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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

Dan kunt u zich hiervoor opgeven via

november 2022. Het Driespan

telefoonnummer: 0541-513433 of via

is het huisblad van Zorgfederatie

e-mail: driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

Oldenzaal en vertegenwoordigt
onze drie organisatieonderdelen:

Wij wensen u veel leesplezier in dit

Scholtenhof, Mariahof en Thuiszorg.

Driespan.

De aanleuncomplexen De Potskamp,
De Grevinkhof en Scholtendijk horen

Redactie Driespan

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort
bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.
Krijgt u het Driespan niet, maar heeft u

Het Driespan is ook digitaal te lezen
op www.zorgfederatieoldenzaal.nl

toch belangstelling?

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

Bladerval
De boomen strooien1 weêr den weg
met wakke2 winterblâren,
die, vol gevangen3 morgendauw,
te gronde nedervaren.
Ze wentlen, zoo de wouters4 doen,
die weg en weder draaien,
van de eene blom op de andere, in
het heetste zonnelaaien.
Geen zonne nu, geen vlindervlucht,
geen blommen meer, die blinken;
maar blâren die, verwelkerd,5 uit
de hooge bomen zinken.
Maar blâren die, al stemmeloos, 6
in ‘t gers7 en in de biezen,
in ‘t diepe van den wagenslag 8
hun' stille grafsteê kiezen.
De lucht is heel doorwaaid ervan:
de wegen en de weiden,
de voren in de akkergrond
en kan ik onderscheiden.
Zóó dapper, 9 in de velden, zijn
des zomers oude paden
met allerhande verwen van
gestrooisel 10 overladen.
Komt, koning winter, komt nu
maar;
bij honderdduizendtallen,
van blommen en van blâren, is
al ‘t zomervolk gevallen.

1. bestrooien 2. natte 3. opgevangen 4. zoals de vlinders 5. verslenst, verwelkt
6. totaal geluidloos 7. gras 8. wagenspoor 9. terdege, snel en licht 10. strooisel
Gedicht uit een gedichtenbundel van de vlaamse priester Guido Gezelle. Ingezonden door Marleen Tijdhof.
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,
Wat hebben we een geweldige thema-week achter de rug: ‘ZFO brengt leven in
de Trouwerij’. Met, onder andere, de bruidsshow waarin ik prachtige trouwjurken
voorbij heb zien komen, getoond door prachtige collega’s in bruidslook. Erg leuk
om te raden welke collega bij welke jurk hoorde. Ook mijn eigen jurk werd geshowd,
maar ook prachtige nieuwe jurken dankzij Très Chique.

T

evens was het leuk om trouwfoto’s te zien die

In dit Driespan ook aandacht voor Jos Jochem, een

overal in de locaties hingen, zoals de prachtige

vrijwilliger die naast chauffeuren, het rijden op de

foto van Petra Veelders en haar man bij de ingang

duofiets ons ook ondersteunt

van Scholtenhof. Maar ook de verhalen van onze

bij het slimmer inkopen en

bewoners die vol trots hun eigen trouwfoto lieten

verduurzamen van ZFO. Best

zien. En dan heb ik het nog niet eens gehad over

bijzonder, al zal hij dat nooit

de boerenbruiloften die zowel in Mariahof als

van zichzelf zeggen. Ik wens u

Scholtenhof zijn gevierd. Heel bijzonder en heel veel

veel leesplezier!

dank aan alle vrijwilligers, collega’s en natuurlijk
het welzijnsteam die deze week mogelijk hebben

Renate Bergman

gemaakt.

directeur bestuurder

ZORGALARMERING

Overeenkomst ondertekend voor nieuw systeem
Op 26 juli hebben we de overeenkomst
voor het nieuwe zorgalarmering
systeem van Avics ondertekend.

W

e hebben na een intensieve
voorbereidingsperiode gekozen voor een

systeem dat niet alleen heel betrouwbaar is, goed
werkt en past binnen onze toekomstige visie op

hierop aan te passen. Dit betekent onder andere

domotica, maar ook voor een leverancier die goede

dat er nieuwe bekabeling en wifi aangebracht gaat

service biedt bij de inrichting van het systeem en bij

worden.

het opleiden en coachen van de gebruikers. Om goed
gebruik te kunnen maken van dit nieuwe systeem

Renate Bergman

is het ook noodzakelijk om onze ICT-infrastructuur

directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

5

YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Leven met de dood
“De verzorging is hier geweldig, mijn kamer heel erg fijn en de
zusters zijn allemaal even lief, maar… dat er zo vaak mensen
dood gaan, dát vind ik vreselijk moeilijk…”

H

oe herkenbaar is deze uitspraak.

daartussen, tussen het punt van nu en dat

Als je in een omgeving woont met

punt van overlijden zit ons leven.

veel ouderen en mensen die een ziekte
onder de leden hebben, dan word je vaker

Wat is dan misschien een goede manier

geconfronteerd met overlijden. Met de

om met de dood om te gaan? Door naar

dood. Dat doet iets met je en dat is heel

het leven te kijken. Te kijken wat u er, in

begrijpelijk.

