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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van JUNI

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

2021. Het Driespan is het huisblad

0541-513433 of via e-mail:

van Zorgfederatie Oldenzaal en

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

vertegenwoordigt onze drie organisatie
onderdelen: Scholtenhof, Mariahof en

Wij wensen u de komende tijd veel

Thuiszorg. De aanleuncomplexen De

leesplezier in dit Driespan!

Potskamp, De Grevinkhof en Scholtendijk
horen bij Scholtenhof en De Beatrix

Redactie Driespan

hoort bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.
Het Driespan is ook digitaal te lezen
Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl

u toch belangstelling? Dan kunt u zich

Driespan wordt uitgegeven door

Thuiszorg. Of mail naar:

Redactie

Zorgfederatie Oldenzaal

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie Mariahof T. 0541 - 51 32 74
Locatie Scholtenhof T. 0541 - 51 34 33

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Correspondentieadres
Zorgfederatie Oldenzaal

Druk

Insturen kopij

Postbus 5004

Drukkerij Lotgerink

Kopij voor de 10e van de maand

7570 GA Oldenzaal

inleveren bij de receptie Scholtenhof

Vormgeving en realisatie

of Mariahof. Cliënten thuiszorg kunnen

De redactie behoudt zich het recht voor

Geen Blad voor de Mond B.V.

de kopij meegeven aan de medewerker

artikelen te weigeren of in te korten.

www.gbvdm.nl
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GEDICHT

ZOMMEROAVEND
Den gaansen dag stun dee onbarmhärtige zun
An ’n hemmel en verschreuide ’t land
Ze wis van gen wieken, al ’t leaven lag oamechtig
Onder earen hetzigen oadem verbrand
Mear, now ’t dan toch eindelijk oavend is
En de hette langzaaman keart
Hef de zun zich in hear nust begewwen
Ne lauwe weend weait treustend oawer de eard
Hee bereurt zeutkes ’t ofgepeigerd greun
En al wat leaft kump bie blood
De vöggel begint wear van ni-js te zingen
Means en dear kriegt wear ni-jen mood
De knienen dawwelt plezearig in ’t roond
An ’n bos steet ne reebok te grazen
En oawer de wearen, dee zo vreadig doar ligt
Trekt langzaam nen newweligen wazem
En dan, as alles zich hef verstild
Gen leaven mear is te bespeuren
Kump ‘n nachtegaal met zien goddelijk leed
de oavendlijke stilte bereuren
Ik zit op het beankske bie oons in ’n hof
En heur mie den jubelzang an
Gen mooier concert op de weareld as dit
En gen mooier decor veur den zang
As ik dan opzee noar dee heldere lucht
Woarin ’t kleed van moan en stearn zich ontvouwd
Dan besef ik hoo biezunder de weareld is
Dee ’n Schepper ons hef toovertrouwd
Christien Grunder Olde Nordkamp
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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,
Hopelijk hebt u het al gemerkt, we zijn bezig met het opstarten van activiteiten
zoals we die voor corona ook deden. Bijvoorbeeld het knutselen in de grote zaal in
Scholtenhof, het patat bakken in Mariahof en zo wordt iedere week de lijst weer
iets langer met wat wel weer mag. In dit Driespan doen wij er verslag van.

Z

o hebben we Koningsdag en 5 mei

Graag zou ik een beroep op u willen doen,

gevierd en kunnen we weer af en toe

misschien kent u iemand, of wellicht vindt

buiten van het zonnetje genieten. Ook

u het zelf leuk om mee te denken en te

hebben we de afgelopen maand stilgestaan

beslissen bij de Zorgfederatie, maar twijfelt

bij de Dag van de Zorg. Een dag om al onze

u of het iets voor u is. Laat het mij of Ellen

medewerkers en vrijwilligers te bedanken en

Steenbeeke weten, wij praten u graag bij

extra in het zonnetje te zetten, of in dit geval

onder het genot van een kopje koffie.

‘in de tulpen’. Nooit geweten dat een boeket
bloemen ook door de brievenbus bezorgd

Ik wens u wederom veel leesplezier bij het

kon worden.

lezen van dit Driespan.

