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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,
In dit Driespan besteden we aandacht aan bijzonder nieuws: de aankoop van
Scholtenhof door Zorgfederatie Oldenzaal. Sinds 31 januari zijn we eigenaar
geworden van de locatie, wat maakt dat we nu baas in eigen huis zijn. Verderop
leest u meer over deze mijlpaal voor vernieuwing voor ZFO.

E

r is ook minder leuk nieuws. Het aantal coronabesmettingen stijgt behoorlijk. Vooral onder

medewerkers, wat maakt dat we enorm creatief
moeten zijn om de roosters rond te krijgen. Heel veel
dank aan een ieder die hier zijn schouders onder zet.
In de laatste week hebben we echter ook te maken
met het feit dat cliënten in onze locaties Corona
hebben. Gelukkig is er sprake van vooral milde
klachten, maar we houden het virus graag buiten de
deur.
Het is daarom erg belangrijk goed na te
denken over hoe we om willen blijven gaan met
preventiemaatregelen nu binnenkort vrijwel alles
wordt losgelaten. We hopen op uw begrip als
wij ervoor kiezen om bepaalde zaken te blijven
handhaven voor de veiligheid van onze bewoners,
medewerkers en vrijwilligers.
Gelukkig zijn er ook versoepelingen doorgevoerd.
Zo hebben de eerste bloemschikmiddagen weer
plaatsgevonden, mooi om te zien, heerlijk om te
ruiken en vooral voor de deelnemers leuk om de
doen!
Ik wens iedereen weer veel leesplezier bij het lezen
van dit Driespan.
Renate Bergman
directeur bestuurder
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Horizontaal: 7 Prikactie. (8) 9 Een deerne is anders gelijk. (6) 10 Die sigaren doen opgeld. (4)
11 Rookkleur. (5) 12 In Gelderland wordt mest verwerkt. (4) 13 Onnozele lichaamsdelen. (6)
15 Met meer gewicht arriveren. (8) 16 Kledingstuk met een latrelatie. (6) 17 Prijs deze uitvinder. (6)
20 Misleidende haarband. (8) 22 Imiteer een ezel om aan geld te komen. (6) 24 Componist in Duits
water. (4) 25 Bloem die in de houding zit. (5) 26 Traag scholierencomité. (4) 27 Hierin is een tram
niet winstgevend. (6) 28 Actie om de armoede te bestrijden. (8).
Verticaal: 1 Dat raadsel is uniek, moeder. (6) 2 Korte mededeling. (4) 3 Rente van de tafelrekening.
(8) 4 Telefonisch contact over luchtblaasjes. (6) 5 Gewichtig gesprekje. (10) 6 Om de regels aan te
scherpen? (8) 8 Verfijning van een echtgenoot. (6) 14 Met een alcoholist het water op. (10)
16 Frisdrankje dat waterpas staat. (8) 18 Drinkgerei van het platteland? (8) 19 Op rolletjes lopen. (6)
21 Behang stelen. (6) 23 Populaire deal. (6) 26 Moeite met veel vracht. (4).
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Hoop
“Hoop is de gedurige verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig
zal blijken (Wikipedia)” of “Hoop is een berg mest (Van Dale)”.
Een woordgrapje?

H

oop geeft een blik op de toekomst

Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan

met een gunstige ontwikkeling. Wie

verwachten wij het met volharding.

geen hoop heeft verwacht niet dat een
situatie gunstig uit kan pakken. Hoop

Ik spreek regelmatig gelovige mensen.

geeft zicht op een horizon…

Men kan dan zeggen in een ogenschijnlijk
uitzichtloze situatie; “gelukkig heb ik mijn

In de Bijbel staat in Romeinen 8:24-25

geloof (nog)”.

Een hoop nu die men ziet, is geen hoop;
want wie hoopt er op wat hij ziet?

Ook mensen die niet geloven kunnen
ergens kracht uit putten, bijvoorbeeld uit
de natuur. Na de dood (van een blad, een

'Als het donker genoeg is, kun
je sterren zien. Charles A. Beard
(1841-1948), Verenigde Staten'

boom, een mens) komt het in de aarde en
vormt bodem voor nieuw leven. Kijk, en dan
zijn we toch weer bij de mest aanbeland.
Ik wens u allen een hoopvolle toekomst.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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M I J L P A A L B E H A A L D : A A N K O O P S C H O LT E N H O F !

Versterking vastgoed
ouderenzorg in Oldenzaal
We zijn erg blij te kunnen melden dat we eigenaar zijn geworden van locatie
Scholtenhof. Dit is een belangrijke en grote stap naar vernieuwing van
Scholtenhof. Het is de bedoeling dat Scholtenhof ingrijpend vernieuwbouwd
wordt, zodat het gebouw meer woon- en leefplezier voor onze bewoners
oplevert en voor de buurt.

