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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

MEI 2022. Het Driespan is

0541-513433 of via e-mail:

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

2

DRIESPAN | MEI 2022

10

4

MOEDERDAG

5

WOORD VAN DE BESTUURDER

6
7
8
9
10
11
12
13

gedicht Dat is Zij

Vooruitzien en
terugkijken
PUZZEL MEE!

14

ALTERNATIEVE STAGES

14

MARRE, ELIF, SARA EN AMBER

15

TUSSEN DE OREN

Stagiairs zorgopleidingen

Studenten ROC

Beroemd

Woordzoeker
EVEN VOORSTELLEN

16

Hellen Hesselink
SCHOLTENHOF

Stilteplek kapel
INE WILDERS, GEESTELIJK VERZORGER

Hemelvaart en
Pinksteren
REDACTIE DRIESPAN

Nieuws, uitbreiding
en gastredacteur

17
21
22
23

26

DAGBESTEDING ‘GREUNE VELD

27

CARNAVAL ZFO

28

PASEN

29

ALZHEIMER CAFÉ OLDENZAAL

30

AFDELING ‘T HOFKE EN ‘T HUUSKE

MARIAHOF

Bewoners genieten van
uitstapje tuincentrum

Joris en Jens!

ZFO ontvangt 55e
Hertog en Sik

Paasbrunch
voor bewoners

Programma 2022

REISGENOTEN

Programma juni

Activiteiten

WELZIJNSACTIVITEIT

Bloemschikken

31

UITNODIGING VOOR CLIENTEN

32

MANTELZORGERS

33

ZORGKAART NEDERLAND

34

DRIESPAN APRIL

Wandeldriedaagse

ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof mei 2022
ACTIVITEITENOVERZICHT

Cursus omgaan met
dementie

Scholtenhof mei 2022

GASTREDACTEUR DRIESPAN

Yvonne Oude Ophuis

28

24

JUBILARISSEN

25

VRIJWILLIGERS

26

KINDERDAGVERBLIJF KIEKEBOE

Vrijwilligers

Deel uw ervaringen
met ZFO

MEELOPEN MET...

Marissa Gort

Vacatures

Oplossing puzzels

BIJEENKOMST

Vrede in Oekraïne

Paasbakjes bewoners

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

3

MOEDERDAG

gedicht Dat is Zij
Dat is Zij
Dans voor en met je moeder
Dankbaar en blij
Want dankzij je moeder
Ben ik, ben jij, zijn wij
Moeders zijn onmisbaar
Wees zuinig en geniet
Van de tijd die je met haar beleven mag
Want beloofd is het niet
Moeder en kind
Hier of daar
Zij, zijn tot in alle eeuwigheid
Verbonden met elkaar
Wat er ook zal gebeuren
Zij is voor altijd dichtbij
De beste uitvinding van God
Onze moeder
Dat is Zij
(geschreven door Ennio Drost)
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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,
Wat een prachtig voorjaar hebben we qua weer. We hebben vele zonnige
dagen gehad en vooral tijdens de paasdagen was het een feest om
buiten te kunnen zijn. Ik heb genoten van het paaseieren eten met mijn
familie en even heel bewust niet gekeken naar het onkruid dat tussen
mijn tegels groeit…dat moet maar even wachten (met groeien, hoop ik)

H

et is tevens fijn om te zien dat er
meer reuring in de locaties ontstaat.

De biljarters in Scholtenhof zijn weer
volop bezig hun sport te beoefenen. En
er worden volop reisjes georganiseerd
waar volop aan deelgenomen wordt.
Een reis, hoe kort of dichtbij ook,
vergt de nodige voorbereiding en
tijd. Dit wordt met veel plezier door
onze vrijwilligers, welzijnscoaches en
activiteitenbegeleiders gedaan. Dat is
iets om toch even bij stil te staan, want
voor veel bewoners van onze locaties
maar ook uit de aanleunwoningen en de
wijk, zijn dit momenten om even lekker
te genieten en elkaar te ontmoeten. Een
woord van dank daarom aan al onze
vrijwilligers en medewerkers die dit elke
keer zo goed weten te organiseren.
Zoals u in dit Driespan kunt lezen, heeft
er de afgelopen tijd weer van alles
plaatsgevonden. Ik wens u dan ook veel
lees- en puzzelplezier.

Renate Bergman
directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Woordzoeker
A
Z
E
T
M
E
E
L
S
U
S
A
C
G
L

N O O T H C O L
A A L N MO S O L T AH FC DO
G Z N A I L RM E S I L SA RF
A E A G L N P I ER CE D I RS
L T R A I A T L HP TE SC ED
M MX L S R A I R T TH I T NS
E M X S A R T I
E T G A Z O E W
E E T G A Z O E
A E M A G T O I
L A E M A G T O
N I N A D O L M
S N I N A D O L
N G C A E F P U
U N G C A E F P
L I E R T T O B
S L I E R T T O
H S K D K K A L
A H S K D K K A
R N E B B A R K
C R N E B B A R
A G R A D R E D T E AT VA EV
N L A N D A I D E I NE AN DA

L A
EL KL
ED VE
UR RE
TR EU
IE TT
N I
R S
W R
I A
I I
P E
M P
S H
U S
C O
B C
L O
L L
R U
K R
GE EG
AD TA

A
KA
EK
RV
AR
AE
T
D
S
P
A
L
E
E
H
G
O
E
O
N
U
EE
VT

N
EA
IK
SE
OR
RA
A
R
D
O
P
C
L
N
E
D
G
A
E
S
N
GE
SV

A
NN
AE
AI
WS
ZO
R
O
R
P
O
S
C
T
N
A
D
N
A
D
S
TG
AS

B
LA
N
I
TA
SA
RW
Z
A
O
A
P
V
S
F
T
L
A
A
N
K
D
JT
EA

B
L
I
T
S
R
A
A
V
F
L
A
K
J
E

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AARDBEI

BLUES

DEUGD

GEVAT

NADIEN

PUSHEN

SPIRITUEEL

AFDEKKEN

CASUS

EIWIT

KALFVAARS

NAGALM

RAADPLEGEN

VERLOFDAG

ALLOCHTOON

CHICAGO

ENTREE

KERSTZANG

OERKNAL

RAMINS

VERSIERING

ASTER

CHLOOR

FIETSTAS

KRABBEN

OPSTAND

ROOMSOES

ZALMSLA

BANAAL

CONGA

FLIRT

NAAKTFOTO

PIXEL

SCHAGEN

ZETMEEL

BLITS

CORROSIE

GARDE

NADAT

PLAAT

SLIERT

ZWAAN
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EVEN VOORSTELLEN

Hellen Hesselink
Per 1 juni a.s. mag ik ZFO als leidinggevende van de thuiszorg en
dagbesteding komen versterken. Ik zal me even kort voorstellen.

