus,
en van de zwemclub hebben een pakketje bij alle deelnemers
gebracht.
Dank aan het nationaal Ouderen Fonds voor dit mooie gebaar.
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Februari

De maand waarop de dagen weer

of de waterstromen

opvallend langer worden,

de bronnetjes soms of

een maand waarin de hoop groeit.

passanten.

De hoop dat we in de loop van het jaar meer
ruimte krijgen

Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten

Hoop zorgt ervoor dat je doorgaat.

of de strakke blauwe hemel.

Dat je opstaat. Dat je kiest.
Dat je staat. Dat je leeft.

En de zijwegen en kruispunten

Hoop dóét leven.

die vragen om een keuze.

Maar…als je liefste er niet meer is.

Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen

Maar je bent niet de enige.

of als duivels die je plagen.

Dat denk je, in je verdriet en je eenzaamheid.
Alleen wandelen bestaat niet.
Misschien kan wandelen dan een troost zijn
Wandelen brengt je ook altijd weer
Want wie wandelt, wandelt nooit alleen,

op je innerlijke weg

altijd zijn er wel vogels, altijd de wind

en brengt je huis.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Sudoku

32
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HUBA

Hulp bij
belastingaangifte
In de komende maanden maken belastinginvullers van HUBA Oldenzaal,
HUlp bij BelastingAangifte, afspraken om voor onze leden de aangifte van
de inkomstenbelasting 2020 te verzorgen. En als ze er dan toch zijn, kijken
ze ook naar de huur- en zorgtoeslag en vullen de betreffende formulieren
in. Zo wordt voorkomen dat er teveel wordt ontvangen (en moet worden
terugbetaald) of dat er te weinig wordt uitgekeerd.

H

UBA is een initiatief van de landelijke

onkostenvergoeding van € 12, - gevraagd

seniorenorganisatie KBO-PCOB.

voor reis-, papier- en kopieerkosten.

U denkt misschien dat een aangifte voor
u niet nodig is! U krijgt toch niets terug!

Na het verzenden van de aangifte

U kunt wel geld terug krijgen als u in een

ontvangt u een kopie van de aangifte.

jaar veel zorgkosten hebt gehad. En dat
betekent dus vermindering van belasting:

Wilt u voor het eerst gebruik maken

u krijgt geld terug!

van de belastingservice? Neem
dan contact op met ons plaatselijk

Voor het invullen van de aangifte

centraal aanmeldadres van de HUBA

inkomstenbelasting en het verzorgen

belastingservice: Rudi Platvoet,

van huur- en zorgtoeslag wordt per

telefoon 0541-519227 of

aangifte, alleenstaande of echtpaar, een

huba-oldenzaal@outlook.com

HANS KERKHOF

Administratieve
ondersteuning
V

oor cliënten van de Zorgfederatie

Zorgfederatie, dus er zijn geen kosten

die administratieve ondersteuning

aan verbonden. Cliënten die gebruik

nodig hebben, ben ik graag bereid om

willen maken van mijn diensten, kunnen

te helpen met de administratie. Ik doe

zich melden bij de de receptie van

dit werk al jaren als vrijwilliger voor de

Scholtenhof en Mariahof.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Medewerkers ZFO (foto is gemaakt voor de coronaperiode)

WERKEN BIJ ZFO

Vacature!
Wij zoeken een verzorgende IG voor ons Thuiszorg team!
Kom jij werken als Verzorgende IG in ons Thuiszorg team?
Als verzorgende IG in de thuiszorg weet jij als geen ander hoe je de mens centraal stelt.
Samen met je collega’s, andere professionals én familie lukt het je om de beste zorg
rondom jouw cliënten te organiseren. Je kijkt waar familie kan ondersteunen en stemt met
huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis en/of andere hulpverleners af hoe alles zo zorgvuldig
en plezierig mogelijk kan verlopen.
Spreekt dit je aan? En ben je in het bezit van het diploma Verzorgende IG?
Kom werken bij Zorgfederatie Oldenzaal! Maak samen met een team van betrokken
collega’s echt het verschil voor mensen die dat nodig hebben en die blij met je zijn!
Lees meer over deze vacature en andere vacatures op www.zorgfederatieoldenzaal.nl.

GA JIJ ONS VOLGEN?
Volg jij onze nieuwe pagina’s WERKEN BIJ
Zorgfederatie Oldenzaal al op Facebook en
Instagram? Bezoek ze nu via onderstaande links!
Dank alvast voor je like

facebook.com/werkenbijzfo
instagram.com/werkenbijzfo
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D R I E S PA N

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

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels Techniek BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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