T

8

evens moet het ook voorzien in het

Per 31 januari 2022 is Zorgfederatie

werkplezier en dus over voldoende

Oldenzaal eigenaar van het

ruimte en functionaliteit beschikken zodat

woonzorgcentrum Scholtenhof aan

we maximaal ondersteund worden bij onze

de Fonteinstraat 55 te Oldenzaal.

activiteiten. Het komende jaar zullen we

Zorgfederatie Oldenzaal huurt dit pand

onze plannen verder uitwerken.

al enkele decennia van woningcorporatie

DRIESPAN | MAART 2022

Habion als locatie voor zorg en welzijn
voor ouderen. Habion heeft eind 2020
te kennen gegeven deze locatie te willen
afstoten. De voorkeur ligt in dit proces bij
een overdracht aan lokale maatschappelijke
partners. Het afgelopen jaar hebben
beide organisaties een zorgvuldig traject
doorlopen en zijn tot overeenstemming
gekomen. De overdracht is per 31 januari
2022.
Scholtenhof bestaat uit 70
woonzorgstudio’s, appartementen en
gezellige ontmoetingsruimten voor
bewoners en de buurt. Voor een deel
van het gebouw wordt de komende

Habion is een woningcorporatie

jaren gewerkt aan een grootschalige

gespecialiseerd in huisvesting voor

vernieuwingsopgave. Voor Zorgfederatie

ouderen. Verspreid over heel Nederland

Oldenzaal is dit een mooie kans om in

heeft Habion op ruim 120 locaties meer

eigen beheer de locatie toekomstbestendig

dan 12.000 wooneenheden voor ouderen

verder te ontwikkelen. Ook op andere

in haar portefeuille. Kijk op www.habion.nl

plaatsen in Oldenzaal wordt door ZFO

voor meer informatie.

gewerkt om te voorzien in de toenemende
behoefte aan ouderenhuisvesting in de

Zorgfederatie Oldenzaal is een

gemeente.

ouderenzorgorganisatie met
twee vestigingen (Scholtenhof en

Het verkoopproces werd namens

Mariahof) in Oldenzaal met in totaal

Habion begeleid door WIJ Aan- en

114 woonzorgstudio’s en ruim 380

verkoopmanagement. Zorgfederatie

personeelsleden en 260 vrijwilligers.

Oldenzaal werd voor de aankoop
geadviseerd door Epic Zorgvastgoed en

Renate Bergman

SOM Huisvesting.

directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘T HOGELAND

Valentijn
💟
💟

Valentijnsdag maandag 14 februari
Team ‘t Hogeland heeft de bewoners getrakteerd
op een heerlijke Valentijn high tea

10
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EVEN VOORSTELLEN CLIENTENRAAD

Joycet Reinders
Het is 11 maart 2020 als mijn moeder van afdeling Gelderman van Mariahof naar afdeling ’t
Höfke van Scholtenhof verhuist. We zijn ons op dat moment niet bewust dat de coronacrisis op
het punt staat uit te breken. Een week daarna op 19 maart gaan de verpleeghuizen dicht. We
(mijn broer, mijn zus en ik) zijn ontzettend dankbaar dat onze moeder precies op tijd over is.
Maar het betekent ook dat wij haar daarna bijna drie maanden niet zien. Ik hoef niemand uit te
leggen hoe ingrijpend dat voor haar en voor ons is geweest.

D

e zo belangrijke beginperiode waarin iedereen

en ervaring in de zorg en als mantelzorger onge-

(cliënt, zorg, familie) aan elkaar moet wennen

twijfeld mijn steentje kan bijdragen. Ik ben dagelijks

moet anders worden opgelost. Ik schrijf het levens-

zichtbaar in de Scholtenhof. Ook herkenbaar aan de

verhaal van mijn moeder. En met videobellen wordt

hondenbuggy waarin mijn 15-jarige hondje Sammy

verbinding gelegd. We laten een doos gebak bezor-

zit. De bewoners van ’t Höfke zijn dol op mijn hondje.

gen om onze grote waardering voor de medewerkers

En Sammy is op ’t Höfke net zo welkom als ik.

en cliënten uit te spreken. Hoe nijpend de situatie
ook is, mijn moeder en wij zijn in een warm bad te-

Ik geniet intens van deze fase in mijn leven. Van mijn

recht gekomen. Want dat is wat de verpleeghuiszorg

moeder. Van het weerzien met familie en oude vrien-

en de thuiszorg van de Zorgfederatie Oldenzaal is.

den. Van het Twentse landschap. Uiteraard zoek ik

En ik kan het weten want ik ben zelf teammanager in

mijn drie kinderen die in Amsterdam en Delft wonen

de zorg.

ook regelmatig op. En komen zij graag naar Oma en
mij.

Als de verpleeghuizen in juli 2020 weer open gaan
ga ik iedere zondag naar mijn moeder. Ik woon tot

Heb je een vraag aan me? Of een onderwerp waar-

dat moment in Amersfoort. En werk net als velen

voor je vanuit de Cliëntenraad binnen Zorgfederatie

vooral vanuit mijn huis. Het is mijn droom om meer

Oldenzaal meer aandacht zou willen? Stuur dan een

te gaan reizen. Maar dat zit er op dat moment niet

mail naar t.render@zorgfederatieoldenzaal.nl of con-

in. Niet alleen vanwege mijn moeder, maar ook van-

tact via telefoonnummer 0541-513433.

wege de coronapandemie.