Naast onze medewerkers, vinden wij het

Renate Bergman

essentieel om goed voor onze bewoners

directeur bestuurder

en cliënten te zorgen. Dit kan alleen als we
goed naar hen luisteren. De cliëntenraad,
als vertegenwoordiger van onze bewoners
en cliënten, vervult een cruciale rol in onze
organisatie. Zij denken mee over beleid,
geven advies en hebben een belangrijke
stem in de besluitvorming, onder andere
over vastgoed.
Aan het einde van dit jaar nemen twee leden
van de cliëntenraad afscheid: Carla Kok en
Christa Grunder. Zij hebben zich geweldig
ingezet voor onze cliëntenraad en daar zijn
we hen zeer dankbaar voor. We zijn dus op
zoek naar nieuwe mensen (bijvoorbeeld
familie van onze bewoners of cliënten).

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CLIENTENRAAD

Laat uw stem horen!
Verbinding

het zichtbaar. Dan laat de verbinding zich

Een woord dat door de tijd waarin we

zien, waarmee en met wie we verbonden

beland zijn, veel betekenisvoller is

zijn. Hoe zeer we het nodig hebben, die

geworden. Je met elkaar verbonden

verbinding.

voelen is essentieel gebleken. Op het

6

moment dat het er is en je er in vrijheid

Geluk

over kunt beschikken, dan sta je er minder

Verbinding met jezelf, met je hart,

bij stil, voelt het minder speciaal en

daar begint het mee in mijn ogen en is

bijzonder. Maar wanneer “je verbinden

essentieel om te voelen wat je nodig hebt

met” niet meer vanzelfsprekend is, wordt

om je blij en onbezorgd te voelen. Om
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vervolgens aan te geven wat je graag wilt,
zodat je je meer happy voelt, is een ander
verhaal. Iets voor jezelf vragen, blijkt in de
praktijk toch vaak uitdagend te zijn.
Invloed
Als cliënt en mantelzorger heeft u invloed
op het beleid van ZFO. Je stem laten horen
is zeer helpend om te weten te komen wat
er in u leeft, wat u nodig heeft voor die
extra sprankeling in uw hart.
Veranderingen zijn nodig om te kunnen
te kunnen groeien, om je te kunnen
ontwikkelen. Dat geldt voor jezelf als
mens, maar een organisatie heeft ook
die verandering nodig. Want stilstand is
achteruitgang voor alles wat leeft.
Veranderingen
Er staan voor de komende tijd vele
veranderingen op de agenda van ZFO.
Zo komt er een vernieuwde vorm van
zorgalarmering en heeft de nieuwbouw
alle aandacht. Hiervoor zijn werkgroepen
gemaakt, waaraan de cliëntenraad

en ongevraagd advies aan het bestuur van

ook deelneemt. Heel belangrijk is het

ZFO. Dus, als u iemand van ons ziet lopen

daarom dat u laat weten wat u belangrijk

in de gang of hal, benader ons, vertel wat

vindt voor het vergroten van uw leef-

er in u leeft. Dat vinden wij fijn, dan

en woongenot en de veiligheid die

kunnen wij wat voor u en uw dierbaren

gewaarborgd moeten blijven.

betekenen!

Laat uw stem horen

Of gebruik ons mailadres:

Als cliëntenraad willen wij graag uw

clientenraad@zorgfederatieoldenzaal.nl.

stem zijn. Ook als het niets met de
bovengenoemde plannen te maken heeft,

Ellen Steenbeeke,

maar juist met het NU. Wij geven gevraagd

voorzitter clientenraad ZFO

Onze clientenraad bestaat uit 5 leden en op dit moment hebben we
2 vacatures. Bij ZFO vinden we medezeggenschap heel belangrijk!
Heeft u interesse om mee te denken en te praten? Neem dan contact
met ons op via: clientenraad@zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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THUISZORG

Beeldbellen met de
heer Jansen
De heer Jansen krijgt thuiszorg van Zorgfederatie Oldenzaal. Sinds een klein jaar
heeft hij de beeldzorg app. Dit is een app waarin de thuiszorgmedewerker naar de
cliënten kan bellen via beeld.

