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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

NOVEMBER 2020. Het Driespan

0541-513433 of via e-mail:

is het huisblad van Zorgfederatie

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

Oldenzaal en vertegenwoordigt
onze drie organisatieonderdelen:

Wij wensen u de komende tijd veel

Scholtenhof, Mariahof en Thuiszorg.

leesplezier in dit 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
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Terugblik... en
vooruitkijken
Voor u ligt het eerste voorwoord van Driespan van mijn hand. Een traditie die
ik met veel waardering en plezier wil voortzetten. Ik hoop dat het lezen van
Driespan u even onderdompelt in een gevoel van warmte, zorgzaamheid en
plezier. Iets wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken.

I

k ervaar dit gevoel in ieder geval

opgestarte activiteiten alweer te moeten

na de eerste weken rondlopen en

missen de komende tijd.

kennismaken bij Zorgfederatie Oldenzaal.
Wat een betrokken en bevlogen mensen

En voor mijzelf? Mensen ontmoeten

werken er, en wat een warme sfeer hangt

vanachter een mondkapje is niet ideaal,

er “bij ons”. Een voorrecht om daar deel

het nauwelijks fysiek kunnen meelopen en

van te mogen uitmaken.

vooral heel veel digitaal kennismaken…
Het is niet anders en we weten waar we

Deze periode om te starten is allerminst

het voor doen: een zo veilig mogelijke

fijn, want de maatregelen om Corona

plek bieden voor onze bewoners en

buiten de deur te houden worden steeds

cliënten waar ze zich thuis voelen en

belangrijker. De vele

eigen regie hebben.

besmettingen om ons
heen dwingen ons om

De komende tijd ga ik vooral veel

onze maatregelen

(digitaal) rondkijken in de organisatie,

en beleid weer op te

weten wat er leeft en speelt. Niet

schalen. Voor ons

alleen bij medewerkers en bewoners/

als medewerkers

cliënten, maar ook bij familie en

lastig, maar zeker
ook voor onze
cliënten en

samenwerkingspartners van ZFO. Het is
prettig te merken dat er een goed contact
bestaat tussen de collega-instellingen,

vrijwilligers,

waardoor we veel kunnen afstemmen met

om soms

elkaar o.a. over het Corona-beleid. Dat is

net

prettig en noodzakelijk.
In ieder geval voor nu hoop ik dat we
allen veilig en gezond mogen blijven en
kijk ik ernaar uit u te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Renate Bergman

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CORONA

Aangepaste
maatregelen
Naar aanleiding van de landelijke maatregelen heeft Zorgfederatie
Oldenzaal haar bezoekersbeleid moeten aanpassen.

WELKE BEZOEKAFSPRAKEN HEBBEN WE OP DIT MOMENT?

• Bij cliënten in Scholtenhof en

• Wij leggen de regie van wie er wanneer

Mariahof mogen nog maximaal 1

op bezoek kan komen graag neer bij

keer per dag 2 bezoekers komen.

uzelf of uw 1e contactpersoon.

Bezoekers komen alleen bij de

• Wij willen graag weten dat u er

cliënten in het appartement en

bent. Het is voor een bron- en

dragen een mondneusmasker, familie

contactonderzoek nodig te weten dat

mag niet meer met de cliënt naar de

u er was. Daarom vragen wij u, als u

recreatiezaal.

op bezoek komt, uw naam en tel.nr.

• Als er sprake is van een besmetting

te noteren bij de ingang. Dat is in het

in het team, geldt voor alle cliënten in

belang van de bewoners, medewerkers

het team dat zij dagelijks 1 bezoeker

en uw eigen belang.

mogen ontvangen. En er geldt in deze
personen de cliënt mogen bezoeken.

Bezoek in het appartement en
wandelen

Familieleden van de besmette cliënten

• Het is belangrijk om rechtstreeks

periode dat maximaal 2 verschillende

krijgen de beschermingsmiddelen van

naar het appartement te gaan en niet

de organisatie.

naar de huiskamer. Graag ook afstand

• We vragen u om rekening te houden
met ontbijtmomenten, middag- en
avondeten en rustmomenten. Dat
laatste kan per persoon verschillen.
Bezoek in de ochtend is daarom

houden in de gangen en geen gesprek
aan gaan.
• Graag drukte bij het wandelen
vermijden.
• Na het wandelen / zitten in de tuin

welkom vanaf 9.30 uur en in de middag

brengt u zelf de cliënt weer naar

vanaf 14.00 uur.

het appartement en geeft u, via de

• Bijzondere en andere momenten

alarmbel in het appartement, aan de

worden in overleg met de afdeling

medewerkers door dat u weer terug

afgestemd.

bent.

• Cliënten die prima zelf afspraken

6

kunnen maken bepalen uiteraard hun

Op bezoek bij uw familie

eigen bezoekmomenten.

• Ook dat is mogelijk, waarbij het
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belangrijk is om 1,5 m afstand te

• De winkeltjes zijn dicht.

bewaren en de drukte niet op te

Alleen bezorgmomenten met

zoeken.

boodschappenbriefjes zijn mogelijk.