Ik zie er naar uit je te ontmoeten.

In april 2021 neem ik een groot besluit. Ik verhuur

Met vriendelijke groeten,

mijn huis in Amersfoort en ik verhuis naar mijn ge-

Joycet Reinders

boorteplaats Oldenzaal. De beste beslissing ooit. Ik
kan dagelijks naar mijn moeder toe. Als het nodig is
zelfs meerdere keren. Om een goede en warme samenwerking met de zorg te behouden is het belangrijk in de buurt te zijn. Zo is mijn ervaring.
In deze fase van mijn leven is het enorm verrijkend
om de zorg ook eens van de andere kant te ervaren. Als dochter en als mantelzorger. En zo kom ik
in de Cliëntenraad terecht, waar ik met mijn kennis

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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JUBILEUM MEDEWERKER

Helma Hesselink 40 jaar ZFO
Helma Hesselink-Segerink vierde op 24 februari haar 40-jarig jubileum bij Zorgfederatie
Oldenzaal. Op 24 februari 1982 is zij in dienst getreden bij ZFO in het ‘oude’ gebouw. In mei
1982 bestond Mariahof 25 jaar en werd gestart met de nieuwbouw.
Drie jaar heeft ze bij ‘t Kleijne Vaert in Enschede

personeelsraad (nu Ondernemingsraad) het voor

gewerkt waar ze ook haar opleiding als

elkaar gekregen dat deze voorwaarde op grond

ziekenverzorgster heeft afgerond.

van discriminatie uit het contract werd geschrapt.

40 jaar ZFO

We gingen vroeger veel op reis met de bewoners.

Helma: “40 jaar geleden was het een andere tijd.

Zelfs het bestuur ging mee! Heel gezellig.

Met ‘maar’ 20 medewerkers, inclusief keuken en

Nu hebben we bij ZFO een eigen reisbureau

huishouding, hadden wij de zorg voor de bewoners.

‘Reisgenoten’. Ter gelegenheid van het 25-jarig

Als je 65 jaar was kon je bij ons komen wonen.

jubileum van Mariahof hebben we met z’n allen

Bewoners waren in die tijd nog heel zelfstandig

opgetreden in de revue. Als Dolly Dots openden

en deden nog veel zelf. Bewoners hadden een

we de revue en we hadden een pauze- en

gemeenschappelijk toilet en badkamer met een

sluitingsdans. Oefenen deden we bij dansschool

opklapbed op de kamer. Er schiet mij meteen een

Kolmschot.

grappig verhaal te binnen… Een collega moest het
bed opklappen en daarvoor moesten de elastieken

In 2002 traden Prins Willem Alexander en

vast gemaakt worden. Er klonk gegil vanuit het bed

Maxima in het huwelijk. We hebben daar uiteraard

want de bewoner lag nog in het bed!

aandacht aan besteed. Een avondvullend
programma voor bewoners waarbij alle collega’s

Ook bijzonder was dat er in je contract stond dat

een trouwjurk hadden aangetrokken van henzelf

als je zwanger was je ontslag moest nemen. Dat is

of een mooie oude trouwjurk van de bewoners. En

nu niet meer voor te stellen en gelukkig heeft de

de heren in een ‘schier’ pak.

12
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Dus naast onze zorgtaken hebben we ook veel lol

nodig die wij leverden vanuit Mariahof. We gingen

gehad. Carnaval hebben we natuurlijk ook ieder jaar

dan met de step van Mariahof binnendoor naar de

gevierd in Mariahof met de bewoners. Alle collega’s

aanleunwoningen. Thuiszorg van ZFO is gestart in

waren aanwezig en samen maakten we er een

2005.

gezellige feestavond van met optredens en muziek.
Uiteraard iedereen in carnavaleske outfit!

Vroeger…was het klein en gemoedelijk. Nu hebben
we 360 medewerkers maar ook nu is er veel

We hadden ook een eigen volleybalteam waarmee

betrokkenheid naar elkaar.

we meededen aan toernooien met andere
verzorgingstehuizen in Oldenzaal en Denekamp. En

Mariahof voelt als mijn 2e huisje. Ik zeg altijd…ik ga

we hebben een keer een zeskamp georganiseerd.

naar ‘t Hofke (oude naam van Mariahof).

Collega’s van Mariahof tegen collega’s van

Een aantal jaren geleden kregen we de status

Scholtenhof.”.