D

e thuiszorg belt vaak op de maandag

wat veranderd moet worden aan het

aan het einde van de ochtend met de

behandelplan etc. Ik hoop dat in de

heer Jansen. Hij is in aanmerking gekomen

toekomst het beeldbellen wordt uitgebreid

voor het beeldbellen om zelf medicijnen te

en dat ik ook zelf naar de thuiszorg kan

bestellen via OZO-verbindzorg. Hij had zelf al

bellen. Als tip wil ik graag meegeven om

een iPad en wilde leren om medicijnen via die

bijvoorbeeld een soort spreekuur hiervoor

app te bestellen. Om hem te ondersteunen

in te zetten’.

bij het bestellen van medicatie is hij een
van de eersten geweest die ondersteuning

*In verband met privacy is de naam van de

ontving door middel van beeldbellen. (OZO-

heer Jansen niet de echte naam

verbindzorg is een app waarin digitaal contact
kan zijn met onder andere de apotheek en een
huisarts).
De heer Jansen gaf aan dat het beeldbellen
niet altijd even goed verloopt door
bijvoorbeeld een technische storing. Dit vindt
hij jammer want hij vindt het beeldbellen
wel erg leuk. Ook vindt hij het jammer dat
hij nu minder beeldzorg ontvangt omdat hij
zelfstandig medicijnen kan bestellen.
De heer Jansen: ‘Ik denk dat beeldzorg een
grote toevoeging kan zijn bij cliënten die
ziek zijn, een wond hebben of om iemand
te ondersteunen bij het aanleren van iets
nieuws. Via het beeldbellen zie je iemands
gezichtsuitdrukking en aan de hand daarvan
is ook weer beter zichtbaar hoe iemand
zich voelt. Als iemand een wond heeft kan
er via het beeld ook vaker naar gekeken
worden. Zo ziet de thuiszorg of er eventueel

8
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Heeft u na het lezen van dit verhaal
ook interesse in beeldbellen? Vraag dan
informatie aan via uw thuiszorgteam.

INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Kerkdiensten
weer mogelijk
Het is fijn te melden dat het
weer mogelijk is kerkdiensten te
houden.

Dit houdt in dat de kerkdiensten in
de even weken bestemd zijn voor de
bewoners die in Mariahof wonen, in de
oneven weken zijn de mensen van de

W

e zijn hier erg blij mee en starten

aanleunwoningen welkom.

in Mariahof dan ook in de even

week op vrijdag 21 mei om 18.30.

Aangezien er ruimte is voor maximaal
22 personen kan er helaas nog geen

In verband met het afstand houden

familie meekomen. Ook is er nog

van elkaar hebben we helaas nog

geen koor aanwezig maar zal Elly van

enkele maatregelen moeten nemen.

Benthem met haar orgelspel en zang
zoveel mogelijk aanwezig zijn.
Ik hoop u allen weer te ontmoeten,
want in de ontmoeting leg je
de verbinding in harmonie en
samenspraak in afstemming op
andere klanken waardoor jij van
binnen wordt geraakt
Met vriendelijke groet,
Ine Wilbers
Geestelijk verzorger

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PREZO

Tussentijdse audit
In 2019 hebben we het Gouden Keurmerk PREZO behaald.
Dit keurmerk is drie jaar geldig, in de twee tussenliggende jaren
vindt een tussentijdse audit plaats. Deze tussentijdse audit zou
plaatsvinden in oktober 2020, maar is vanwege corona verplaatst
naar donderdag 10 juni a.s. Er komt deze dag 1 auditor.
De pijlers die tijdens deze dag worden getoetst zijn:
•

Persoonsgericht zorg
(zorg en ondersteuning is afgestemd op de hulpvraag, wensen en waarden van de
cliënt en is vastgelegd in een zorgleefplan)

•

Informatie en communicatie
(belangrijke informatie wordt op een voor de cliënt passende wijze ontvangen)

•

Cliëntveiligheid
(zorg en ondersteuning wordt ontvangen in een veilige omgeving en wordt als
veilig ervaren)

Daarnaast worden de aandachtspunten uit de vorige audit getoetst.
De auditor beoordeelt deze onderwerpen door het voeren van
gesprekken, observaties en het bekijken van zorgleefplannen en
andere documenten.
Hartelijke groet,
Ellen Veenhuis en Karin Hoving
Beleidsadviseurs

10
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DAGBESTEDING

Opening buitenlocatie
Op 18 mei is de nieuwe buitenlocatie
aan de Lossersestraat 168 voor de
dagbesteding geopend.