M

ijn naam is Hellen Hesselink,
47 jaar en ik woon samen met

Jaap en onze 2 kinderen (Mick van
3 en Anna Leentje van bijna 2) in
Oldenzaal.
De afgelopen 5 jaren heb ik in
Saxenburgh Medisch Centrum te
Hardenberg gewerkt, eerst als
teammanager van de poliklinieken
en daarna als teammanager van
de Intensive care/Coronairy care
en Spoedeisende hulp.
Ik word blij van een vakantie met mijn
gezin op Vlieland, hardlopen, een
drankje en hapje met vriendinnen
en natuurlijk carnaval vieren in
boeskoolstad.
Ik heb erg veel zin om met mijn nieuwe
collega’s samen te gaan werken.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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S C H O LT E N H O F

Stilteplek kapel
Echt stil is het er natuurlijk nooit. Je hoort altijd de roering van de dagopvang in
de ruimte naast de kapel of geluiden van de straat. Toch is het een plek anders
dan andere plekken in het gebouw.

E

ven geen zorgverlening, even geen

trekken. Een plek waar je even niets hoeft.

activiteit, even een andere plek dan

Je kunt er een kaarsje aansteken. Een

de huiskamer of het restaurant met

gedachte opschrijven in het schriftje dat er

koffiedrinkers. Een plek om je terug te

ligt, of bidden. Wees welkom!

STILTE
Heer,
ik sluit mijn ogen
even is het stil.
Ik probeer aan U te denken

8

CONTACT

even maar

Heer,

wachten of er een vonkje

dat U zich interesseert

van Uw liefde

voor ieder van ons afzonderlijk

opvlamt in mij.

kan ik mij soms niet voorstellen.

En als U mijn gedachten zegent voel

Maar af en toe

ik Uw nabijheid

voel ik dat het zo IS.

en de stilte

Dan maakt zich een diepe rust

raakt mij weldadig aan.

van mij meester.

Toon Hermans

Toon Hermans
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INE WILDERS, GEESTELIJK VERZORGER

Hemelvaart en Pinksteren
O

p donderdag 26 mei is het Hemelvaart

Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige

Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van

Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen

hemelvaart?

in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze
iedereen over Gods grote daden. Vele mensen

Met Hemelvaart wordt herdacht

werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog

dat Jezus in de hemel werd opgenomen.

aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan
van de kerk.

Jezus liep met zijn apostelen naar buiten tot bij
Betanië; Hij vertelt zijn volgelingen dat hij op aarde

De Heilige Geest kunnen omschrijven is niet het

klaar is, hief de handen omhoog en zegende hen.

meest gemakkelijke onderwerp, vind ik zelf. Het

Terwijl hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen

is niet echt grijpbaar, wel soms voelbaar, als een

en werd Hij ten hemel opgenomen.

windvlaag, heel soms …een ervaring!

Zijn leerlingen waren verbijsterd

Voelbaar als een windvlaag die de wolken uiteen

en hoewel Jezus had verteld dat ze niet verdrietig

blaast en je lucht en licht geeft.

moesten zijn, waren de meesten dat wel.
Je kunt de Geest niet echt aanwijzen.
Jezus had echter een duidelijke boodschap

Wel kun je Hem vragen om hulp.

achtergelaten, “Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping”.

Dat geeft een beetje houvast.
Soms, heel even…voel je het dan!

Jezus loslaten is moeilijk voor de leerlingen,
maar juist in het heengaan van Jezus, werden zij zich
bewust dat al wat zij naast en met Jezus beleefd
hebben, niet voorbij kan zijn.
Dat hun eigen leven daardoor een andere koers
is ingeslagen die niet meer te keren is. Ze zijn
aangeraakt tot in hun ziel, door Jezus’ levensweg.
Dit besef werd na de hemelvaart van Jezus nog
sterker dan toen Hij als leraar in hun midden was.
Jezus ging voorgoed naar de hemel, maar hij
beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten.
Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een
huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze
vlammen boven hun hoofden verspreiden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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R E DA C T I E D R I E S PA N

Nieuws, uitbreiding
en gastredacteur
De wereld is gelukkig weer open! En dat betekent dat wij als redactie
Driespan ons mooie huisblad weer kunnen vullen met mooie artikelen
zoals reisjes en activiteiten voor de bewoners. Maar ook onze
vrijwilligers zijn weer actief aan de slag voor onze bewoners en krijgen
meer aandacht in het Driespan. Ook op personeelsgebied gebeurt er
veel en hierover willen wij u graag informeren.

V

oor ons reden om de redactie uit

gastredacteur en zij heeft een bewoner

te breiden met Sandra Davina

van de afdeling gevraagd om samen in

namens de vrijwilligers en Noortje Morsink

gesprek te gaan met de redactie van

vanuit HRM. Op de afdelingen gebeuren

Driespan.

hele mooie dingen en daar willen wij
aandacht aan besteden in het Driespan.

Heel veel lees- en kijkplezier!