• Bij gebruik van een auto voor vervoer
vragen wij u om de bestuurder een

Algemene afspraken

mondkapje te laten dragen, tenzij 1,5m

• Eigen regie en veiligheid zijn beiden

gewaarborgd kan worden.

belangrijk, maar maatwerk is ook
mogelijk in bepaalde situaties. U kunt

Zaal/restaurant
• Er vinden geen activiteiten
meer plaats in de recreatiezaal.
• Het gezamenlijke eten blijft in de

dit afstemmen met de leidinggevende.
• Natuurlijk gelden nog steeds
de algemene hygiëne- en
veiligheidsafspraken, waaronder het

recreatiezaal plaatsvinden. Ook

dragen van een mondneusmasker. Wij

cliënten van de aanleunwoningen

verzoeken u vriendelijk bij binnenkomst

blijven in de zaal eten, zij maken

op de locatie ook gebruik maken van de

gebruik van een aparte (achter)ingang

desinfectans.

en komen niet in contact met cliënten
intramuraal.
• Bij binnenkomst draagt iedereen

• Voor alle situaties geldt dat u,
mocht u onverwachts in een situatie
terechtkomen met veel mensen,

een mondneusmasker, alleen als

ook bij een bezoek aan familie, dit

cliënten zitten en zij hebben 1,5 meter

dan aangeeft bij ons. In dat geval

afstand van elkaar mogen zij het

observeren wij de bewoners extra

mondneusmasker afdoen.

gedurende 5 dagen. 5 dagen houden

• Het koffiedrinken in de zaal, voor

wij aan, omdat gebleken is dat vaak op

zowel cliënten intramuraal als van de

de 5e dag eventuele verschijnselen van

aanleunwoningen, is gestopt.

corona merkbaar worden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Albert Pluimers, Jet Kistemaker, Eyte de Vries (foto is gemaakt voor de coronaperiode)

STICHTING VRIENDEN ZFO

Vrienden steken elkaar
een hart onder de riem
Stichting Vrienden Zorgfederatie Oldenzaal organiseert ieder jaar
met heel veel plezier een feestavond met een grote loterij voor alle
bewoners van Scholtenhof, Mariahof, De Grevinkhof, De Potskamp, De
Beatrix, Scholtendijk en de donateurs.

I

n deze Coronatijd is het zó spijtig dat

staan wij in de startblokken om weer een

het NIET door kan gaan. Wij missen

grote glimlach op uw gezicht te toveren.

jullie, de medewerkers en vrijwilligers.
Geen spanning rond de loterij en geen blije

Dankzij onze donateurs ontvangen alle

gezichten bij de gewonnen prijzen. Helaas

bewoners van Mariahof, Scholtenhof en

geen gezelligheid tijdens het samen zingen.

de aanleunwoningen Scholtendijk, De
Grevinkhof, De Potskamp en De Beatrix

Maar... we zitten niet stil. Achter de

binnenkort een kleine attentie.

schermen zijn we op zoek naar projecten
waar u allen blij van gaat worden. Weet u

Houd vol, heb vertrouwen en wij hopen u

nog van de DUO fiets? Velen van u zijn er al

allen in goede gezondheid te zien.

mee de stad of de natuur in geweest.
Stichting Vrienden Zorgfederatie Oldenzaal
WIJ ZIJN U NIET VERGETEN!!!

Albert Pluimers, Eyte de Vries

Zo gauw de maatregelingen het toestaan,

en Jet Kistemaker

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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WIL JIJ ONS HELPEN?

Samen zorgen bij ZFO

Ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan enorm snel.
Wij, cliënten en medewerkers ZFO, gaan waarschijnlijk een
intensieve periode tegemoet.

B

innen ZFO zetten we ons allemaal

Wil en kun jij ons helpen?

volledig in om de kwaliteit van

Jij kan het verschil maken voor onze

zorg en dienstverlening aan cliënten

cliënten en onze zorgmedewerkers door

te waarborgen en de bezetting rond

een extra steentje bij te dragen. Samen

te krijgen. In deze ingewikkelde tijden

kunnen we bergen verzetten! Binnen ZFO

kunnen we jouw hulp daarbij goed

zijn contracten mogelijk tussen 4 en 32

gebruiken.

uur per week, samen met jou kijken we
naar de juiste match!

We zoeken mensen met een

10

zorgachtergrond: o.a. verpleegkundigen

Meld je aan door een mail te sturen naar

en verzorgende en studenten van

samenzorgen@zorgfederatieoldenzaal.nl

zorgopleidingen. Ook als je al een tijdje

Wil je in de mail je naam en

niet in de zorg hebt gewerkt, ben je van

telefoonnummer zetten dan nemen we

harte welkom.

contact met je op!
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D A G VA N D E O U D E R E N

Extra lekker ontbijt
Op 1 oktober was het de Dag van de Ouderen. Omdat alles door
corona nog steeds anders is dan anders, dachten wij de Dag van
de Ouderen dit jaar ook anders te moeten vieren dan anders.
We hebben de clienten een heerlijk ontbijt (op bed) gebracht in
Mariahof en De Beatrix.