zaamheden. Dit in overleg en naar wens
en behoefte van de deelnemer.
Deze Dagbesteding vindt plaats op de

I

nitiatiefneemster Ellen Groeneveld is

dinsdag en het is de bedoeling te gaan

al vele jaren activiteitenbegeleidster

uitbreiden naar de donderdag en later

bij de Dagbesteding van Zorgfederatie

naar de maandag. Voor deelname is een

Oldenzaal. Haar idee, om deze vorm

indicatie nodig van het WMO.

van Dagbesteding te bieden, is goed
ontvangen en op dinsdag 18 mei

Voor meer informatie kunt u contact

heeft zij samen met een client van de

opnemen met Zorgfederatie Oldenzaal,

nieuwe dagbesteding en Anita Laarveld

Ellen Groeneveld, tel. 06-81841223

(bedenkster van de naam) geopend met

of via de mail: e.groeneveld2@

de onthulling van de nieuwe naam voor de

zorgfederatieoldenzaal.nl

dagbesteding: ‘Dagbesteding ‘t Greune
Veld’.
Ellen Groeneveld:’ Op een prachtige
buitenlocatie willen wij deelnemers een
mooie dag bezorgen. Deze dagbesteding is
uniek en voor de actieve thuiswonende de
menterende medemens. In de huiskamer
starten we aan de keukentafel samen de
dag met een kop koffie en een plak ontbijt
koek en bespreken hoe het is met elkaar.
We bereiden met de deelnemers het eten
voor en gaan later gezamenlijk koken.
Binnen activiteiten zoals creatief bezig
zijn, geheugenactiviteiten, bakken, koken
en gezelschap activiteiten behoren tot de
mogelijkheden. En omdat er veel ruimte is
om het huis is er ook de mogelijkheid tot
veel buitenactiviteiten. Denk hierbij aan
tuinieren, het opzetten/onderhouden van
een moestuin, verzorgen van dieren zoals
kippen en konijnen. In de garage/schuur
bestaat de mogelijkheid bezig te zijn met
bv. houtbewerking en/of schilderwerk

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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A F D E L I N G K O E P E LTJ E

Creatief
Bewoners van afdeling koepeltje schilderden de klompen
die op een plank bevestigd werden met plantjes erin.
Samen hebben we een gezellige ochtend gehad

14
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V E R J A A R D A G VA N H E T H U I S

Afdeling Koepeltje
Afdeling het Koelpeltje heeft op een feestelijke manier de
verjaardag van het huis gevierd! We hebben gesmuld van
heerlijk gebak, geproost en gezongen. Vooral tijdens de Muziek
Bingo!! Wat een gezelligheid, met een heerlijk hapje tussendoor
en mooie Bingo prijzen!! Een erg geslaagde middag.
Groetjes namens de bewoners van het Koepeltje!

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

Vrijwillige chauffeurs
(m/v) gezocht!
Heeft u een paar uur per week over om ouderen van en
naar een dagbestedingslocatie van ZFO te brengen in onze
eigen rolstoelbus? Tijden zijn ‘s ochtends tussen 09.15 uur
en 10.15 uur en/of ‘s middags tussen 15.15 uur en 16.15 uur.
Bent u in het bezit van rijbewijs B, fysiek in staat
hulp te bieden bij in- en uitstappen en heeft u affiniteit
met onze doelgroep, waaronder cliënten met dementie?
Nieuwe chauffeurs worden uiteraard goed ingewerkt en
krijgen een gedegen instructie.

DAN ZOEKEN WIJ U!
Belangstelling of weet u iemand die
belangstelling heeft? Stuur een mail naar
sandra.davina@zorgfederatieoldenzaal.nl en zij neemt
contact met u op. Voor vragen kunt u de receptie
benaderen: 0541 - 51 34 33

16
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D A G VA N D E Z O R G

BEDANKT!
Beste collega/vrijwilliger
Op 12 mei vieren wij elk jaar de Dag van de Zorg.
Deze datum is bewust gekozen omdat 201 jaar geleden, in 1820
op 12 mei, Florence Nightingale is geboren. Zij is een boegbeeld
voor ons vak en met haar opvattingen een grondlegger van de
infectiepreventie en dus nog steeds heel erg actueel, vooral in
deze corona tijd.