Vanaf nu gaan we iedere maand een

10

‘gastredacteur’ uitnodigen om te

Redactie Driespan

vertellen over haar/zijn werkzaamheden

Mieke Rietman, Rebecca Martherus,

en speciale gebeurtenissen. In dit

Sandra Davina, Noortje Morsink en

Driespan is Yvonne Oude Ophuis de

gastredacteur Yvonne Oude Ophuis.
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G A S T R E DA C T E U R D R I E S PA N

Yvonne Oude Ophuis
Yvonne Oude Ophuis is de eerste gastredacteur in het Driespan. Samen met mevrouw
Broekhuis is de redactie in gesprek gegaan met beide dames.
Yvonne (40) werkt 20 jaar bij

commissie en betrokken bij

altijd de carnavalskleding voor

ZFO en is begonnen als stagiaire,

de Marklouwenproat, (social)

ons gezin gemaakt. Jammer dat

deed daarna vakantiewerk en toen

media en ambassadeur van

er dit jaar geen carnavalsavond

kreeg ze een contract voor 32

de vereniging. In het jaar dat

in Scholtenhof was maar op de

uur. Yvonne: ‘Ik vind het werken

ik Gravin was zijn we met de

afdeling hebben de medewerkers

bij een kleinschalige organisatie

Graaf, Sik en Raad van Elf op de

het voor ons heel gezellig

heel prettig. Ik woon in Oldenzaal

carnavalsavond in Scholtenhof

gemaakt’.

en kom lekker op de fiets naar

geweest en inmiddels zijn wij de

Scholtenhof. Ik heb leuke collega’s

‘huisvereniging’. En wat was het

De lijfspreuk van mevrouw

en met de goede visie van ZFO

fijn om dit jaar weer carnaval te

Broekhuis en Yvonne:

is het prettig werken. Naast mijn

kunnen vieren.’

‘Met carnaval in april steet ook ‘t

werk als Verzorgende IG ben ik

Hogeland nig stil’

ook ergocoach, leerlingbegeleider

Yvonne heeft mevrouw Broekhuis

en zit ik in de werkgroep

gevraagd voor dit interview.

Mieke Rietman

Zorgtechnologie. Door al deze

Reden? CARNAVAL!

redactie Driespan/medewerker PR

taken ben ik heel betrokken bij

Mevrouw Broekhuis, 87 jaar, is

ZFO.

bewoner op haar afdeling en heeft
ook altijd carnaval gevierd.

Als gastredacteur mag je een

Dit jaar geen groot carnavalsfeest

extra onderwerp aangeven

bij ZFO maar gezellig samen naar

waar je over wilt vertellen.

de optocht kijken op de afdeling

Voor Yvonne is het onderwerp

met natuurlijk een hapje en een

‘CARNAVAL’. Als Oldenzaalse is

drankje.

zij een echte carnavalsvierder.
Mevrouw Broekhuis: ‘Ik woon
Yvonne: ‘In mijn puberjaren

sinds januari in Scholtenhof,

heb ik carnaval gevierd bij de

afdeling ‘t Hogeland. Ik kom uit

Thijdarren en in 2009 ben ik

Langeveen, gemeente Tubbergen,

bij Barrakkus gekomen. Dit is

en heb pas carnaval leren vieren

een optochtvereniging waar

toen ik met mijn man in Oldenzaal

ik hielp met de wagenbouw en

kwam wonen.

de kleding voor de vereniging.

Wij woonden in Berghuizen en

In 2019 werd ik gevraagd om

waren betrokken bij OCV De

Gravin te worden bij OCV De

Spanvöggel.

Markloawen. Een prachtige tijd!

Wat ik leuk vind aan carnaval?

Nu ben ik voorzitter van de PP

De gezelligheid met elkaar. Ik heb

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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M E E L O P E N M E T. . .

Marissa Gort
Recentelijk heb ik mogen
meelopen met Marissa Gort,
verpleegkundige van de
afdeling Everloo. Naast dat ik
nu weet hoe we afval scheiden
bij Mariahof (mooie taak om
de dag mee te beginnen), heb
ik vooral een beeld gekregen
van het kwaliteitsbeleid
binnen het team.
Marissa heeft me laten zien
hoe teamtaken, naast de zorg,
geregeld worden, wie daarin
wat doet. Ook hebben we
gesproken over deelname aan
werkgroepen, het rondkrijgen
van roosters en hoe ze deze
taken monitort. Waar ik vooral
van onder de indruk ben, zijn de
systematische overzichten en de
georganiseerde manier waarop
het team dit heeft geregeld. Mooi
om zo beleid en praktijk met
elkaar te verbinden en daarover
te kunnen sparren. Dank je wel,
Marissa!
Met vriendelijke groet,
Renate Bergman

12
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BIJEENKOMST

Vrede in Oekraïne
Op maandag 4 april vond er in het Boeskoolhöfke
een ontroerende bijeenkomst plaats voor vrede
in Oekraïne.

O

p de tafels brandden er gele en blauwe lichtjes.
We luisterden naar mooie teksten en naar passende

muziek en er was de mogelijkheid een kaarsje op te steken.
We hebben met elkaar gepraat over wat er allemaal
is gebeurd. Herinneringen en verdriet over de Tweede
Wereldoorlog kwamen weer naar boven.
Het was goed dit met elkaar te doen.
Dat er licht mag schijnen en de hoop dat het snel vrede
mag worden.
Ine Wilbers
Geestelijk verzorger

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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A LT E R N A T I E V E S T A G E S

Stagiairs zorgopleidingen
Sinds 7 februari jl. is de nieuwe stageperiode

een afdeling helpen bij het organiseren van een

begonnen voor de verschillende zorgopleidingen.

bewonersvakantie voor de cliënten en daarnaast een

Omdat het ROC van Twente dit jaar te maken heeft

programma maken voor de achterblijvende cliënten.

met een grote instroom van nieuwe scholieren voor

Ook worden er stagiairs ingezet in de huiskamer

de opleiding Verzorgende IG en Verpleegkunde, zijn

van de afdelingen, waar ze op incourante uren

er in onze regio onvoldoende BPV-stageplekken

(bijvoorbeeld tussen 16 en 20 uur) extra aandacht

beschikbaar. De verwachting is ook dat dit blijvend is.

geven aan onze cliënten. De studenten krijgen met

Zorgfederatie Oldenzaal biedt daarom mogelijkheden

deze stage inzicht in de behoeftes, de mogelijkheden

voor een alternatieve stage voor de duur van telkens

en beperkingen die cliënten hebben én hoe je hier als

10 weken, waarmee we op dit moment 10 extra

zorgverlener op in kunt spelen.

stageplekken kunnen bieden. Deze alternatieve
stages noemen we Praktijk Ervaring Project

Wim Jan Mansier

stage (PEP-stage), waarbij momenteel stagiairs

Opleidingscoördinator

M A R R E , E L I F, S A R A E N A M B E R

Studenten ROC
Hallo allemaal,

zorg bezig te houden en je nu vooral op het mentaal
welbevinden van de bewoners te richten.