Ontbijt voor bewoners

DAG VAN DE OUDEREN
1 OKTOBER

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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JUBILEUM

Mariahofkoor
bestaat 40 jaar
Het koor van Mariahof heeft woensdag 30 september haar
40-jarig jubileum gevierd. Een hele tijd en heel bijzonder.
Zeer weinig verpleeghuizen hebben nog een eigen koor.
40 jaar geleden werd het koor

komen nu ‘van buiten’ en zijn een

opgericht waarvan de leden uit

jaartje ouder maar zingen doen

Mariahof zelf kwamen omdat het

ze met heel veel plezier waarbij

toen de gewoonte was dat men er

de nodige humor niet ontbreekt.

veelal voor koos om met 65 jaar
naar een ‘bejaardenhuis’ te gaan.

Het is voor de meesten het enige

De heer Waaijers heeft Elly van

uitje en de repetities worden vaak

Benthem gevraagd om dirigent/

afgesloten met een kop koffie.

organist te worden. Piepjong was

De verhalen komen dan los en het

ze maar ze deed en doet het met

wel en wee wordt besproken.

verve, ook al 40 jaar.
Het was een waar feest waar
In eerdere jaren ging het koor

twee jubilarissen Tiny Jansink

zelfs regelmatig op concours

en Ria Spanjer werden gehuldigd

waar allerlei prijzen gewonnen

voor hun 12,5 jarig lidmaatschap

werden. Er hangt een heuse

en natuurlijk werd dirigente Elly

vitrine met bekers op het

van Benthem gehuldigd. Met

koorgedeelte.

buut’nreder Proatpaul en mooie
muziek van Gert Ekkelboom werd

12

De samenstelling veranderde ook

het feest met een heerlijk diner

in de loop van de jaren. De leden

afgesloten.
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S C H O LT E N H O F

Duitse maaltijd
Op donderdag 22 oktober had de keuken als thema Duitse dag
waarbij natuurlijk een echte Duitse maaltijd werd geserveerd.
Ossenstaartsoep, braadworst, aardappelpannenkoek en als toetje
warme apfelstrudel zowel in het restaurant als bij de dagbesteding
Scholtenhof. Bewoners en cliënten hebben genoten van deze smakelijke
maaltijd. Dank aan de keukenbrigade!

14
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Op het tweede oog
Mijn lievelingsplek om met de hond te gaan wandelen is toch wel het kanaal
tussen Rossum en Ootmarsum. Het is er heerlijk rustig. De hond kan vrij
loslopen en rennen zonder dat ik haar uit het oog verlies.
Mijmerend loop ik daar en geniet van al het

metafoor te binnen; op het eerste oog zie je

groen en de geluiden. Ik hoor een koekoek

de buitenkant, zou je kunnen zeggen. Maar,

en sta even stil. Vanaf een andere kant, een

op het tweede oog zou je kunnen zeggen,

heel eind verderop, komt een antwoord…

je móet er moeite voor doen, zie je het

koekoek…koekoek…

leven ónder dat oppervlak. Wat prachtig. Is

Het water in het kanaal staat laag, maar

het niet ook zo bij mensen? Op het eerste

gelukkig voldoende om het leven erin te

gezicht heb je een indruk van iemand. Maar,

bewaren. Ik loop de schuine helling af

als je er even mee praat, verandert dat

en kijk naar de scherpe weerspiegeling

beeld en komt er andere informatie naar

- de bomen van de overkant, het riet. Ik

boven.

kan geen vissen zien door de spiegeling
zo lijkt het. Tot ik ineens toch leven kan

‘Op het tweede oog…’ het is er niet zomaar.

waarnemen onder het oppervlak. Ik moet

Het ziet andere dingen dan het eerste oog

er moeite voor doen om dát beeld te

én je moet er moeite voor doen, je moet

zien en niet terug te schakelen naar de

dat andere, dat leven achter die eerste

weerspiegeling. Zoals me vaak overkomt

laag, die eerste indruk, ook wíllen zien.

tijdens het wandelen schiet me een

Ik zie ik zie wat jij niet ziet….???

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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JUBILEUM 12,5 JAAR BIJ ZFO

Lucy Adolfsen
Op 2 oktober was
Lucy Adolfsen van de
linnenkamer Mariahof 12,5
jaar in dienst.
Dit werd op gepaste “corona
proof” wijze gevierd. Lucy:
van harte gefeliciteerd met dit
werkjubileum!

JUBILEUM 12,5 JAAR BIJ ZFO

Richard Wissink
Helaas geen feestje
voor Richard Wissink,
technische dienst, in deze
tijd maar collega’s hebben
uiteraard wel aandacht
besteed aan dit mooie
jubileum!
Richard proficiat...dank voor
je geweldige inzet in de
afgelopen jaren.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING

Locaties Breedwijs,
Mariahof en Scholtenhof
Wij zijn blij dat de Dagbesteding ook tijdens de corona periode
door kan gaan. Hierbij houden wij natuurlijk rekening met alle
maatregelen die op dit moment nodig zijn voor de veiligheid van
clienten en medewerkers.
Op dit moment bieden wij op

Ontmoeten en samen verder gaan.

3 locaties onze Dagbesteding:

Vindt u het leuk andere mensen te

Scholtenhof, Breedwijs en de

treffen, weer actief te zijn met een

Dagbesteding van Mariahof is tijdelijk

vroegere hobby, of wilt u juist nieuwe

ondergebracht in De Abdij.

hobby’s ontdekken dan bent u bij ons
aan het goede adres.