W

ant wat was het een bewogen

maar de versoepelingen worden

jaar, met alle maatregelen-,

steeds uitgebreider. En helaas voor

testen- en vaccinatieperikelen. En

onze vrijwilligers, we hebben elkaar

wat hebben we met elkaar hard

het afgelopen jaar niet veel gezien

en goed gewerkt. Daarom wil ik

maar ook jullie willen we hartelijk

je bedanken voor de geweldige

bedanken voor de betrokkenheid.

inzet namens ZFO en de Raad van

Hopelijk zien we jullie weer snel!

Toezicht.
Jullie ontvangen dit jaar allemaal
Helaas kunnen we ook dit jaar de

een fleurig boeket dat bij jullie thuis

Dag van de Zorg niet samen vieren,

bezorgd is. BEDANKT en heel veel
plezier met de mooie tulpen.
Renate Bergman
directeur bestuurder
Zorgfederatie Oldenzaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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D A G VA N D E Z O R G

BEDANKT!
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D A G VA N D E Z O R G

BEDANKT!
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D A G VA N D E Z O R G

BEDANKT!
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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 ander hoe je
de mens centraal stelt. Samen met je collega’s,

andere professionals en familie lukt het je om de
beste zorg rondom onze cliënten te organiseren.
Je stemt activiteiten af op de persoonlijke
leefstijl en wensen van onze cliënten, waarbij
onze cliënten de eigen regie hebben. Door
je persoonlijke aandacht zorg je voor
een glimlach op het gezicht van onze
cliënten!
SPREEKT DIT JE AAN? EN BEN
JE IN 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! Bekijk onze vacatures op
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AANDACHT VOOR DE ZORG

Iets lekkers
Een collega was bij
bakkerij het Twents
Broodhoes. Aangezien zij
in werkkleding was, kreeg
ze koeken mee voor de
zorgverleners van ons
team. De eigenaresse
vond dat de aandacht en
waardering voor de zorg
veel minder was dan een
jaar geleden. Ze vond
dat we goed werk deden
en daarom kreeg ze de
koeken mee. Dank Twents
Broodhoes!

6 0 -J A R I G H U W E L I J K

De heer en mevrouw Rosberg
Maandag 26 april waren de heer en mevrouw
Rosberg 60 jaar getrouwd. De collega’s van
afdeling ‘t Hofke hebben hier op gepaste
(coronaproof) manier aandacht aan besteed.
Van harte gefeliciteerd echtpaar Rosberg...
PROOST!

22
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WA N D E LC LU B Z FO

Voetje voor Voetje
Heerlijk! We kunnen weer gezellig en sportief op pad met onze
wandelclub ‘Voetje voor Voetje’. De foto’s zeggen genoeg over het
genieten van al het moois onderweg.

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

Koningsdag
Een heerlijke dag dit jaar om Koningsdag te
vieren. Dit jaar buiten met het ‘koningspaar’
en de vele bewoners. Proost op de Koning!

24
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DAGBESTEDING BREEDWIJS

Koningsdag
Met z’n allen hebben we er een leuke dag van gemaakt bij dagbesteding Breedwijs.
De dag werd gestart met oranjegebak en het volkslied. We hebben gezellig samen
Chinees gegeten en de middag afgesloten met de Koningsbingo. Het was een mooie
dag waarbij iedereen heeft genoten van het Oranjefeest

💛💛💛

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Hoog bezoek
op Koningsdag
We hebben fijn gevierd met het ‘koningspaar’! Zij hebben zelfs een
dansje gemaakt op de muziek van “and friends”. Veel bewoners van
Mariahof en de Beatrix hebben genoten, vanaf hun appartement,
balkon of in de tuin. Ook de deelnemers van de dagbesteding
Abdij waren, na een ochtend met zelfgemaakt oranjegebak en een
verrassing met verse asperges, voor deze gelegenheid weer een
middag naar Mariahof gekomen.

26
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TUSSEN DE OREN

Tijdmachine
Soms, als ik een oude prent of foto zie van een stadsbeeld of van een familie bij
elkaar in ver vergangen mode of op verdwenen locaties, dan slaat mijn fantasie
op hol. Dan zou ik er wel eens in willen stappen om te zien hoe het daar was. Een
soort tijdmachine. Wat speelde daar op dat moment? Dat kan natuurlijk niet,
maar dat accepteert mijn fantasie niet.