‘verpleeghuis’. Bewoners die nu bij ons komen
wonen hebben meer zorg nodig en de afdelingen

Veranderingen in de afgelopen 40 jaar

werden opgedeeld in teams. Ik werk in het team ‘t

Helma: “Er was toen nog geen thuiszorg. Een

Singraven. We zorgen voor een groep van ca 8-10

aantal cliënten in de aanleunwoningen had ook zorg

dementerende bewoners.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

13

Fijn vind ik ook het contact met de familie/

mensen houden en een groot inlevingsvermogen

mantelzorgers van de bewoners. Voor de

hebben.”

coronaperiode organiseerden we regelmatig
familieavonden. Ik hoop dat we deze avonden

Toekomst

binnenkort weer kunnen organiseren voor de

Helma: ‘Ik werk al meer dan 30 jaar avonddiensten.

betrokkenheid van beide kanten.

Dat blijf ik zeker nog een tijdje doen omdat ik het
werk samen met de collega’s en het contact met de

Ik heb heel veel bewoners leren kennen en verzorgd.

bewoners nog steeds super leuk vind.

Het komt voor dat ik de 2e generatie meemaak….
de zoon of dochter van een bewoner die hier ook

Ik heb nog steeds contact met de collega’s van het

gewoond heeft. Dat geeft aan dat mensen de zorg

eerste uur. Ieder jaar gaan we met circa 15 personen

en het wonen bij ons prettig vinden.”.

gezellig uit eten. De oudste collega is inmiddels al
80 jaar.

Wat zou je ‘nieuwe’ collega’s willen meegeven om in
de zorg te komen werken?

Mieke Rietman

Helma: “De kern is altijd hetzelfde. Je moet van

Redactie Driespan/medewerker PR
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MET JOU MEE…

Petra Olde Keizer
Afgelopen maandag heb ik meegelopen met Petra Olde Keizer
en het proces van de linnenkamer van dichtbij mogen ervaren.

E

rvoor zorgen dat iedere dag
bewoners en medewerkers weer

kunnen beschikken over schone kleding,
uniformen, handdoeken, e.d. is een boeiend
maar ook een nauwkeurig proces. Timing is
alles: van het uitzoeken van de vuile was,
de duur van de was- en droogprogramma's,
het inruimen van de was op de afdelingen
en tussendoor ook gordijnen wassen en
kleding van labels voorzien, vraagt om
goede afstemming en samenwerking met
alle teams.
Petra gaf me daarbij veel inspiratie voor
onze toekomstige ver(nieuw)bouwplannen,
maar ook op de korte termijn hebben we
een paar verbeteringen gesignaleerd die
het werken plezieriger maken. Ik vond het
een boeiende ochtend, dankjewel Petra!
Renate Bergman

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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TUSSEN DE OREN

Hele Kleine Dingen
Ze is een kleine vrouw, mevrouw Ten Cate*, maar zo klein haar
postuur is, zo groot is haar wilskracht. Met haar ogen priemt ze
vrolijk om zich heen.

A

ls ik bij haar muziek kom maken dan wil

ik”. Ze ziet er dan intens gelukkig uit. Zo

ze dat ik wat van ‘haar’ drink anders

ontroerend.

mag ik überhaupt niet beginnen. Een ‘nee
dank u’ accepteert ze niet, dus ik zet altijd

Mijn collega in de zorg voelt haar perfect

maar een glas voor m’n neus, ongeacht of

aan. Zij weet dat het de kleine dingen

ik dorst heb of niet. En dan geniet ik van

zijn die het doen; twee kleine briefjes…

haar.

Geweldig.

Al een tijdje koestert ze twee kleine

Frans Agterberg

briefjes die iedere keer weer tevoorschijn

Coach Welzijn, miMakker en Muziek

worden gehaald en gelezen. Daarna worden
ze weer zorgvuldig opgeborgen. Op het ene
briefje staat “Jij bent mijn liefste schat”
en op het andere briefje staat “ Wil je met
me trouwen?” Als ze het laatste briefje
gelezen heeft zegt ze steeds “ Ja, dat wil

16
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* Om privacyredenen is de naam
uiteraard veranderd.

Programma april
H

et lijkt er nu echt op dat

georganiseerd voor alle

U kunt zich voor de reisjes in april

we naar een onbezorgd

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

aanmelden:

voorjaar gaan, waar we niet

van Zorgfederatie Oldenzaal

• Maandag 7 maart van 14.00

meer hoeven te denken aan

krijgen echter voorrang bij de

mondkapjes en QR-codes. Een

inschrijvingen. Belangstellenden

heerlijke tijd om er weer op uit

die geen cliënt zijn van de

te gaan. Op de volgende pagina’s

Zorgfederatie dienen € 5,- per

vindt u het reisaanbod voor april.

maand meer te betalen dan de

Maandag 21 maart kunt u de

We hebben ook nu weer

genoemde prijzen.

instapkaarten tussen 11.00

geprobeerd een gevarieerd

tot 15.00 uur in Scholtenhof
• Dinsdag 8 maart van 10.00 tot
11.00 uur in Mariahof

en 11.30 uur in Mariahof en

programma voor u samen te

We willen u erop wijzen dat bij

Scholtenhof afhalen.

stellen.

de meeste reisjes vrijwilligers

Deze dagen zijn de vrijwilligers

meegaan om u te begeleiden.

van het reisbureau aanwezig.