Dagbesteding bij
Zorgfederatie Oldenzaal

Tijdens de dagbesteding en tijdens

Ontmoeten staat centraal bij alles

andere activiteiten bieden wij

wat we ondernemen. Ontmoeting met

verschillende mogelijkheden. Samen

u, ontmoeting van u met anderen.

met de activiteitenbegeleiding en
vrijwilligers kunt u, met anderen en
dicht bij u in de buurt, activiteiten
ondernemen en anderen ontmoeten.
Goede sfeer en persoonlijke
aandacht staan hierbij voorop.

Doo’ met oons met!
Wilt u deelnemen of meer informatie
over de mogelijkheden van
onze Dagbesteding? Dan kunt u
contact opnemen met de receptie
(telefoonnummer 0541-513433)
en vragen naar Angeline Beene
(Dagbesteding Scholtenhof),
Anita Laarveld (Dagbesteding
Mariahof/Abdij), Ellen Groeneveld
(Dagbesteding Breedwijs).

18
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PUZZEL MEE!

Herfstmenu

APPELCOMPOTE
CANTHAREL
HETEBLIKSEM
POMPOENSOEP
STOOFPEERTJES
WILDPATE

20
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BATAAT
DUIVENBORST
HUTSPOT
SCHORSENEER
SUKADE
WILDSTOOFPOT

BOKBIER
HERTENPEPER
PARELHOUNDER
SPRUITEN
WILDBOUILLON

RECEPT

Sucadelapjes met
wortelstamppot
ZO MAAK JE HET

•

Kook de aardappelen met de hutspot
groenten in een laagje water, met
eventueel zout in ca. 20 min. gaar.

•

Strooi peper, eventueel zout en bloem

•

op de sucadelapjes en bak ze in een
braadpan in hete boter aan beide

kookvocht.
•

zijde bruin.
•

Haal het vlees uit de pan en voeg

Stamp de aardappelen met de
hutspot groenten.

•

Voeg de boter en eventueel wat

dan de ui, tijm, rozemarijn, rode wijn,

kookvocht toe voor een smeuïge

appelstroop en water toe; even heet

hutspot.

laten worden, vlees er weer in leggen
•

Giet de aardappelen af en bewaar het

•

Haal het vlees uit de pan en kook al

en doe de deksel op de pan.

roerend het stoofvocht in tot een iets

Laat dit ca. 4,5 uur sudderen tot het

dikkere jus.

vlees zo zacht is dat je er met een
vork makkelijk in kunt prikken.

•

Serveer het stoofvlees met de
hutspot en de jus.

EET SMAKELIJK!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ZORGMEDEWERKERS ZFO

Nieuwe bedrijfskleding
Donderdag 29 oktober hebben 315 medewerkers nieuwe
bedrijfskleding, uniform en vest/jasje, ontvangen. In
totaal zijn er 1100 uniformen uitgegeven.
Onze bedrijfskleding was aan vernieuwing

Medewerkers zijn enthousiast over de

toe en de opdracht aan de werkgroep

nieuwe outfit en op de foto’s ziet u de

kleding was: Bedrijfskleding uitzoeken

prachtige nieuwe look.

met een huiselijke uitstraling, met een
goed draagcomfort en dat voldoet aan de
gewenste functionaliteit.
De kledingcommissie bestaande uit
verschillende medewerkers van ZFO
heeft in samenwerking met Peter ten
Asbroek van Kayser Bedrijfskleding &
Bedrijfskostuums een mooi fris en kleurrijk
setje samengesteld in
onze huisstijl.
Renate Bergman,
directeur bestuurder,
en Alex Sijtsma,
leidinggevende,
hebben op gepaste
wijze de eerste
uniformen uitgereikt
aan medewerkers.
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DANK!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

23

JUBILEUM 12,5 JAAR BIJ ZFO

Erna Roosendaal
Op 23 oktober is Erna
Roosendaal in het zonnetje
gezet vanwege haar 12,5
jaar dienstverband bij ZFO.
Van harte gefeliciteerd,
Erna!

12,5 JARIG JUBILEUM

Truus groote Beverborg
Op 17 september 2020 was Truus Groote Beverborg
12,5 jaar als vrijwilligster bij de dagbesteding Locatie
Scholtenhof. We hebben dit samen met de cliënten
gevierd. Truus was blij verrast omdat ze dacht dat het
pas in november was.
Truus is als vrijwilligster zeer

als we een keer geen

begaan met de cliënten en ook

vrijwilligster hebben.

heel behulpzaam. Niets is haar
teveel.

Truus nogmaals proficiat en
we hopen dat we nog lange

Ze is op de maandag, woens-

tijd op je mogen rekenen bij de

dag en 1 keer in de maand op

dagbesteding.

de zaterdagochtend bij de
dagbesteding Scholtenhof. We

Vrijwilligerscoach

kunnen haar ook altijd bellen

Angeline Beene
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WINACTIE

Mooie bos bloemen
Duvelshofke
Onze collega Anja Vrielink heeft onlangs meegedaan aan
een win-actie van Fruitboerderij ‘t Duvelshofke en heeft
voor haar bewoners een mooie bos bloemen gewonnen.
Anja Vrielink: ‘Het was een

en ik heb op haar aanwijzingen

hele leuke gezellige middag.

de bloemen geplukt. Na afloop

We kregen uitleg over het

nog even een lekker ijsje

bedrijf en aanwijzingen voor

op het terrasje maakte het

het plukken van de bloemen

feestje compleet.