Wij zijn vier studenten van het ROC. Wij volgen
hier de opleiding tot verpleegkundige. Voor onze

Wij zijn erg vereerd dat wij deze mooie taak

opleiding zijn we bezig met een project. Bij dit

op ons mogen nemen. Het brengt een zekere

project werken wij aan het organiseren van een

verantwoordelijkheid mee, maar die nemen wij graag

bewonersvakantie. Elif en Marre houden zich bezig

op ons. Wij hopen er samen een hele mooie week van

met de bewoners die daadwerkelijk op vakantie

te maken!

zullen gaan en Sara en Amber richten zich op de
thuisblijvers.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Voor
beide vakanties zijn de draaiboeken af. We hebben
voor beide groepen leuke en passende activiteiten
bedacht. We werken met veel plezier aan dit project
en vinden het een leuke vervangende opdracht. Het
is leuk om je een keer met de andere kant van de

14
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Marre, Elif, Sara & Amber

TUSSEN DE OREN

Beroemd
‘Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een
gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk,
voel ik me net als een koning zo rijk.’

D

it bovenstaande lied uit 1938 van

Op een dag hield die klok op met tikken. Piet

Bob Scholte is lange tijd populair geweest.

was namelijk komen te vallen en het ging niet

Veel mensen kennen het uit hun hoofd. Weet u

goed met hem. Iedereen vond het zo vreemd

het nog?

stil op de afdeling. Na een week gingen de
deuren van de huiskamer open en verscheen

Onze bewoner Piet* was een joviale, sociale en

hij bont en blauw in een rolstoel ten tonele.

vrolijke bewoner die van gezelligheid hield. Hij

Hij hief het lied aan en er ging een zucht van

had met dit lied veel succes, maar naarmate

opluchting door het vertrek. Iedereen zong

hij steeds vergeetachtiger werd, werd ook

mee en Piet was even beroemd. Ik was er

vergeten dat hij het lied zojuist gezongen had.

bij en die lach op zijn pijnlijke gezicht was

Op het laatst zong hij het de hele dag, net als

onbetaalbaar ontroerend.

een kettingroker de ene sigaret met de andere
aansteekt. Iedereen was er aan gewend zoals

Frans Agterberg

aan het tikken van een klok…

Coach Welzijn, miMakker en Muziek

*Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Bewoners genieten van
uitstapje tuincentrum Borghuis
We mogen weer!

W

at zijn we daar blij mee, we mogen er weer op uit,
zonder mondkapjes en zonder de 1,5 m maatregel. Op de

foto's zien we bewoners van Mariahof genieten van de mooie
paasdecoraties, bloemen en planten bij tuincentrum Borghuis.
Met als afsluiter een heerlijke lunch in het tuinrestaurant.
Anita Laarveld
Activiteitenbegeleider
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Programma juni
O

p het moment dat we deze

maand meer te betalen dan de

kopij schrijven hebben we

genoemde prijzen.

• Dinsdag 10 mei van 10.00 tot
11.00 uur in Mariahof

al een aantal dagen heerlijk
voorjaarsweer. We hopen dat dat

We willen u erop wijzen dat bij

Maandag 23 mei kunt u de

nog een tijdje zo blijft, en dat we

de meeste reisjes vrijwilligers

instapkaarten tussen

er weer lekker op uit kunnen.

meegaan om u te begeleiden.

11.00 en 11.30 uur in Mariahof

Op de volgende pagina’s vindt u

Wanneer u ondersteuning van

en Scholtenhof afhalen. Deze

het reisaanbod voor juni.

een verzorgende nodig heeft

dagen zijn de vrijwilligers van

We hebben ook nu weer

verzoeken we u dit bij uw

het reisbureau aanwezig.

geprobeerd een gevarieerd

inschrijving te vermelden. Er

programma voor u samen te

zal dan samen met u worden

Op de instapkaart staat

stellen. Wanneer u suggesties

gezocht naar een oplossing.

tevens de juiste vertrektijd

of wensen heeft voor reisdoelen

Hebt u zich opgegeven voor

vermeld. U dient 15 minuten

horen we dat graag. We zullen

een reisje, maar kunt u door

voor vertrek aanwezig te zijn.

deze dan proberen op te nemen in

omstandigheden niet deelnemen,

Om de wachttijden voor ieder

ons aanbod.

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

zo kort mogelijk te houden

administratiekosten in rekening

vragen we u dringend de

De reisjes van reisbureau

te brengen.

vertrektijd op uw instapkaart

ReisGenoten worden

Wanneer u op de dag van het

aan te houden.

georganiseerd voor alle

reisje annuleert zullen de kosten

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

wel in rekening gebracht worden.

van Zorgfederatie Oldenzaal

Wanneer u meer informatie
wenst over de reizen, kunt u

krijgen echter voorrang bij de

U kunt zich voor de reisjes in juni

natuurlijk contact opnemen

inschrijvingen. Belangstellenden

aanmelden:

met de vrijwilligers van het

die geen cliënt zijn van de

• Maandag 9 mei van 14.00 tot

reisbureau tijdens de zitting

Zorgfederatie dienen € 5,- per

15.00 uur in Scholtenhof

zoals hierboven beschreven.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AVOND UITSTAPJE NAAR
PELLE’S EETCAFE IN
DEURNINGEN

ZANDSCULPTURENFESTIJN
IN GARDEREN

Woensdag 1 juni MH

Vrijdag 3 juni

Woensdag 15 juni SH

Maandag 27 juni

Woensdag 29 juni

€ 14,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.30

Programma

€ 32,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.31

Programma

18.30 uur

Vertrek

10.30 uur

Vertrek

20.00 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst

We rijden door de prachtige Twentse natuur

We rijden naar Garderen op de Veluwe

naar Deurningen. Midden in het dorp zit Pelle’s

naar een zandsculpturenfestijn en een

eetcafé, een gezellige plek voor koffie/thee/

broodje voor onderweg gaat mee. Beleef de

cappuccino met een “bolgebakje” waarna we

geschiedenis van Nederland tijdens het Veluws

huiswaarts keren.

