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Thuiszorg. De aanleuncomplexen De
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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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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en
terugkijken
Beste mensen,
Even terugkijken op een bijzondere
periode. We hebben als een goed
geoliede machine onze bewoners in 1
dag gevaccineerd. Helaas mochten we
niet alle bewoners die bij ons wonen
vaccineren. Degene die nog een eigen
huisarts hadden, kregen het vaccin via de
huisarts of moesten soms zelf nog naar
het vaccinatiecentrum. Wat een gedoe,
en wat hebben we ons daar druk over
gemaakt. Maar het is uiteindelijk gelukt
en binnenkort volgt de tweede ronde.
Een pak van ons hart, want dan
wordt het een stuk veiliger en zijn
we op weg naar een tijd waarin
meer mogelijk is.

D

it jaar hebben we het carnaval
in alternatieve stijl gevierd,

met een carnavalsfilm. Wat een
geweldig initiatief van onze
eigen carnavalsvereniging De
Krasse Knarren. Alhoewel het
feestje voor onze bewoners
leuk was, hoop ik volgend
jaar wel persoonlijk die
sleutel aan onze eigen
hoogheid te mogen
uitreiken. En een schrale
troost, maar Mariahof
is in de prijzen gevallen
bij de verkiezing van
een van de mooist versierde
carnavalshuizen van Oldenzaal.

4

En dan was er ook nog die prachtige witte deken
over ons land en de ijspret. Vele medewerkers zijn
lopend naar het werk gekomen vanwege de vele
sneeuw. Anderen hadden af een toe een duwtje
nodig om de auto weer aan het lopen te krijgen.
Vooral voor onze thuiszorgmedewerkers was
het riskant en soms zelf onmogelijk om naar alle
adressen te kunnen rijden om zorg te verlenen.
Petje af.
Zelf heb ik, met mijn zomerbanden (want de
vorige twee winters was het niet nodig) drie keer
een duwtje nodig gehad. Ach ja, vroeger hadden
we ook geen winterbanden...maar ik ben erg blij
dat de meeste wegen nu wel sneeuwvrij zijn. En
komende winter heb ik winterbanden! De dooi is
op komst, hopelijk ook mooi lenteweer. Maar ja, in
Nederland weet je het nooit….
Ik wens u wederom veel plezier met het lezen van
dit Driespan.
Renate Bergman
directeur bestuurder
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Druivensuiker

Na de middag (Lat. afk.)

Infectierisico

Lijfeigene

Schrede
Voetbalevenement
in 2021

Russische
topschaker
Tropische
vrucht

Kledingmaat
Volksgroep

Naaldboom

Deel van een
dak

Bakje voor
eieren

Snelle trein

Juk

Leer van het
heldendicht

Overzedig
Wandelplaats
Album van
Kanye West
Grote
schade

Venster
Vorstenvermaker

Carnavalsleider
Breuk in een
vestingmuur

Slap
Wereldrecord (afk.)
Oude
lengtemaat

Groot, ruim
Terabyte
(afk.)
Laakbare
daad

Nuttige
dieren

Aantrekkelijk

Verkeerd
Scherprechter
Slechtgeluimd

Luchtig
weefsel
Generator

Mag niet!
Aanschaf
Heilige (afk.)

Baksel

Type

Afstandsmaat (afk.)

Altijdgroene
heester

Slaapziekte Japanse toptennisster

Biersoort

Natuurlijk
haarkleurmiddel

Niet doden
Grieks
gerecht

Nachtvlinder

Een mens

Afwasbak

Voermansroep
Symbool
voor xenon

Christen

Beeldpuntje

Kleurige
gem

Belangstelling

Deel van een
hotel

Sfeerbrenger
Oostenrijkse in april
neuroloog
(1856-1939) Naar dit land
gaan of niet?

Land in Azië

Watervogel

Zangstem

Sterrenbeeld

Eiland in de
Ierse Zee
Kriebelend
gevoel

Symbool
voor natrium

Overwinning
Sierplant

Stad op de
Krim
Rivier in
Vlaanderen

Erg klein
Naar aanleiding van (afk.)
Serie met
Don Johnson

Italiaans
eiland
Kleur
Oosters
gerecht

Spaanse
toptennisser

Edelgas
Recht stuk in
een rivier

Gezondheidszorg

Sterrenbeeld
Loofboom

Griekse
maangodin

Vragend
vnw.