..zoveel plukken als we wilden.
Duvelshofke dank voor deze
Onze bewoner, mevrouw

fijne middag en mooie bos

Nijhuis, zocht de bloemen uit

bloemen’.

TEAM LANDREBEN

Mooie prijs met
like en deelactie
Deze prachtige zwaan
heeft team Landreben
gewonnen met een like en
deel actie op Facebook van
Green-bird.
Zoals je ziet op de foto’s zijn
de bewoners erg blij met deze
mooie prijs en de vogeltjes
buiten gaan een culinaire
winter tegemoet.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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I N H E T L I C H T VA N D E P A N D E M I E

Jolanda Olde Rikkert
In het licht van de pandemie, een serie interviews die we zijn
begonnen tijdens de eerste coronagolf, heb ik dit keer een
gesprek met Jolanda Olde Rikkert van Mariahof. Het is de
dinsdag na de opnieuw ingestelde regels door de regering die
voor drie weken zullen gaan gelden.
daar heeft ze veel moeite mee.

I

k tref Jolanda druk beeld bellend aan terwijl

met Therodia én een krentenbolletje probeert

Wat zijn je ervaringen tijdens
de eerste coronagolf?

weg te werken. Op mijn opmerking dat we

Als eerste komt dan de absurde situatie in me

het ook op een ander moment kunnen doen

naar boven, waarin vooral de medewerkers

komt onmiddellijk een ‘nee, hoor! Dan had ik je

terechtkwamen. Ze zaten in die beschermende

moeten bellen – het kan best wel even’.

kleding en hadden het bloedheet. De getroffen

ze tussendoor nog even snel wat afstemt

afdeling heeft geen balkon waarop ze even

De wereld vóór corona

konden luchten, dus zaten ze op de brandtrap

Mijn eerste vraag is of ze terug wil kijken naar

met hun beschermende kleding aan even een

de tijd dat we nog geen corona kenden. Wat

broodje te eten. Dat vond ik heel heftig.

komt er dan in haar op? Ze komt met een beeld
waarin ze de grote zaal moesten afplakken

En het feit dat we al snel twee corona patiënten

om de looproutes aan te geven. Corona had

hadden die ook heel snel zijn overleden;

zijn intrede gedaan. Een zaal waar ze vóór

vrijdags getest, de tweede snel daarna en beide

de pandemie met 150 mensen gezellig bij

bewoners zijn dinsdags al overleden. Volgens

elkaar zaten carnaval te vieren.. Het is niet te

de overheid konden we rekenen op 20% tot

bevatten.

30% sterfgevallen door corona, maar gelukkig
is het bij ons niet zover gekomen. De andere

Ook haar werkzaamheden zijn echt anders.

bewoners die het kregen, zijn er weer van

Vóór de pandemie was haar rol coachend/

hersteld.

leidinggevende. Door de corona ervaart ze weer
veel meer de rol van leidinggevende.

Wat mis je het meest door corona?
Het menselijk contact! Even de afdelingen

Liep ze vroeger regelmatig de afdelingen op om

oplopen en een praatje maken. De gezichten

even wat af te stemmen, nu laat ze zich daar

zien. Nu moet heel veel via de telefoon. Dat

zo min mogelijk zien. Met de cohortafdeling

werkt ook goed gelukkig, maar het is toch

was het helemaal lastig; daar hield ze op een

anders.

gegeven moment ‘schutting gesprekken’.
schutting. Ze stond dan op een stoel en kon zo

Was er iets wat je als verrijkend hebt
ervaren door corona?

toch even face-to-face met de medewerkers

Ja, dan moet ik het echt hebben over het

van die afdeling praten. Die afstand die er nu is,

omzien naar elkaar. Dát is wat een crisis met

De afdeling was afgesloten met een houten
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zich meebrengt. De initiatieven die werden

Hoe kijk je naar de toekomst?

genomen. De bijzondere activiteiten die werden

Sinds gisteravond is het weer spannend. Staan

georganiseerd. Heel mooi!

we weer aan de vooravond van een lockdown…?
Ik heb wel gezegd – maart was proefdraaien,

Stel dat corona een persoon was. Wie of
wat zie je dan voor je?

maar nu begint het grote werk. Dat gevoel heb

Een norse, boze man, die aan zichzelf denkt en

gaat worden.

die uit is op macht. Een grote, brede man, met

Ik wil in ieder geval geleerd hebben van de

een kale kop. Hij heeft geen bril op. Hij zit strak

eerste ronde en hoop dat we familieleden van

in ’t pak en hij heeft weinig vrienden.

bewoners kunnen blijven toelaten.

Wat zou je tegen hem willen zeggen?
Ik zou hem in de ogen kijken en zeggen “Verrijk

Wat geef jij ons persoonlijk mee in deze
tijd?

je blik. Kijk eens om naar de mensen om je

Blijf gezond en kijk goed naar elkaar om.

ik nu ook echt wel. Ik denk dat het ernstiger

heen. Probeer eens contact te maken. Kijk naar
de ander om en heb zorg voor de ander.”

Welk woord geef je aan deze crisistijd?
Euhm….iets wat onwerkelijk is, angstig…, ik

Dat zijn geen boze woorden.

denk dan toch aan BIZAR.