V

eel van onze bewoners verstaan die

goede oude tijd worden.” Daarom heb ik

kunst wel. Ze stappen moeiteloos het

me voorgenomen nu extra bewust te leven,

decor in, ontmoeten hun geliefden weer

zodat ik later als ik groot ben, net als hen,

en zijn weer thuis. Herinneringen die zo

weer terug kan keren.

levendig zijn als de realiteit en er daarom
ook vaak mee verward worden. De wens

P.S. Die krullenkop op de voorgrond is mijn

kleurt alles ook nog eens extra mooi…

moeder die nu bijna 87 is.

Kortom, de goede oude tijd. Geen wonder
dus dat men er naar terug wil!

Frans Agterberg

Om met Godfried Bomans woorden te

Welzijnsmedewerker,

spreken: “Ook deze tijd zal eenmaal de

miMakker en Muziek
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GESLAAGD

Verpleegkundige 4
Onlangs zijn Marissa Gort en Carmen Nijhuis geslaagd
voor het diploma Verpleegkundige niveau 4. Felicitaties
en bloemen uit handen van Jolanda Olde Rikkert,
leidinggevende. Collega’s van harte gefeliciteerd!

VA N P. VA N K O N I N G S V E L D & A . H AY E

Wil je nog thee muts?
“Er staat iemand in de hal ma, ja die

“Wat staan die huizen hoog!’’

vent heeft vanochtend bij de deur

“Die huizen staan op terpen, Tine”

post gevat.”

“Wat ben je vlijtig Liesje!”

“In de auto tocht het nogal, dus ik

“Wat een mooie rozen, Marijn”

zou zeggen: neem de auto, maat.
“Ja, ik zag me al niet met al die

“Ik weet zeker dat die jas mijn

ooien varen”

eigendom is!”

“Waarom doe je dit Valerie aan?

Enkele woordspelingen uit het

Op deze manier gooi je ook je eigen

boekje: Wil je nog thee, muts?

naam te grabbel, Ton”

van P. van Koningsveld & A. Haye
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NIEUWS ZFO

Volgt u ons al?
Als ZFO zijn wij actief op verschillende platforms. Wilt u op de
hoogte blijven van het laatste nieuwe? Volg ons dan op:

• Facebook pagina ‘Zorgfederatie Oldenzaal’
• Facebook pagina ‘Werken bij Zorgfederatie Oldenzaal’
• Instagram pagina ‘Werken bij Zorgfederatie Oldenzaal’
• Linkedin pagina ‘Zorgfederatie Oldenzaal’

Like deze pagina’s en u blijft op de hoogte van (laatste) nieuws, hoe
leuk is dat!
Ook op onze website leest u het laatste nieuws, algemene informatie en
het laatste nieuws over de coronamaatregelen bij ZFO.
DANK voor het liken...daar zijn we heel blij mee!
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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

beneden naar het blok met daarop

graag de zorg die nodig is. Dat doen we

‘ZorgkaartNederland’. Deze vindt u

met professionaliteit, veel inzet en plezier

rechts onder de nieuwsberichten;

en we hopen ook dat dat naar uw wens is.

• U klikt op dit blok en u komt direct in

We willen heel graag van u weten hoe u onze
zorg- en dienstverlening ervaart. Daarom

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

vragen wij u vriendelijk om uw ervaringen

‘Waarderen’ komt u in een nieuw

met Zorgfederatie Oldenzaal te delen op

scherm. U maakt daar uw keuze voor

ZorgkaartNederland.

de locatie waarvoor u een ervaring
plaatst of voor de thuiszorg;

ZorgkaartNederland is een site op internet

• Vervolgens komt u op een pagina met

waarop u waarderingen kunt plaatsen over

vragen die u kunt beantwoorden. ook

onze zorg- en dienstverlening. U kunt deze

vindt u er een heldere uitleg

waardering op zorgkaartnederland ook heel
gemakkelijk plaatsen via onze eigen website:

Het wijst zich vanzelf
We hopen dat u uw mening wilt geven en

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

op die manier ons en anderen wilt helpen
onze zorg nog beter te maken. Hartelijk
dank alvast!
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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