Toneelstuk

Middagvoorstelling

Gegevens

Stad in de VS
(afk.)
Bieringrediënt

Drukte

Staat in de
VS

Afdeling

Oogopslag

Het zuiden
van Frankrijk

Duits
fotomodel
Kortingbewijs
Gestolen
waar
Herkauwer

Boomstomp

Waternimf
aan de Rijn

Vinylplaat

Bevestiging
Geliefde van
Tarzan

Alle kegels
weg na twee
beurten
(bowling)

©Wim De Weerdt (23/3/2020) - www.wimdeweerdt.com

Briefaanhef

Sporenplant

Geen kitsch
Stad in
Senegal
Voorverkoop
(afk.)
Groente

Geneesmiddel voor
diabetici

Sketch

Kunstenaar
Middenrifsamentrekking

Metalen
staaf

Van
Griekenland

Buur van
Roemenië

Padvinder

Keukenkruid

Buiten
westen
Symbool
voor hectare

Deel van een
Engels
ontbijt

Griekse god

Maand

Rot

Oever
Neurologische ziekte
(afk.)

Dagdeel

Mistralachtige wind
in Frankrijk

2

Lauren de
actrice
(1924-2014)
Jong dier

Lid van de EU

Hoeveelheid
stro
Zanger van
U2

Tijdelijk
gebruik

Voorzetsel

D A G VA N R E S P E C T V O O R D E Z O R G

Traktatie
Soms moet je je eigen slingers ophangen, vooral als je het
verdient. Daarom hebben we op 26 januari stilgestaan bij de
‘Dag van het werkplezier in de zorg’.

D

e initiatiefnemers hebben elke laatste dinsdag van januari voor dit
jaar omgedoopt tot de ‘Dag van het respect voor de zorg’ en daar

kan ik mij helemaal in vinden. Want kijkend naar de afgelopen periode,
de afgelopen 10 maanden, kan ik alleen maar een diepe buiging maken
voor alle collega’s in de zorg die er met elkaar de schouders onder
zetten en zich meer dan 100% inzetten voor de zorg voor onze cliënten.
Renate Bergman
directeur bestuurder
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CLIËNTENRAAD

Afscheid en oproep
nieuwe leden
De cliëntenraad beraadt zich over de best passende manier om de belangen van
de cliënten van de woonzorgcentra van Zorgfederatie Oldenzaal, cliënten in de
aanleunwoningen en thuiszorg te vertegenwoordigen.
Christa Grunder en Carla Kok zijn allebei

betrokken bij heel veel zaken die met ZFO

sinds 2017 lid van de cliëntenraad. Beiden

en de bewoners te maken hebben. Hierover

hebben aangegeven eind 2021 te willen

geven wij advies of instemming. Denk dan

stoppen. Tijd om met ze in gesprek te gaan

bijvoorbeeld aan de voorbereiding van de

wat de cliëntenraad voor hen betekent en

maaltijdvoorziening bij Huuskes, de ZFO-

een oproep voor belangstellenden om hun

pasjes. We zitten in de sollicitatiecommissie

taak over te nemen.

voor de functie van onder andere directie,
leidinggevende en pastoraal medewerker.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij ZFO?

Ook hadden we inspraak bij de herinrichting

Christa en Carla: ‘We waren allebei al

van de keuken en zaal in Scholtenhof’.

betrokken bij ZFO voordat we actief werden
in de cliëntenraad. Christa:’ Mijn moeder

Christa: ‘ Ik heb ook meegedaan aan de

en de schoonvader van Carla woonden in

Audit (een periodieke controle van de

Mariahof. Dit was ook de reden om zitting

organisatie)’.

te nemen in de cliëntenraad. Helaas zijn
beide overleden en daardoor wordt de

Hoe hebben jullie afgelopen (corona)jaar

binding minder. Reden voor ons om eind

ervaren?

van dit jaar te stoppen.