U heeft het waarschijnlijk in de

Wanneer u ondersteuning van

krant al gelezen, in het nieuws

een verzorgende nodig heeft

Op de instapkaart staat tevens de

gehoord, de prijzen in de horeca

verzoeken we u dit bij uw

juiste vertrektijd vermeld. U dient

zijn de laatste tijd omhoog

inschrijving te vermelden. Er zal

15 minuten voor vertrek aanwezig

gegaan. Die prijsstijging hebben

dan samen met u worden gezocht

te zijn. Om de wachttijden

we door moeten berekenen in

naar een oplossing.

voor ieder zo kort mogelijk te

onze reisjes.

Hebt u zich opgegeven voor

houden vragen we u dringend de

een reisje, maar kunt u door

vertrektijd op uw instapkaart aan

Wanneer u suggesties of wensen

omstandigheden niet deelnemen,

te houden.

heeft voor reisdoelen horen we

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

dat graag. We zullen deze dan

administratiekosten in rekening te

Wanneer u meer informatie

proberen op te nemen in ons

brengen.

wenst over de reizen, kunt u

aanbod.

natuurlijk contact opnemen met
Wanneer u op de dag van het

de vrijwilligers van het reisbureau

De reisjes van reisbureau

reisje annuleert zullen de kosten

tijdens de zitting zoals hierboven

ReisGenoten worden

wel in rekening gebracht worden.

beschreven.
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STADSTHEATER DE BOND:
DE BOER MENTINK: OP DE
SCHAAL VAN GELUK
Zaterdag 2 april

MIDDAGTOCHT NAAR
BLEKKERS HOFCAFE
IN UELSEN
Zondag 3 april (SH)
Zondag 10 april
Zondag 24 april (MH)

€ 20,00 PER PERSOON | REISCODE 13.2.18

Programma

€ 12,75 PER PERSOON | REISCODE 13.2.19

Programma

19.30 uur

Vertrek

13.30 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

16.30 uur

Thuiskomst

Je hebt geluksvogels, pechvogels, en twee

We rijden door de prachtige Twentse natuur

boeren: Mark Boer en Ton Mentink. De één is

naar Uelsen net over de grens in Duitsland

boer en de ander heet Boer. Geluk is iets waar

en leggen aan bij Blekkers Hofcafe. Dit is een

je in moet geloven, anders werkt het niet.

restaurant dat gerund wordt door mensen

Geluk kun je niet kopen. De wereld van geluk,

met een beperking. Daar drinken we een kopje

je zou er een avond grappen over kunnen

koffie/cappuccino/thee met gebak.

maken. Dat gaan ze dan ook doen.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP
Maandag 4 april

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

De deelnemers blijven enthousiast over het
bewegen in warm water. 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, u kunt er dus

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.20
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in staan. Bij thuiskomst staat er koffie met
krentenbrood klaar.

PAASSHOPPEN BIJ
TUINCENTRUM BORGHUIS

LUNCHEN BIJ PANNENKOEK
HOES DE STROPER

Dinsdag 5 april (SH)

Zaterdag 9 april (SH)

Vrijdag 8 april (MH)

Zaterdag 16 april
Zaterdag 23 april (MH)

€ 16,50 PER PERSOON | REISCODE 13.2.21

Programma

€ 21,00 PER PERSOON | REISCODE 13.2.22

Programma

11.00 uur

Vertrek

11.30 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

14.00 uur

Thuiskomst

Ook een jaarlijks terugkerend uitje:

De lunch gaan we gebruiken bij

In Deurningen zit Tuincentrum Borghuis waar

Pannenkoekhoes De Stroper aan de weg van

het heel prettig winkelen is. In deze periode is

Oldenzaal naar De Lutte naast het Zwaantje.

het tuincentrum helemaal ingericht voor Pasen

U krijgt een pannenkoek met één extra

en vindt u er prachtige voorjaarsbloeiers. Na

ingrediënt en een consumptie. Deze heerlijke

het winkelen staat in het Tuinrestaurant een

pannenkoeken worden ambachtelijk, in pannen,

Borghuis-lunch voor u klaar.

bereid volgens een traditioneel Hollands
recept met iedere dag verse ingrediënten.