Zandsculpturen Festijn! Voor we huiswaarts
gaan drinken we koffie/thee met appelgebak in
het restaurant daar.

BOOTTOCHT DOOR HET
CENTRUM VAN ALMELO

Programma
11.00 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

Zaterdag 4 juni

Na een heerlijk kopje koffie/thee/cappuccino

Zaterdag 11 juni MH

met gebak bij café Nielz stappen we bij de

Zaterdag 25 juni SH

Javatoren in de haven aan boord (deze is niet
geschikt voor rolstoelers). Aan boord krijgt u
koffie en broodjes. Na een mooie rondvaart
gaan we weer naar huis.

€ 47,00 PER PERSOON | REISCODE 13.2.32
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WANDELDRIEDAAGSE,
een alternatieve en
rolstoelvriendelijke route
Woensdag 8 juni

OPENING VAN DE
MUZIEKKOEPEL
Zondag 12 juni SH

Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni

€ 10,00 P.P. | BEGELEIDERS GRATIS | REISCODE 13.2.33

Programma
rond 18.30 uur		

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.34

Programma
Vertrek

14.00 uur

Vertrek

17.30 uur

Thuiskomst

De route gaat door de mooie, soms
heuvelachtige omgeving van Oldenzaal.

Met een middagvullend programma waarbij

Elders in dit Driespan leest u meer over de

zoveel mogelijk culturele verenigingen en

wandeldriedaagse en hoe u zich aan kunt

organisaties uit Oldenzaal worden betrokken

melden.

wordt deze middag de muziekkoepel geopend.
We willen u graag de gelegenheid bieden
hierbij te zijn. Natuurlijk onder het genot van
een kopje koffie en een drankje.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

Maandag 13 juni
Maandag 20 juni

De Zorgfederatie onderstreept het belang
van 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. Na afloop is er koffie met

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.35

krentenbrood klaar.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PICKNICKCONCERT IN HET
KURPARK IN BAD BENTHEIM

TRUCK RUN
Zaterdag 18 juni

Zondag 19 juni
Zondag 26 juni MH

€ 22,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.36

Programma

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.37

Programma

11.00 uur

Vertrek

14.30 uur

Vertrek

17.00 uur

Thuiskomst

18.30 uur

Thuiskomst

Dag van de TruckRun in Twente: ca. 400

Midden in het Bentheimer Wald ligt

vrachtwagens rijden in een colonne door het

het Kurpark. Hier worden in de zomer

Twentse landschap met speciale gasten op

concerten gegeven door verschillende

de bijrijdersstoel. Ook u kunt (mits u goed ter

muziekgezelschappen. We hebben een beperkt

been bent) plaatsnemen in een vrachtwagen.

aantal plaatsen. Er wordt gezorgd voor een

Om 12.00 uur is het vertrek van de trucks.

lekkere picknick.

Clienten ZFO krijgen een lunchpakket, flesje
drinken en een gehaktbal.

WE HOPEN DAT ER WEER REISJES BIJ ZIJN DIE U AANSPREKEN
Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in juli (onder voorbehoud).
Noteert u de data vast in uw agenda?
Datum

Bestemming

vrijdag 1, 15 en 29 juli

Avondrit, terrasje pakken

zondag 3, 10 en 17 juli

Schenkerij Wattez in het van Heekpark in Enschede

maandag 4 en 18 juli

Bewegen in warm water, zwembad Dorper Esch in Denekamp

zaterdag 9, 16 en 23 juli

Vis eten bij Rick’s Vis in Overdinkel

woensdag 13, 20 en 27 juli

Avondrit, sorbet eten

20

DRIESPAN | MEI 2022

WELZIJNSACTIVITEIT

Bloemschikken
Elke dinsdagochtend zijn de dames en heren druk en gezellig bezig om mooie
bloemstukjes te maken voor zichzelf, voor anderen of voor in de huiskamers.
Deze bloemstukjes kunnen mede door

zijn wij De Bloemenhoek dan ook erg

De Bloemenhoek Oldenzaal elke week

dankbaar.

gemaakt worden. Elke maandagochtend
mogen wij de bloemen ophalen die in het

Pamela Weijdijk

weekend niet verkocht zijn. Daarvoor

Verzorgende IG

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof mei 2022
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 6 mei; 18.30 uur

Woord- en communieviering

A. Quinten

Vrijdag 13 mei; 18.30 uur

Eucharistieviering

T. vd Sman

Vrijdag 20 mei; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 27 mei; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

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

Hobbymiddag en sjoelen

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.15 uur

Vertrek vanuit t
Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bibliotheek

Vrijdag om 11.00 uur

Hal

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Di 3 mei

14.30 uur; Middagbingo

Boeskoolhöfke

Wo 4 en 18 mei

14.30 uur; Koersbal

Boeskoolhöfke

Di 10 mei

14.30 uur; Verjaardag van de Mariahof, met muziek van Duo
Remember

Boeskoolhöfke

Wo 11 en 25 mei

14.30 uur; Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do 12 en 26 mei

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

Boeskoolhöfke

Di 17 mei

19.30 uur; Ontspanningsavond

Boeskoolhöfke

Zo 22 mei

11.00 uur; Optreden Piepenrek Oldenzaal, mogelijk gemaakt
door de Lions Boca

Buiten/
Boeskoolhöfke

Di 24 mei

19.30 uur; Bingo avond

Boeskoolhöfke

Wo 25 mei

12.15 uur; Vis en frietmaaltijd (met opgave)

Boeskoolhöfke

Di 31 mei

19.30 uur; Filmavond

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juni

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juni

Dinsdag 10 mei van 10.00-11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 23 mei van 11.00-12.00 uur