Christa en Carla: ‘Een heftig jaar voor
iedereen. We hebben het persoonlijk

8

Welke taken heeft de cliëntenraad?

contact met de mensen heel erg gemist. Als

Christa en Carla: ‘ Wij zetten ons met veel

cliëntenraad hebben we de corona-taken

plezier in voor de cliëntenraad. We worden

verdeeld. Met name Ellen Steenbeeke en
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Christa Grunder.

Carla Kok.

Douwe Kooijman zijn hierover regelmatig

meedenken over verandering binnen

in overleg met de directeur bestuurder.

ZFO, je komt op voor de belangen van

Belangrijk is dat we gehoord worden en

clienten. En belangrijk.. je moet openstaan

onze mening wordt zeer op prijs gesteld

voor de meningen van anderen. Daarom

bij alle onderwerpen die we over en weer

willen wij graag een oproep doen aan de

aandragen’.

mantelzorgers van Mariahof om te reageren
op een functie in de cliëntenraad. Je hoeft

Oproep voor nieuwe leden cliëntenraad

geen zorgachtergrond te hebben!

Jullie gaan ermee stoppen en willen

Heb je belangstelling en wil je meer

graag nieuwe leden. Waarom zou iemand

informatie dan kun je contact opnemen

zitting nemen in de cliëntenraad? Christa

via ons mailadres: cliëntenraad@

en Carla:’ We zijn op dit moment met 5

zorgfederatieoldenzaal.nl ‘.

leden. Twee personen voor Mariahof, twee
voor Scholtenhof en een persoon voor

Wat krijg je ervoor terug?

Thuiszorg. Omdat wij de contactpersonen

Christa en Carla:’ Voldoening! Er wordt

zijn voor Mariahof zoeken wij 2 nieuwe

goed naar je geluisterd en je kunt veel

leden die binding hebben met Mariahof.

betekenen voor het welzijn van de

Als lid van de cliëntenraad mag je

bewoners van ZFO’.
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S C H O LT E N H O F - P O T S K A M P

Wintertafereel

We kregen een prachtige
winterse foto met uitzicht
vanaf de appartementen
in De Potskamp. Op de
foto, gemaakt door Betsie
Gering, de tuin met vijver
achter Scholtenhof.

10
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JUBILEUM

Irma Kienhuis
35 jaar in dienst
Samen met de bewoners van de afdeling Kalheupink is begin
februari het 35-jarig jubileum van Irma gevierd.
Irma is op de afdeling een fijne collega die
weet hoe ze de handen moet laten wapperen.
Daarnaast heeft zij een groot en goed hart
voor de bewoners. En als je al zo’n lange tijd
bij dezelfde organisatie werkt, verdient dat
een bloemetje en een cadeautje. Zij werd
verrast met een collega van hooi en stro,
een spandoek en een versierde gezamenlijke
huiskamer. Met pretogen vertelde zij hoe het
vroeger in haar jeugd was om in Scholtenhof
te werken. Zij deed smakelijk haar verhaal
over haar begintijd met de uitjes, feestjes,
samenwerking en al het kattenkwaad.
Ook Alex Sijtsma wist van haar jubileum en
zette haar in het zonnetje.
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C O R O N A M A AT R E G E L E N

Vaccinatie bewoners
Als ZFO SUPER trots op ons vaccinatieteam...samen met
apotheek Oldenzaal zijn onze bewoners in de week van
25 januari voor de 1e keer gevaccineerd.

12
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C A R N AVA L

Mariahof wint prijs!
BOESKOOLLEU KOM OAWER’N DREMPEL, EN
VERSIER DIT JOAR OE EIG’N FEESTTEMPEL!
Leuke actie van carnavalsvereniging OCV De
Kadolstermennekes!
Onze collega’s van Mariahof hebben natuurlijk
meegedaan aan deze actie en hebben locatie
Mariahof versierd alsof het een ‘normale’
carnavalszondag is. Mariahof ligt aan de route
van de carnavalsoptocht. En...zij werden verrast
met een mooie prijs en zoals dat vaker is in
Boeskoolstad... allemaal lekkers!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CARO NIEKUS