STADSTHEATER DE BOND: MUZIEK, SJORS VAN DE PANNE
EN TOMMIE CHRISTIAAN: MANNEN HUILEN NIET
Programma
Zaterdag 30 april

19.30 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

Sjors van der Panne & Tommie Christiaan zijn aan
elkaar gewaagd en gaan de uitdaging met elkaar aan
in 'Mannen Huilen Niet'. De kleine chansons van Sjors
worden in een compleet ander jasje gestoken door
€ 27,00 PER PERSOON | REISCODE 13.2.23

Tommie en Sjors duikt in het repertoire van Tommie
maar dan wel met het bekende sausje van Sjors.
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WE HOPEN DAT ER WEER REISJES BIJ ZIJN DIE U AANSPREKEN
Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in mei (onder voorbehoud).
Noteert u de data vast in uw agenda?
Datum

Bestemming

zondag 1, 15 en 22 mei

Lentebloesemtocht rond Delden met een 5-uurtje bij de Zevenster

zaterdag 7 mei

Stadstheater De Bond: The Wieners Play The Everly Brothers

woensdag 11, 18 en 25 mei

Avondrit, terrasje pakken bij Sprakel in Lonneker

zaterdag 14, 21 en 28 mei

Lunchen: uitsmijter eten bij Frans op den Bult

maandag 16 en 30 mei

Bewegen in warm water, zwembad Dorper Esch in Denekamp

zaterdag 21 mei

Stadstheater De Bond: Hendrik Jan Bokkers

W A N D E L G R O E P ‘ V O E TJ E V O O R V O E TJ E ’

Donderdag 17 februari
De deelnemers van de donderdaggroep van voetje voor voetje zijn er voor het eerst
weer op uit geweest.
Eerst genieten van de wandeling en als afsluiter een kop koffie in het Theehuis in het Arboretum.
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G E Z E L L I G E AV O N D ‘ T H O G E L A N D

Sjoelen!
Het is een zondagavond en onze mensen willen graag een gezellige avond.
De sjoelbak komt op tafel. En de strijd

De bewoners hebben een leuke avond

begint. Iedereen wil winnen. De mensen

gehad en gaan moe en voldaan naar

zijn super fanatiek. Een lekkere vretborrel

bed.

met een toef slagroom. De toastjes en
een blokje kaas maken het dan helemaal

Yvonne Oude Ophuis,

compleet.

Afdeling Hogeland.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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We zijn zo blij dat we na een periode van bijna 2 jaar we u weer mogen informeren
over de activiteiten in de Mariahof en Scholtenhof. We zijn gestart met nog een
beperkt aanbod en vertrouwen er op dat de komende weken steeds meer mogelijk is.
We zullen waar het kan weer leuke activiteiten organiseren. U wordt hierover via de
Actueel op de hoogte gebracht.
Woont u niet binnen de Zorgfederatie en hebt u wel belangstelling om activiteiten te
bezoeken neemt u dan voor de activiteit alstublieft contact op met de receptie om
te vragen wat de mogelijkheden zijn in verband met de coronamaatregelen.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof Maart 2022
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

Wo 2, 16 & 30 maart

14.30 uur; Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do 3, 17 & 31 maart

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

Boeskoolhöfke

Dinsdag 8 maart van 10.00-11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 21 maart van 11.00-12.00 uur

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes april

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten april

22
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof Maart 2022
In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!
Scholtenhof standaard activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Gymnastiek

Maandag en donderdag om 10.30 uur

Kapel

Wandelgroep voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.00 uur

Hal

Kaart- en rummikub-middag

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Bridge

Elke donderdag om 13.30 uur

Recreatiezaal

Hobbymorgen

Elke vrijdagochtend om 10.00 uur

Engelse kamer

Wat

Waar

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer
Wo. 2 en 16 maart

Wo. 9 en 23 maart

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners
Scholtenhof
14.30 uur; Bloemschikken voor
deelnemers dagbesteding en bewoners
aanleunwoningen

Recreatiezaal

Recreatiezaal

Ma. 7 en 21 maart

15.00 uur: Yoga

Kapel

Do. 10 en 24 maart

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Di. 27 maart

14.30 uur: Bingomiddag

Recreatiezaal

Do. 29 maart

19.30 uur: Ontspanningsavond

Recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes april

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten april

Maandag 7 maart om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 21 maart om 10.00 uur

Recreatiezaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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BLOEMSCHIKKEN

Gezelligheid en kleur in huis
In Mariahof zijn bewoners en vrijwilligers druk bezig geweest om kleurrijke
bloemstukjes te maken. Bewoners genieten van een leuke actieve middag en….
ze gaan met een mooi bloemstukje terug naar hun appartement.

24
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O LY M P I S C H E W I N T E R S P E L E N

Bewoners druk in
voorbereiding
Met bewoners van afdeling Landreben zijn we druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor de Olympische winterspelen op onze afdeling. De skiërs
zijn zich al aan het warm skiën. Samen met de bewoners hebben we dit
gerealiseerd. Zij hebben de skiërs gekleurd en de ski's uitgezocht.
Karin de Groot, activiteitenbegeleider Landreben

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VA L E N T I J N

Afdeling t Braakhoes
en ‘t Koepeltje
Foto’s zeggen meer dan woorden! Valentijnsdag voor bewoners
afdeling ‘t Braakhoes en ‘t Koepeltje.
Gerda Kwekkeboom-Niemeijer
afdeling ‘t Braakhoes/’t Koepeltje

26
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BOODSCHAPPENBUS

Maak het jezelf
makkelijker
Heeft u hulp nodig bij uw wekelijkse boodschappen? Wilt u met mensen uit
dezelfde wijk naar de supermarkt en ter afsluiting gezamenlijk een kopje koffie
drinken? Dan is de Boodschappenbus ideaal voor u!