Boeskoolhöfke

Activiteiten begin juni 2022
Wanneer

Wat

Waar

wo 8, do 9 en vr 10
juni

18.30 uur: vertrek Wandeldriedaagse Zorgfederatie Oldenzaal

Boeskoolhöfke

Do. 9 juni

17.00-18.00 uur; patat bakken

Boeskoolhöfke

Zo. 12 juni

Zondagmiddag muziekcafé

Boeskoolhöfke
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof mei 2022
Scholtenhof RK vieringen
Vrijdag 6 mei; 18.30 uur

Eucharistieviering

T.van de Sman

Vrijdag 13 mei; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 20 mei: 18.30 uur

Bidstond

Y. Meijer

Vrijdag 27 mei; 18.30 uur

Woord- en communieviering

A.Quinten

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

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.00 uur

Hal

Kaart- en rummikub-middag

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Hobbymorgen

Elke vrijdagochtend om 10.00 uur

Dagbesteding

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Ma.9 en 23 mei

15.00 uur: Yoga

Kapel

Wo.4 en 18 mei

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners
Scholtenhof

Recreatiezaal

Do.11 en 25 mei

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Di. 10 mei

14.30 uur; Gezelschapsspel-middag

Recreatiezaal

Wo. 11 mei

10.30 uur; Bakkie Grevinkhof

Recreatiezaal Grevinkhof

Wo. 11 mei

14.00 uur; Bloemschikken voor
deelnemers dagbesteding en bewoners
aanleunwoningen

Recreatiezaal

Do. 12 mei

19.00 uur; Bingo Avond

Recreatiezaal

Do. 19 mei

19.00 uur: optreden Tonnie Jansen

Recreatiezaal

Di. 24 mei

14.30 uur: Bingomiddag

Recreatiezaal

Do. 26 mei

Hemelvaartsdag

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juni

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juni

Maandag 9 mei om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 23 mei om 11.00 uur

Recreatiezaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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JUBILARISSEN

Vrijwilligers
Harrie Lalkens
Harrie is een bekend gezicht in zowel Mariahof als Scholtenhof. Op 1 maart was
Harrie 12,5 jaar bij ons in dienst.
In die 12,5 jaar was hij met grote regelmaat betrokken bij onze avondactiviteiten in
Scholtenhof en was hij één van de gezichten van onze receptie in Mariahof. Harrie, van
harte gefeliciteerd en we hopen dat we nog een groot aantal jaren een beroep op je
mogen doen!
Marloes Wiggerman (vrijwilligerscoach receptie Mariahof)
Manon Molderink (vrijwilligerscoach ontspanningsavond)

Joke Wiggemans
Joke is een zorgzame, vriendelijke vrijwilligster die met veel passie en liefde al 12,5
jaar onze cliënten verwent in de huiskamer.
Ze is altijd in voor een praatje en dat kunnen onze bewoners heel erg waarderen. Joke,
van harte gefeliciteerd, we zijn blij met jou als vrijwilligster!
Joyce Kandhai en Stef Gelhever(vrijwilligerscoaches Huiskamer Klieverik en Hogeland)

Gerda Postel
Gerda was op 7 maart 12,5 jaar
bij ons in dienst als vrijwilligster.
Gerda bestiert samen met haar
andere collega vrijwilligers de
winkel van Mariahof.

Herman Japink
Begin maart vierden we het 12,5 jarig
jubileum van Herman Japink. Herman
bakt samen met Gerard en Jerry patat en
snacks op onze locatie Mariahof waar onze
cliënten enorm van genieten.
Herman, bedankt voor je inzet de afgelopen
12,5 jaar en we hopen dat je nog lang blijft
"doorbakken"!
Marianne Veldhof en Ellen de Gunst,
vrijwilligerscoaches
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Daarnaast verzorgt ze de
inschrijvingen voor ReisGenoten
samen met haar collega’s en gaat
ze vaak mee met de reisjes van
Reisgenoten als begeleidster.
Gerda is ook een van de vaste
gastvrouwen bij modeshows in
de Mariahof. Gerda, van harte
gefeliciteerd en we hopen dat je
nog lang bij ons blijft!
Marianne Veldhof en Ellen de
Gunst (vrijwilligerscoaches Winkel)
Anita Laarveld (vrijwilligerscoach
Reisgenoten)

VRIJWILLIGERS

Vacatures
DUOFIETSBEGELEIDER;
Nu de tijd van het mooie weer er weer aan komt zijn we weer op zoek naar
fietsmaatjes. Kent u iemand die van fietsen houdt (of houdt u zelf van fietsen) en de
omgeving een beetje kent en het leuk vindt om met onze duofiets op pad te gaan
samen met een cliënt? (+/- 2 uur per week) dan horen wij dat graag. Op dit moment
hebben we twee vrijwilligers die als fietsmaatje worden ingezet maar we kunnen er
nog wel een paar extra gebruiken!

GASTVROUW/GASTHEER DAGBESTEDING (VERSCHILLENDE LOCATIES):
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om een dag of dagdeel te helpen bij de
dagbesteding. De werkzaamheden bestaan hierbij voornamelijk uit het wandelen
met cliënten, spelletjes doen, meehelpen met koken, kortom; er samen met onze
activiteitenbegeleidster ervoor zorgen dat onze cliënten een fijne dag hebben. (Dagen
en frequentie gaan altijd in goed overleg)

HULP BIJ HET BLOEMSCHIKKEN SCHOLTENHOF;
Bent u creatief met bloemen of kent u iemand die het erg leuk vindt
om bloemstukjes te maken zodat onze bewoners iedere keer weer een
fleurig stukje op hun tafel hebben staan, meldt u dan aan als vrijwilliger
van de Bloemschikochtend! Twee keer in de maand op de woensdagochtend
(09.30 - 11.30 uur)

BRUIN CAFÉ MARIAHOF EN SCHOLTENHOF:
Voor beide locaties, maar met name voor de Mariahof, zoeken wij vrijwilligers voor
de donderdagavond (Mariahof) en de dinsdagavond (Scholtenhof) die graag de sfeer
en de gezelligheid van een Bruin Café willen brengen in onze Recreatiezaal. U wordt
ingezet op één van de locaties (van 18.30 - 21.30 uur) waar u samen met een andere
vrijwilligers de hapjes en de drankjes verzorgt, een gezellig praatje maakt en eventueel
een spelletje doet. Voor onze cliënten is het echt een avondje uit!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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KINDERDAGVERBLIJF KIEKEBOE