Gedichten uit
PoArtryBook Jij & Ik

Alles is zoals het is

In de leegte die in mij is

Volledig stil alleen

voor nu, voor dit moment

vergeet ik de woorden

fluisterend naar binnen

en daar gelijk weer

die beschrijven wat ik voel

vergeet ik de taal

beweging in naar iets dat je

en bij mij hoorden

die mij doet beminnen

maar dat al wel is

draai ik enkel, wentel

en lijkt dit alles

en wacht tot jij komt

en kantel om doelloos

voor nu te zijn

ontdekt en openstaat

zonder richting zonder

genoeg aan het geluid

en opnieuw ‘is’ vormt

waarom

van mijn eigen refrein

niet kent

14
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THUISZORG

Beeldbellen
Zorg op afstand…….veraf en toch dichtbij!
Er wordt in de thuiszorg nog steeds hard gewerkt om beeldzorg
in te zetten. Via beeldbellen hebt u contact met uw eigen
zorgverlener(s) als alternatief/aanvulling voor een huisbezoek.
Door middel van een iPad belt uw zorgverlener met u, op een
vooraf afgesproken tijdstip. Hierbij hoort u elkaar niet alleen, u
ziet elkaar ook. Meerdere clienten maken er inmiddels gebruik
van en de reacties zijn positief. Het is oefenen voor zowel de
cliënt maar ook voor de medewerkers. Gelukkig komen we er
samen altijd wel uit.
We werken eraan om beeldzorg verder in te zetten en zullen
regelmatig nieuws in driespan vermelden.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in beeldzorg, vraag dan
informatie aan via uw thuiszorgteam.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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C A R N AVA L Z F O 2 0 2 1

NAR 2021
Kijk in de spiegel dan ziet u
wie de NAR is dit jaar…
Wat een raar jaar, geen feesten en een

ding is zeker: we zijn creatief geworden.

langere tijd alles op afstand.

Laat u verrassen, want we nemen u mee in
de reis van creativiteit en we zorgen dat

Maar de bewoners in Mariahof en

u een mooie middag krijgt! Het Hoogheid

Scholtenhof hebben op donderdag 11

verhaal dat ieder jaar terugkomt is dit jaar

februari genoten van een gezellige

gemakkelijk te omschrijven en zal voor

carnavalsmiddag op de huiskamers,

iedereen herkenbaar zijn….

dus in kleine gezelschappen. Van al het
beeldmateriaal van afgelopen jaren en

Dree dolle daagn, doar kompt spul an, dat

speciale gasten (burgemeester Welman,

zijn dingen die we dit jaar niet horen.

wethouder Christenhusz, Renate Bergman,

Maar een Oldenzaler zonder carnaval? Dat

Kadolstermennekes, Oelewappers,

kan niet! De carnavalscommissie (Krasse

Markloawen) dit jaar heeft OldenzaalinBeeld

Knarren) van Mariahof heeft zijn creatieve

een prachtige film gemaakt. Ieder jaar

hersenen toch laten werken en er zal

sluiten wij de carnavalsavond af, dus ook de

carnaval gevierd worden. Ook dit jaar zal er

film, met het lied ‘ Oaln Griezen’ gezongen

een Nar zijn. Ik denk dat dit de mooiste Nar

door Henk Weusthof

zal zijn dit jaar.

De bewoners van de aanleunwoningen

Een paar steekwoorden over de nar:

De Potskamp, De Grevinkhof, De Beatrix

respect

en Scholtendijk hebben van ons een

dankbaarheid

gezellige attentie ontvangen in de vorm

glimlach

van confettieknabbels, een one-shot

een mooie dag

kruidenbitter en een speldje van onze
carnavalsvereniging De Krasse Knarren met

We kunnen nog wel even doorgaan maar

de link voor de film om thuis te bekijken.

om er toch achter te komen hebben we niet
zoveel woorden nodig.

Graag nemen wij u mee in het Hoogheid
verhaal 2021.

Kijk in de spiegel en dan ziet u wie de NAR is
dit jaar!