M

et de Boodschappenbus van de

Voor wie is de Boodschappenbus bedoeld?

Zorgfederatie wordt u van huis

De Boodschappenbus is bedoeld voor iedere

opgehaald en naar de supermarkt

Oldenzaler die niet gemakkelijk van de

gebracht. Daar kunt u op uw gemak uw

bestaande vervoersvoorzieningen gebruik kan

wekelijkse boodschappen halen en nadien

maken. Ook met rolstoel of rollator kunt u bij

samen een lekker kopje koffie drinken.

ons terecht.

Heeft u hulp nodig bij het doen van uw
boodschappen, dan is er altijd een van

Wat kost een rit met de Boodschappenbus?

onze vrijwilligers aanwezig om u te

Een retourrit met de Boodschappenbus kost €

assisteren. Daarna wordt u weer keurig

4,60 per keer.

met de bus thuisgebracht! En wanneer het
niet lukt de boodschappen niet zelf naar

Hoe reserveer ik de Boodschappenbus?

binnen tillen dan helpen we u natuurlijk
een handje.

Wilt u ook gebruik maken van de
Boodschappenbus? Neem dan contact

Wanneer kan ik boodschappen doen?

opnemen met Zorgfederatie Oldenzaal, Anita

De bus rijdt op vrijdagmorgen.

Laarveld, telefoonnummer 0541-513433.
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VA L E N T I J N

LOVE
De maand februari zijn wij goed begonnen met een gezellige high tea voor
valentijnsdag op afdeling t' Huuske en t' Hofke. Wat was het smullen!
Bianta Peters, Verzorgende IG

28
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IMPULS

Repaircafé weer
wekelijks te bezoeken
Weggooien? Mooi niet! Dat is het motto van het repaircafé. Want apparaten
kunnen vaak nog goed gerepareerd worden. Bij het repaircafé werken handige
vrijwilligers die hier graag mee aan de slag gaan.

E

en kapotte stofzuiger, een

repareren zijn. Kom gerust langs met

koffiezetapparaat dat lekt of een

het apparaat, iedere woensdagmiddag

broodrooster waarvan het korfje niet

is het repaircafé geopend van 13.30-

meer naar beneden kan: de vrijwilligers

16 uur. Je vindt het repaircafé aan de

van het repaircafé zien veel kapotte

Nijverheidsstraat 97 in Oldenzaal.

keukenapparaten voorbij komen. Gelukkig
zijn dit dingen die vaak heel goed te

Een afspraak maken is niet nodig.
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WERKEN BIJ ZFO

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

A

ls verzorgende IG weet jij als geen

Spreekt dit je aan? En ben je in bezit

ander hoe je de mens centraal

van het diploma Verzorgende IG?

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

Kom werken bij Zorgfederatie

de beste zorg rondom onze cliënten te

Oldenzaal!

organiseren. Je stemt activiteiten af op

30

de persoonlijke leefstijl en wensen van

Maak samen met een team van

onze cliënten, waarbij onze cliënten de

betrokken collega’s echt het verschil

eigen regie hebben. Door je persoonlijke

voor mensen die dat nodig hebben en

aandacht zorg je voor een glimlach op

die blij met je zijn! Bekijk onze vacatures

het gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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I N T R O D U C T I E S TA G I A I R E P & O

Bo Damhuis
Hoi allemaal! Ik ben Bo Damhuis. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit
Oldenzaal. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de HRM opleiding
aan de hogeschool Saxion te Enschede.

V

orige week ben ik met volle

Ik wil een actieve bijdrage leveren aan

moed en plezier gestart met mijn

het team en ik ben benieuwd wat ik al aan

beroepsvoorbereidende stage op de

kennis kan meebrengen. Ik zie deze stage

P&O afdeling, waar ik tot en met 10 juni

dan ook als een leuke, interessante en

werkzaam zal zijn. Ik kijk er erg naar uit

vooral een leerzame uitdaging!

om de komende 5 maanden voor het eerst
ervaring op te doen in de praktijk!
Tijdens mijn stage ga ik mij richten op
allerlei verschillende onderwerpen op het
gebied van leren & ontwikkelen, duurzame
inzetbaarheid, arbeidsmarktcommunicatie
en diversen.
Zo zal ik mij bezighouden met de
implementatie van het nieuwe
leermanagementsysteem, het
uitwerken van faciliteiten voor
de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers, het ondersteunen van de
arbeidsmarktcampagne en het ontwerpen
en uitzetten van een vrijwilligersonderzoek.
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PUZZEL MEE!