Paasbakjes voor bewoners
De kinderen van kinderdagverblijf Kiekeboe
zijn bij ons geweest en brachten zelfgemaakte
paasbakjes mee voor de bewoners.
Anita Nieland, keuken Scholtenhof

DAGBESTEDING ‘GREUNE VELD

Joris en Jens!
Het heeft even geduurd maar
hier zijn dan, Jens en Joris!
Deelnemers hebben genoten van
onze nieuwe pony’s op locatie ‘t
Greune Veld. Het heeft voor veel
gezelligheid gezorgd, zeker met
dit mooie weer. De deelnemers
gingen graag een stukje wandelen
met Jens en Joris.
Ellen Groeneveld,
activiteitenbegeleider
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C A R N AVA L Z F O

ZFO ontvangt 55 Hertog en
Sik van Ocv de Oelewappers
e

Dit jaar nog geen carnavalsfeest voor bewoners in Mariahof
en Scholtenhof. Maar wél even aandacht voor de jubilerende
carnavalsvereniging Oelewappers.

M

evrouw Alie Brummelhuis

zij heeft het mooie jubileumboek

is 92 jaar en woont in de

ontvangen.

aanleunwoning bij Mariahof. Zij
heeft een mooi jubileumgeschenk

Ieder jaar op dé carnavalsavond zijn

van ZFO overhandigd aan de 55

de Oelewappers aanwezig in Mariahof.

e

Hertog vd Oelewappers.

Dit jaar bestaan ze 55 jaar en dit is
voor ZFO een mooie aanleiding om

Hertog Dennis heeft het oudste

een klein beetje carnaval binnenshuis

lid van de vereniging, Alie

te halen!

Brummelhuis, onderscheiden met
de jubileumonderscheiding en

Mieke Rietman, Redactie Driespan/PR
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PA S E N

Paasbrunch
voor bewoners
Woensdag 13 april hebben we een paasbrunch gehad voor
alle bewoners intern. Dit was een groot succes voor al onze
deelnemers en medewerkers die er bij betrokken waren.
Manon Molderink, activiteitenbegeleider
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ALZHEIMER CAFÉ OLDENZAAL

Programma 2022
Het Alzheimer Cafe Oldenzaal is een ontmoetingsplek voor mensen met
geheugenproblemen, hun naasten en iedereen die meer wil weten over
Alzheimer en andere vormen van dementie. U bent van harte welkom bij
de verschillende thema-avonden.

dd. 30 juni THEMA: Dementie op jonge

Alzheimer Cafe Oldenzaal, locatie

leeftijd

Michgoriushuis, Marktstraat 10 – 12

Een casemanager vertelt over de impact

Oldenzaal tel.0541-571414, info@impuls-

van dementie op jonge leeftijd.

oldenzaal.nl

dd. 29 september THEMA: Onbegrepen

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het

gedrag bij dementie

programma is van 19.30 - 21.30 uur en de

Wat kunnen de oorzaken zijn van

toegang is gratis.

veranderd gedrag. Hoe kunt u ermee
omgaan en welke handvatten kunt u

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd

gebruiken.

i.s.m. Zorgfederatie Oldenzaal,
Carintreggeland, Mediant GGZ, IMPULS

dd. 27 oktober THEMA: Veiligheid en

Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten.

bescherming
Aan bod komen o.a. wettelijke
bescherming, en rechten van de patiënt
bij dementie.
dd. 24 november THEMA: Als thuis
wonen niet meer gaat
Opname in een verpleeghuis is een
ingrijpende gebeurtenis. Aan de orde
komt kwaliteit van leven na opname.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AFDELING ‘T HOFKE EN ‘T HUUSKE

Gezelligheid en voorpret voor carnaval
We zijn op afdeling 't Hofke en 't Huuske
bezig geweest voor carnaval. Spandoeken
maken!! Binnenkort bij de afdelingen te
zien voor het raam.

AFDELING ‘T HOFKE EN ‘T HUUSKE

Palmpasenstok
Bewoners van afdeling t Huuske hebben een palmpaastak
gemaakt voor palmpasen. Stella Siemerink heeft dit
georganiseerd voor een stage opdracht vanuit school.
Het was een zeer geslaagde middag met gezelligheid en
herinneringen aan vroeger ophalen.
Dankjewel Stella voor de mooie uitwerking en invulling van
jouw opdracht. TOP!!!

AFDELING ‘T HOFKE EN ‘T HUUSKE

Buiten activiteiten
Het mooie weer komt er weer aan en dat
betekent dat we weer heerlijk naar buiten
kunnen zonder te bevriezen. Samen met
mevrouw Nijland de eendjes gevoerd in het
parkje achter Scholtenhof, de heer Lohuis
en mevrouw Benneker hebben samen met
Tim gefietst op de duofiets.
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UITNODIGING VOOR CLIENTEN

Wandeldriedaagse
8, 9 en 10 juni
Bij Zorgfederatie Oldenzaal waren we het gewend om mee te doen aan de
jaarlijkse wandeldriedaagse. Dit jaar pakken we die draad weer op.