Mensen worden creatief in deze periode

16

en willen elkaar het liefst warmte geven en

Film bekijken?

een dikke knuffel, maar ook dat zit er niet

Via deze link kunt u nog even

in. Creativiteit is een onderdeel van zorgen,

nagenieten van carnaval bij ZFO

zorgen voor, zorgen na en zorgen dat! Eén

https://youtu.be/XkFcxfhYosI
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EVEN VOORSTELLEN

Sanne Engelbertink
Ik ben Sanne Engelbertink. Ik ben 20 jaar oud en
geboren en getogen in Oldenzaal. Ik studeer Facility
Management aan Saxion in Deventer. Afgelopen
maandag heb ik mijn eerste dag als afstudeerder bij
Zorgfederatie Oldenzaal gehad. Tot eind juni zal ik
een opdracht over de inkoopfunctie binnen ZFO uit
gaan voeren.
Ik ben een sociaal persoon, dus hoop met zoveel mogelijk
medewerkers kennis te mogen maken. Daarnaast ben ik
een gemotiveerde, leergierige en hardwerkende student.
Ik hoop dat ik met mijn opdracht een bijdrage kan leveren
aan de organisatie en daarnaast mezelf kan ontwikkelen.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop jullie
te mogen ontmoeten!

22
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GESLAAGD

Femke Schasfoort
Femke Schasfoort, team Grevinkhof/
Scholtendijk, is geslaagd voor de
opleiding Verpleegkundige.
Gefeliciteerd Femke!

GESLAAGD

Samuray Nadarevic
Samuray Nadarevic, afdeling ‘t
Hogeland, is geslaagd voor haar
opleiding Verzorgende IG.
Van harte gefeliciteerd!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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W I N T E RWA N D E L I N G

Frisse neus halen
Heerlijk gewandeld met mevrouw Koekenberg.
Mevrouw is groot liefhebber van de winter en vooral
van de sneeuw. Het was voor mevrouw al jaren
geleden dat zij naar buiten is geweest met sneeuw.
Het was samen even genieten.

24
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ACTIVITEIT

Bloemschikken
Activiteiten in kleine groepjes kunnen gelukkig
doorgaan. Bewoners op afdeling Hogeland en Klieverik
hebben mooie kleurrijke bloemstukjes gemaakt.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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IMPULS INTRODUCEERT

‘Rondje gezelligheid’
in Oldenzaal
Wanneer u, net als veel inwoners van Oldenzaal, wel eens een
flinke wandeling maakt, kent u de voordelen van wandelen: een
gezond(er) lijf en een leeg hoofd. Heerlijk! Maar ook een klein
dagelijks ommetje in de buurt heeft dit positieve effect.

Om de wandelrondjes in de buurt nog leuker

theekopjes, een kinderserviesje: het mag allemaal,

te maken, introduceert Impuls het ‘Rondje

als het er maar gezellig uitziet en goed zichtbaar is

gezelligheid’. Inwoners worden gevraagd om

voor wandelaars.

een koffie- of theepot voor het raam te zetten,
als symbool voor (bijna ouderwets) gezellige

Kleurplaat

koffiemomentjes. Zo’n koffie- of theepot kan van

Impuls stelt ook een kleurplaat beschikbaar via hun

alles zijn: een oude of een nieuwe koffiepot, een

website. Deze kan ingekleurd of versierd worden en

theepot in een gekke vorm, ééntje met of zonder

vervolgens aan de binnenkant van het raam geplakt
worden. Zorg dat de koffie- en theepotten en/of
kleurplaat) goed zichtbaar zijn vanaf de straat,
zodat het onderdeel wordt van een leuke route voor
wandelaars.
Prijs
De leukste ramen met koffie- en/of theepot
verdienen uiteraard een prijs! Maak dus een foto van
uw eigen raam met het gezellige tafereeltje en mail
de foto, onder vermelding van naam en adres naar
info@impuls-oldenzaal.nl.

26
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Rondje gezelligheid: ook bij onze locaties Dagbesteding Breedwijs, Scholtenhof en Mariahof.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘T EVERLOO

Busreisje wit
sprookjeslandschap
Bewoners ‘t Everloo hebben genoten tijdens een busreisje
door het besneeuwde Twentse landschap. Het witte
sprookjeslandschap. Even een kleine pauze voor een lekkere
rozijnenbol en de reis kan verder.