Kruiswoordpuzzel
1

2

3

4

5

6

12
15

16

22

13
17
24

23

28

18

33

25

27

31

32

35

41

42

43

48

47

36

44

54

58

59

63

46

50

53

57

45

49

52

51

66

11

38

40

62

10

21

26

34

56

9

20

37
39

8

14
19

30

29

7

64

55
60

61
65

67

Horizontaal: 1 soort beer 6 ontzag 12 Europese hoofdstad 14 grote plaats 15 reeds
17 zangnoot 18 ijzig 20 klein kind 21 in opdracht 22 knaagdier 24 narede 27 pausennaam
28 voorteken 30 oude lengtemaat 31 onderofficier 32 af en toe 33 land in Afrika
35 moskeetoren 37 strafwerktuig 38 wier 39 werelddeel 43 tel 47 hardop 48 deel v.d. bijbel
49 meervoud 50 deel v.h. gezicht 51 metaal 52 ruwweg 55 klapje 56 spil 57 rondhout
58 tongstreling 59 voorzetsel 61 ter inzage 62 knaagdier 64 loods 66 enigma 67 projectiel.
Verticaal: 1 om welke reden 2 de oudste 3 offerte 4 loopvogel 5 water in Friesland
7 boom 8 onbuigzaam 9 kostuum 10 en dergelijke 11 bemoediging 13 geneesmiddel
16 schaapkameel 18 gewicht 19 lui 21 honingbij 23 veld 25 teer 26 vrouwelijk dier
27 knijpbril 29 windrichting 32 ontvangkamer 34 steen 36 Ned. voetbalclub 39 offertafel
40 knaagdier 41 heks 42 koraaleiland 43 harde val 44 bijbelse figuur 45 oude munt
46 poolbewoner 52 ijzervlechtwerk 53 nogmaals 54 hijstoestel 57 wiel 60 namaak
62 hectare 63 selenium 64 boksterm 65 voorzetsel.
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S E N I O R E N O R G A N I S AT I E K B O - P C O B

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 2021 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 te veel wordt ontvangen (en moet worden
terugbetaald) of dat er te weinig wordt uitgekeerd.

H

UBA is een initiatief van de landelijke

aangifte, alleenstaande of echtpaar, een

seniorenorganisatie KBO-PCOB.

onkostenvergoeding van € 12,- gevraagd
voor reis-, papier- en kopieerkosten. Na

U denkt misschien dat een aangifte voor

het verzenden van de aangifte ontvangt u

u niet nodig is! U krijgt toch niets terug!

een kopie van de aangifte.

U kunt wel geld terugkrijgen als u in een
jaar veel zorgkosten hebt gehad. En dat

Wilt u voor het eerst gebruik

betekent dus vermindering van belasting:

maken van de belastingservice?

u krijgt geld terug!

Neem dan contact op met ons
plaatselijk centraal aanmeldadres

Voor het invullen van de aangifte

van de HUBA-belastingservice:

inkomstenbelasting en het verzorgen

Rudi Platvoet, telefoon 0541-519227

van huur- en zorgtoeslag wordt per

of huba-oldenzaal@outlook.com
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D R I E S PA N F E B R U A R I

Oplossing puzzels
S
P
R
E
I

S E
T
R I
U K
G E
T

A
G
S M E
B O N
A M A
D
K
B E
P
R
O
B
E
D
N
E
W
E
N
N
O
Z
T
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E
O
R
B
O
C
A
R
I
N
A
E
S
L
S

R
T
E
K
E
N
A
A
R
T
M
K
I
E
E

U
A
C
S
U
C
C
E
S
V
O
L
U
E
O

G
N
Y
A
J
E
K
G
N
N
R
A
H
N
K

I
P
C
L
N
E
G
N
I
D
E
B
B
M
L
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A
A
L
G
K
L
L
S
R
D
R
F
U
A
A

E
L
I
T
A
L
A
A
P
I
E
H
L
N
B

T
M
N
A
A
B
W
U
N
E
Z
N
C
E
E

A
R
G
M
B
L
T
K
O
I
A
N
S
K
I

D E R T
U L E
N S E S
T
T
T R
L
O K I O
K A R
E M A K
N A
T
N
D
Z O N E
I T O
N A R D
D
E
A
A
L
S
E
V
O
V
F
R
O
N
T

P
D
T
T
A
R
E
D
R
E
O
V
N
A
A

U
I
V
E
S
T
Z
A
K
A
N
A
A
L
P

G
O
T
R
E
H
N
K
E
T
C
H
U
P
S

Z
W
E
R
M
T
H
C
U
Z
T
E
V
E
N

U
I

A
O

S T
O
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I
E N
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A
O K
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L
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A
O M
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L I E
K
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A
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A
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A
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M
W I T
I G I N E
M E N
R
E L E T

B
K R E
U
L
A A N
H
S
S T A
A
E
S
B
A A S
T
K
V E R
O
I
S N O
M

K
E
K
B
T A
G O L F S T A A T
B
G
A
T
L
E
P O E T S E R
N A M E
A
N
E
I
H O N K M A N
L L E S
U
O
I
G
L A A P M U T S J E
N
E
S
V
S
E L E M E N T
E T E R
I
E
N
E
A F N E M E R
F B O M
E
A
R
A
E
E
R O N D O
E S H A A N
N
O
M
S

D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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