Nee, zou ik ook niet doen. Je kunt kwaad niet
met kwaad vergelden. Je kunt beter proberen

Dank je wel Jolanda. Ik hoop voor jou én met

met de ander in contact te komen.

jou dat het niet zo heftig gaat worden als
we vrezen. Heel veel sterkte gewenst en ook

Hoe zou je dat contact dan aanleggen?

veel mooie momenten met de bewoners en

Ik zou op hem afstappen, hem uitnodigen om

de collega’s in Mariahof en daarbuiten. Blijf

met mij aan tafel te gaan zitten en vragen of hij

gezond!

koffie of thee wil. En dan zou ik in het gesprek
erachter willen komen waarom hij zo doet naar
de wereld. Niemand wordt zo geboren, denk ik
altijd, dus, ja… er zit bij hem misschien ook wel
een verhaal achter wat hem helaas tot deze
persoon heeft gemaakt…

Stel je zou zelf corona hebben en hier in
huis verzorgd worden
Van de mensen die hier wonen hoor je dat ze
de medewerkers zo lief en zorgzaam vinden.
Het is zo prettig als er iemand aan je bed staat
die luistert en begrip voor je heeft als het niet
zo goed met je gaat. Het zijn echt zorgmensen
die hier werken. Dat hoor je ook terug van
de familie van de bewoners. Veiligheid en
vertrouwen, dat zijn belangrijke begrippen en
ik denk zeker dat ik me veilig en vertrouwd zou
voelen.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

27

2 5 -J A R I G J U B I L E U M B I J Z F O

Ellen Pross
Op 6 september vierde Ellen Pross haar 25-jarig
jubileum bij de Zorgfederatie. Tijd om in gesprek te gaan
over haar ervaringen de afgelopen 25 jaar.

E

Ellen werkt in Mariahof als Verzorgende

te gaan werken en heb de opleiding

IG bij afdeling Tankenberg, team ‘t

bejaardenverzorging gedaan bij Ariëns

Koepeltje. Getrouwd en moeder van 3

in Enschede. In 1984 ben ik de opleiding

kinderen. Ze heeft dus veel ervaring met

ziekenverzorgende gaan doen bij

zorg. Tevens heeft ze de zorg voor haar

Bruggerbosch. Hier heb ik 10 jaar gewerkt in

ouders van 88/90 jaar die nu in Scholtenhof

de verpleeghuiszorg.

wonen
Zie je verschillen tussen het werken in het
Op 6 september 1995 startte zij haar werk in

begin en nu?

Mariahof. Ellen:’ Toen was Mariahof nog een

Ellen:’ Sinds de transitie in de zorg

verzorgingshuis en ging ik het hele huis door.

een aantal jaren geleden werken we nu

Met een kar met koffie en koekjes, brood

per team op een afdeling. We houden

uitdelen maar ze heeft ook meegelopen aan

koffiepauze gezamenlijk met de bewoners

de lopende band om eten uit te delen. De

in de huiskamer. Hierdoor is er minder

keuken was toen nog open en er werd door

contact met andere collega’s van de

de kok nog zelf gekookt’.

andere afdelingen. Er wordt nu in kleinere
groepen zorg gegeven, kleinschalig

Wat was voor jou de aanleiding om in de

werken. Door kleinschalig werken heb je

zorg te werken?

meer en beter contact met familieleden

Ellen: ‘Ik wil met mensen werken, iets

waardoor je de bewoner nog beter leert

voor mensen doen. Na de mavo heb ik

kennen. Nog een verschil dat ik merk is

de keus gemaakt om in de ouderenzorg

dat vroeger alle gegevens schriftelijk
werden gerapporteerd. Nu werken we alle
gegevens bij in het programma Carenzorgt.
Het voordeel hiervan is dat de familie zelf
het levensverhaal van de bewoner in het
zorgplan kan zetten, maar ook kan lezen hoe
de dag eruit zag van hun familielid.
Merk je ook verschil in de clienten die bij
ZFO komen wonen?
Ellen: ‘Bewoners blijven nu langer thuis
wonen. Dit betekent dat bewoners nu met
een hogere indicatie bij ons komen wonen
en veel zorg en begeleiding nodig hebben.
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Ik vind het belangrijk om onze bewoners
een aangename dag te geven en help
ze met een goede invulling van de dag.
Alle teams hebben een eigen huiskamer
voor de bewoners. Per team hebben we
ook eigen vrijwilligers die helpen met het
ontbijt, koffiedrinken, activiteiten en de
maaltijd die we zelf koken iedere dag. We
hebben bewoners die het geweldig vinden
om te helpen met koken, de reuk en geur
maakt iedereen blij. Ook organiseren we
veel activiteiten op de afdeling. Deze week
hebben we bijvoorbeeld een Tiroler Week
georganiseerd voor de bewoners, omdat
we de vakantie met bewoners moesten
annuleren in verband met de corona
maatregelen.

wordt de druk steeds hoger en er is moeilijk
aan personeel te komen. Ik hoop dat de zorg

Wat vind je zo leuk aan je werk?

meer waardering krijgt zodat meer mensen

Ellen: ‘Voor mij is het belangrijk dat

kiezen om in de zorg te gaan werken.

bewoners zich op hun gemak voelen en dat

Ik vind het werk super om te doen maar ik

ik ze vertrouwen en een fijne dag kan geven.

heb ook de wens om nog eens Dagbesteding

De appartementen moeten ook gezien

te gaan doen! Dat lijkt mij prachtig’. (Na het

worden als hun huis, een thuisgevoel. We zijn

interview heeft Ellen haar wens in vervulling

bezig om de afdeling opnieuw in te richten

zien komen...ze werkt 1 dag in de week bij de

en op de gangen meer ‘ buiten’ te creëren.