28
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W E R K E N B I J Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Vakantiewerk
KOM IN DE VAKANTIE WERKEN
BIJ ZORGFEDERATIE OLDENZAAL!
Volg jij een opleiding in de zorg?
Ben je minimaal 16 jaar?
En ben je op zoek naar een leuke,
afwisselende en zinvolle vakantiebaan?
WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE
VAKANTIEKRACHTEN.
Ook als je geen opleiding in de
zorg volgt, komen wij graag met
jou in contact. Stuur een mail naar
sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CRYPTOGRAM
VERTICAAL

HORIZONTAAL
1
8
12
13
14
15
16
17
18
20
26
29
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7

Voor muzikanten met coronavirus. (14)
Vogel in een hibiscusbos. (4)
Waar onzin op slaat. (7)
Paniek wanneer iemand ontsnapt uit het peloton. (11)
Die staat zoals een president zonder kop. (7)
Stap zeker met heel wat vrouwen. (5)
Vreugde, dat erf je uit de Bijbel. (5)
Als die geen cowboy speelt in Frankrijk. (6)
Voor wie het niet begrijpt: de koning een graaf noemen. (12)
Zoals een verachtelijk gebaar dat al dan niet opnieuw
gebruikt wordt. (17)
Die straf voor Messi kan je laten vallen. (12)
Dege! (6)
Torenstof. (5)
Dat schrijf je als je overdrijft bij het wegjagen van een dier. (5)
Chaotisch dialect dat een stad domineert. (7)
Het hoeft niet open te blijven om gestopt te worden. (11)
Waar racisten geluiden maken. (7)
Wat Smeets op zijn kop neemt. (4)
Dat eiland is echt niet bij de deur, agent. (14)

9
10
11
19
21
22
23
24
25
27
28
30
31

©Wim De Weerdt (17/3/2020) - www.wimdeweerdt.com

6

Nog een plant voor bloemriet? (8)
Is een Romein dan anders in Frankrijk? (9)
Verdienstelijk schaakstuk. (7)
Afval van een verbrande kredietkaart als lokmiddel. (6)
Alternatief voor liften. (7)
Die roept om actie. (9)
Wat een winderige hond samen met zijn baasje achterlaat. (10)
Voornamelijk om te bakken in een feest. (7)
Hak de bank in twee. (8)
Knappe stuntvrouw. (8)
Waar de politie aanhoudend mee bezig is. (10)
Depressie wegens alcoholvrij vocht. (8)
Rare schilder. (9)
Plotse breimode. (9)
Een wafeltje zonder eind is mogelijk verplicht. (8)
Wat is een akte die vroeger is opgemaakt? (8)
Het lijkt op andijvie als ik er serveer. (7)
Presenteer wat een minister geschreven heeft anders voor
een stad in Canada. (7)
Op een klaviertoets drukken voor een vijandelijke overname. (7)
Schoorsteeninspectie. (6)

‘T HOFKE

Carnaval
We blijven nog even doorgaan met de mooie
acties die zijn ondernomen om er ook dit jaar
een gezellig carnaval sfeertje van te maken.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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BEWONERS ZFO

Tweede
Kamerverkiezingen
2021
Op 17 maart 2021 zijn er reguliere Tweede Kamerverkiezingen.
De verkiezingen zullen gekenmerkt worden door de
coronacrisis, de wereldwijde pandemie. Daarom zijn er diverse
maatregelen getroffen om de gezondheidsrisico’s bij het
stemmen zo klein mogelijk te maken.
Stemmen voor bewoners
We zijn bij ZFO bezig om te kijken hoe we het stemmen voor bewoners
kunnen organiseren in verband met de coronamaatregelen. Via het
Actueel zullen wij u hierover informeren.
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TUSSEN DE OREN

Flaporen
“2020 zal herinnerd worden als het jaar waarin iedereen flaporen kreeg”
zei een bewoner tegen mij. Dat was wel een humorvolle benadering van de
nadelen van de mondkapjes. Dat elastiek werd inderdaad op den duur danig
vervelend.

M

aar nu leven we al een tijdje in

waren voor de Corona, maar die we

2021. Dat jaar laat zich toch frisser

nu als iets heel exclusiefs zullen

aanzien met meer vrijheid en meer

ontvangen. Wat een rijkdom!

adem...
En dan ben je die flaporen zo vergeten…
Misschien heeft u de prik al gehad,
misschien komt-ie binnenkort? Hoe

Frans Agterberg

dan ook, er is ontzettend veel om je op

Welzijnsmedewerker, miMakker en

te verheugen. Dingen die heel gewoon

Muziek

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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