W

e hebben dit jaar speciaal voor de

onmisbare schakel om dit evenement te laten

deelnemers van de Wandeldriedaagse ZFO

slagen.

nieuwe rolstoelvriendelijke routes uitgezet die
deels samen vallen met routes van de reguliere

De vertrektijd is gepland rond 18.30 uur

wandelvierdaagse Oldenzaal. De (rolstoel)

vanaf Mariahof/Scholtenhof. We verwachten

wandeldriedaagse was eerdere jaren zo’n succes

rond 20.30 uur weer in Mariahof/Scholtenhof

dat we deze activiteit dit jaar voor de 17e

terug te zijn. We vinden het gezellig dat u,

keer vanuit ZFO zullen organiseren. We willen

bewoners die niet mee hebben gedaan, de

bewoners van Mariahof en Scholtenhof, maar ook

wandelaars om +/- 20.30 uur verwelkomt

Beatrix, Potskamp, Grevinkhof, Scholtendijk en

in de recreatiezaal. U bent tevens allen

deelnemers van de dagbesteding uitnodigen.

uitgenodigd om een lekker kopje koffie of
thee te drinken met een broodje. De kosten

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni kan een

voor dit evenement bedragen € 10,00 per

ieder die dat wil, hieraan meedoen. Ook

deelnemer (ongeacht hoeveel avonden u deel

mensen die niet in staat zijn zo ver te lopen

neemt, krijgt u op de slotavond een medaille

en zij die afhankelijk zijn van een rolstoel of

en bloemen.) Voor de begeleiders zijn er geen

scootmobiel kunnen deelnemen. Tijdens de

kosten

wandelingen geniet men van de prachtige (wel
wat heuvelachtige) omgeving van Oldenzaal

Indien u het voornemen heeft één of meer

en van de sfeer die dit hele gebeuren met

avonden mee te lopen kunt u dit t/m 23 mei

zich meebrengt. Bij goed weer worden

doorgeven bij de receptie van Mariahof of

woensdag- donderdag- en vrijdagavond de

Scholtenhof. Wilt u ook uw e-mail-adres en

rolstoelvriendelijke routes van ongeveer 3 a 4

telefoonnummer doorgeven? Wij zullen dan

km lang gelopen.

te zijner tijd contact met u opnemen over de
verdere gang van zaken.

We hopen dat we dit jaar weer mogen rekenen
op veel deelnemers en gezelligheid. Daarom

We hopen op veel deelnemers en mooi

willen we u, cliënten, van harte uitnodigen. En

wandelweer. Namens de medewerkers van de

juist ook u(w) zoon, dochter, kleinkind, neef,

Zorgfederatie

nicht, medewerkers, vrijwilligers en andere
enthousiastelingen willen we vragen ter

Ellen Groeneveld, Manon Molderink en Anita

begeleiding van de deelnemers. Zij zijn een

Laarveld, Welzijn Zorgfederatie Oldenzaal
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MANTELZORGERS

Cursus omgaan met dementie
voor mantelzorgers
Over de Cursus

• welzijn van de mantelzorger

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel

• gebruik maken van je netwerk

voor de persoon met dementie als voor de

• regelzaken

naaste omgeving.

• belevingsgerichte benadering

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid

Waar:

informatie gegeven over de ziekte

Dorpshoes Erve Boerrigter,

dementie en de gevolgen daarvan.

Plechelmusstraat 14, De Lutte

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten

Wanneer:

voor mantelzorgers uit de gemeenten

Dinsdag 17 mei van 19.30 tot 21.30 uur

Oldenzaal en Losser

Dinsdag 24 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Dinsdag 7 juni van 19.30 tot 21.30 uur

Er is ruimte voor vragen en het delen van

Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 uur

ervaringen met de andere aanwezigen.

Dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.30 uur

Daarom kunnen professionals en

Dinsdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur

vrijwilligers niet deelnemen aan deze
cursus.

Deelname:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De cursus sluit het meest aan bij
mantelzorgers van mensen met dementie

Aanmelden:

die thuis wonen. Bij de cursus zijn een

aanmelden@siztwente.nl of 085 - 7731720

ervaren cursusleider, een casemanager

Als u niet kunt op de genoemde data

dementie en een psycholoog betrokken.

en u heeft wel belangstelling, of u
heeft behoefte aan meer informatie,

Onderwerpen die we bespreken:

neem dan contact met ons op via het

• wat is dementie en het verloop van de

telefoonnummer: 085-7731720 (tussen

ziekte

9.00 en 13.00 uur).

IMPULS, SIZ TWENTE, STICHTING FUNDAMENT VOOR MENS EN
MAATSCHAPPIJ, DEMENTIE TWENTE
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ZORGKAART NEDERLAND

Deel uw ervaringen
met ZFO
Deel uw ervaringen met de Zorgfederatie
en help hiermee anderen te kiezen!

W

ij geven u of uw naasten en bekenden

heel gemakkelijk plaatsen via onze eigen

graag de zorg die nodig is. Dat doen we

website:

met professionaliteit, veel inzet en plezier
en we hopen ook dat dat naar uw wens is.
We willen heel graag van u weten hoe u onze
zorg- en dienstverlening ervaart. Daarom

• U gaat naar www.
zorgfederatieoldenzaal.nl;
• Op de homepage scrolt u naar

vragen wij u vriendelijk om uw ervaringen

beneden naar het blok met daarop

met Zorgfederatie Oldenzaal te delen op

‘ZorgkaartNederland’. Deze vindt u

ZorgkaartNederland.

rechts onder de nieuwsberichten;
• U klikt op dit blok en u komt direct in

ZorgkaartNederland is een site op internet
waarop u waarderingen kunt plaatsen over

de omgeving van ZorgkaartNederland;
• Wanneer u klikt op de button

onze zorg- en dienstverlening. U kunt deze

‘Waarderen’ komt u in een nieuw

waardering op ZorgkaartNederland ook

scherm. U maakt daar uw keuze voor
de locatie waarvoor u een ervaring
plaatst of voor de thuiszorg;
• Vervolgens komt u op een pagina met
vragen die u kunt beantwoorden. ook
vindt u er een heldere uitleg
Het wijst zich vanzelf
We hopen dat u uw mening wilt geven en
op die manier ons en anderen wilt helpen
onze zorg nog beter te maken. Hartelijk
dank alvast!
UIT ZORGKAARTNEDERLAND:
“De persoonlijke aandacht en de opgewektheid
van de medewerkers vind ik goed. De manier
waarop iemand binnenkomt dat maakt een
heel verschil. Ze doen het uitstekend.”
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D R I E S PA N A P R I L

Oplossing puzzels
P
O
O
R
T

R
I
T
S
E
N A
A
R I
E
G A
A F
A R
L I
T
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Y J A
E R
S
N
A T
A A R
A N IJ
D
R
D A
B
P
O H I
L O P
R E
T
M
E F
E M P
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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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