Dagbesteding!)

Dit om de werkelijkheid en de ervaring van
buiten/natuur naar binnen te halen.

Wat wil je mensen meegeven die
belangstelling hebben voor de ouderenzorg?

En toen kwam de corona......

Ellen: ‘Je moet affiniteit hebben met

Ellen:’ Een hele vreemde periode. Sommige

ouderen. Je wilt bewoners een mooie dag

bewoners hebben het niet bewust

bezorgen en je wilt bewoners het gevoel

meegemaakt maar andere bewoners hebben

geven dat ze erbij horen. Ik zou zeggen, kom

de familie heel erg gemist. We hebben toch

eens vrijblijvend langs om te kijken wat wij

het contact met familie kunnen onderhouden

doen als zorgmensen en wat voor moois je

door beeldbellen. Samen met collega’s

daarvoor terugkrijgt van de bewoners en

hebben we in deze tijd ons best gedaan

familie.

om de bewoners wat extra persoonlijke
aandacht te geven. We zijn blij dat familie nu

We sluiten het interview af met het

weer hun familielid mogen bezoeken.

levensmotto van Ellen Pross:
‘ Positief en gezond blijven!

Welke wensen heb je voor de komende
jaren?

Mieke Rietman,

Ellen: ‘Ik werk met plezier in het team. Wel

medewerker PR
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TUSSEN DE OREN

Muziek
Telkens als ik muziek maak word ik weer getroffen door de dingen
die dan gebeuren; iemand die niet meer kan spreken begint opeens
het lied woordelijk mee te zingen.
Een andere persoon krijgt tranen in de

creativiteit. Muziek is als vanzelf hieruit

ogen en vertelt over een herinnering van

ontstaan.

jaren terug die ineens weer helder voor
de ogen komt. Weer een ander ‘ontwaakt’

Muziek raakt dus een ander

en vertelt de meest persoonlijke details.

compartiment in ons hoofd dan

Ook mensen die heel diep verzonken zijn

bijvoorbeeld spraak. Dat is ook de reden

en eigenlijk geen contact meer maken

dat als we ons taal- of spraakvermogen

zijn via muziek even niet meer alleen in

verliezen er via muziek nog een uiting

die zwarte leegte. Boosheid en onmacht

van onze gevoelens kan zijn. En dat is

kan ook via muziek geuit worden en een

goud waard!

oplossing bieden. Kortom, muziek raakt
iedereen.

Muziek verbroedert, verbindt, bevrijdt,
vervult. Dat zijn wonderen die ik dagelijks

In ons brein bevindt zich een gedeelte dat

zie!

evolutionair gezien het oudst is. Hierin
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bevindt zich de behoefte om contact

Frans Agterberg

te maken. Uit die behoefte is ritme

Welzijnsmedewerker,

gekomen als uiting van leven/hartslag en

miMakker en Muziek
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INZET COLLEGA REGIONALE COHORT

Ellen Kruders
Ellen Kruders, medewerker van Zorgfederatie Oldenzaal, heeft zich opgegeven
en wordt nu ook ingezet in het regionale cohort. We moeten de bezetting van het
regionale cohort als VVT-organisaties in de regio gezamenlijk oppakken, dus het is
fijn dat we daar aan kunnen bijdragen.
Ellen Kruders:

als geestelijk.. Nog beter leren om stevig in

‘UITDAGING! Zo, de eerste 2 nachten zitten er

je schoenen te staan en op je eigen gevoel

op... Jeetje, wat een indrukken! Maar oh wat

te vertrouwen en beslissingen te nemen...

ben ik enthousiast..

Heel gaaf, tenminste, voor mijn idee! Dus.. De
eerste 2 inwerknachten gehad, veel informatie,

Waarover? Nou, over mijn nieuwe uitdaging,

een heel warm onthaal door de collega’s daar,

mijn tijdelijke overstap naar een andere

veel moeten schakelen, even moeten wennen,

zorginstelling. Afgelopen maandag ben ik

maar wel een erg trots en enthousiast gevoel..

namelijk voor nog onbepaalde tijd begonnen
op het Krönnenzommer in Hellendoorn.

Ik heb er onwijs veel zin in... Let’s do this!

Hier ga ik werken (ben ik aan het werk)
in een corona huis. Een huis waar alleen
maar mensen komen die positief getest zijn
op COVID-19. Spannend? Ja, dat zeker! Ik
stap een geheel nieuw huis binnen, nieuwe
collega’s, andere bewoners en natuurlijk
constant in een besmet gebied werken... Dus
ja, erg spannend! Maar wat een uitdaging!!
Het is dubbel, want ik vertrek tijdelijk van mijn
lieve collega’s en bewoners op Mariahof. Van
mijn vaste riedeltje, het oude vertrouwde en
het weten wat je aan elkaar hebt en wie je voor
je hebt.. Dus dat ga ik zeker ook wel missen..
Maar ergens voelde ik de nood om dit te gaan
doen toen daar de vraag naar kwam.
Collega’s ondersteunen die het momenteel
hard nodig hebben en die alle handen aan bed
kunnen gebruiken. Proberen om met elkaar
wat druk van de ketel te halen. Zorgen voor
bewoners die helaas met dit akelige virus te
maken hebben gekregen. Heel verschillende
zorg geven, constant aanpassen en
veranderingen doormaken, zowel lichamelijk
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AANKONDIGING

Adventstocht
In 2017 hebben we als Zorgfederatie Oldenzaal voor het eerst een
adventstocht georganiseerd voor cliënten, familie, vrijwilligers en
andere belangstellenden. En al die jaren was er veel belangstelling
en kregen we hele positieve reacties.
Nu door corona verschillende evenementen en

De deelnemers hebben de voorgaande jaren enorm

activiteiten worden afgelast kwamen ook bij ons de

genoten van de adventstocht, en we willen u ook dit

vragen: “Wat doen we met de adventstocht. Gaat

jaar van harte uitnodigen deel te nemen.

die wel door? Kunnen we die zo organiseren dat

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich, tot 3

het wel door kan gaan, met inachtneming van de

december aanmelden door te bellen naar de receptie

maatregelen?”

van Scholtenhof en Mariahof, 0541-513433).

Daar zijn we mee aan de slag gegaan, en we zijn

Wilt u bij opgave ook uw telefoonnummer en

nu bezig met voorbereidingen voor wederom een

e-mailadres doorgeven (zodat we u kunnen

geweldige, sfeervolle adventstocht, op locatie dit

informeren wanneer de adventstocht niet door zal

jaar.

gaan) Daarnaast ook graag aangeven of u

In zowel de tuin van Mariahof als van Scholtenhof

• een eigen rolstoel heeft, of een andere rolstoel

gaan we op vrijdag 11 december op weg naar

nodig heeft

Kerstmis. Vanaf 16.30 uur (Mariahof) en vanaf 19.00

• bij welke locatie u deel wilt nemen

uur (Scholtenhof) gaan we in kleinere groepjes

• of u een begeleider heeft/bent

op zoek naar allerlei kerstfiguren (gespeeld door

• (let wel: we hebben een beperkt aantal plaatsen)

medewerkers van de Zorgfederatie) die we onderweg
tegen zullen komen. We doen hierbij ons best er een

Graag tot dan,

bijzondere avond van te maken, met mooie muziek

Ellen Groeneveld en Anita Laarveld,

en sfeervolle verlichting.

activiteitenbegeleiders

Natuurlijk is het afhankelijk van de ontwikkeling mbt het coronavirus of de tocht doorgaat!
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THUISZORG

Beeldbellen,
Rene Wubben
Zorg op afstand... veraf en toch
dichtbij!

kan wel zeggen dat je je goed voelt maar

Steeds meer cliënten maken gebruik

zien ze dan en kunnen er op reageren.

het gezicht zegt soms wat anders en dat

van digitale zorg. Via beeldbellen hebt u
contact met uw eigen zorgverlener(s) als

Het voordeel voor de zorg is dat ze niet

alternatief/aanvulling voor een huisbe-

van hot naar her hoeven te rijden maar

zoek. Door middel van een iPad belt uw

vanaf kantoor of onderweg op een par-

zorgverlener met u, op een vooraf afge-

keerplaats je kunnen bereiken. Ik ben

sproken tijdstip. Hierbij hoort u elkaar

er blij mee. En ik merk dat ook andere

niet alleen, u ziet elkaar ook.

zorginstanties met zo’n soort beeldbellen
willen beginnen.

Ervaring met beeldbellen
Rene Wubben, client thuiszorg: ‘Vanaf het

Je moet het zien als zorg op afstand. De

begin dat beeldbellen binnen de Zorg-

iPad die je ervoor nodig hebt krijg je van

federatie aanwezig was, gebruik ik het

de Zorgfederatie en je hoeft er niets voor

beeldbellen. In het begin nog met enkele

te doen dan op een knop te tikken op de

opstartproblemen. maar nu al jaren een

iPad en het werkt’.

vast gegeven. Hier doen we het tussen
de middag, maar kan op ieder tijdstip van

Heeft u ook interesse om te starten met

de dag. Het voordeel boven het gewone

beeldzorg? Vraag dan informatie aan via

bellen is dat de verzorging je kan zien. Je

uw thuiszorgteam.

Beeldbellen met burgemeester Patrick Welman en Rene Wubben (client thuiszorg) tijdens Open huis in 2019.
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Medewerkers ZFO (foto is gemaakt voor de coronaperiode)

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Vacatures
BEN JE VERZORGENDE IG EN ZOEK JE EEN
NIEUWE UITDAGING?
HEB JE TIJD OM ALS VRIJWILLIGER AAN DE
SLAG TE GAAN?
Dan ben je bij Zorgfederatie Oldenzaal van
harte welkom! Kijk voor onze actuele vacatures op
www.zorgfederatieoldenzaal.nl of neem contact op met
afdeling Personeelszaken 0541-513433 of via e-mail:
sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels Techniek BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),
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35

HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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