úw situatie en omstandigheden, van kunt
maken.

Het is echter een onlosmakelijk onderdeel
van het leven. En ook daarmee trap ik

En als er dan weer een afscheid is, de

een open deur in, ik weet het. We kunnen

wagen staat voor, de medewerkers en

het niet voorkomen, we kunnen het niet

bewoners maken een haag samen om

veranderen, we willen het graag anders.

de overledene met respect uitgeleide te

We keren ons af, of we sluiten ons op om

doen… misschien kunt u dan denken aan

het maar niet te zien, om er maar niet mee

het leven dat de persoon heeft gehad.

geconfronteerd te worden.

Dat hij of zij gekend werd, gezien werd
en verzorgd werd in de laatste dagen,

6

Daarmee keren wij ons eigenlijk af van het

maanden of jaren van het leven. En wie

leven. Het leven is vóór ons, niet achter

weet hebt u hem of haar zelf goed gekend.

ons. En ja, het eindpunt daarvan is voor

Dan kunt u daar, in gedachten, misschien

ons allemaal hetzelfde: de dood. Maar

zachtjes een ‘dank je wel’ voor zeggen.
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

November
Een maand waarin we in het bijzonder

meehelpen die je steunen, ondersteunen,

aan onze dierbare overledenen denken.

en vooral niet alleen laten met je verdriet.

Er is dan stilte in onszelf – stilte omdat een

Het leven gaat verder. Dat is zo gemakkelijk

leven tot een einde is gekomen.

gezegd.

Want elk leven komt tot een einde –

Want wat kunnen we behoefte hebben om

aan elk leven is een grens gesteld.

de mensen die ons zijn ontvallen nog te
gedenken, hun bestaan niet zomaar weg te

Niet altijd een kalme stilte, als je dierbare

poetsen.

zomaar weg is uit jouw leven, uit zijn leven,
uit haar leven.

Want onze dierbaren zijn wel uit ons leven,
maar niet uit ons hart.

Soms is er overgave, een langzaam er naar
toe leven.

We proberen elkaar te troosten, elkaar op
te vangen, met gebaren, met liefde, met

Het afscheid laat sporen achter, littekens.

begrip en met woorden.

Zij blijven je herinneren aan wat er is

Al zijn die aarzelend, al schieten die vaak

gebeurd, wie je bent kwijtgeraakt.

te kort, al is de stilte soms overweldigend.
Toch blijven we proberen – we kunnen niet

Tijd heelt alle wonden, luidt een

anders.

spreekwoord. Dat is relatief, beperkt.
Ik wens u deze maand veel sterkte.
Misschien is er wel een vorm van heling,
van genezing, als er mensen zijn die

Pastor Ine Wilbers

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VRIJWILLIGERS

12,5 jarig jubileum
Ginus Miggelbrink
Onze duizendpoot Ginus Miggelbrink
al 12,5 jaar verbonden aan de
Zorgfederatie!

E

n dat moest even gevierd worden. Dinsdag 20
september tijdens het chauffeursoverleg werd

Ginus in het zonnetje gezet. Zijn vrouw Marjo,
die ook al jaren vrijwilligster bij ons is, was ook

Marjo, door weer en wind, het Driespan bij een deel

aanwezig. Onder het genot van een kop koffie en

van onze cliënten aan huis. Kortom, een gouden

gebak werd er stilgestaan bij alle werkzaamheden

kracht!

die Ginus als vrijwilliger bij ons uitvoert. Zo staat
Ginus altijd klaar voor het rijden van de dagbesteding

Ginus, van harte gefeliciteerd, dankjewel voor de

cliënten, is hij inzetbaar als chauffeur bij de reisjes,

afgelopen 12,5 jaar en we hopen dat we nog lang een

gaat hij regelmatig mee zwemmen en werkt hij

beroep op je mogen doen!

nieuwe chauffeurs in. Daarnaast kunnen we altijd een
beroep op hem doen als één van onze bussen voor

Belinda Oude Scholten, Anita Laarveld en Mirjam

een kleine spoedreparatie naar de garage moet. En

Hüsken (vrijwilligerscoaches)

niet te vergeten, elke maand brengt hij samen met

Sandra Davina, vrijwilligerscoördinator

FA M I L I E T I M M E R H U I S

Dank
Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve vrouw en mama, Alie Timmerhuis.
Daarom willen wij op deze manier laten

Wij zullen haar blijven missen en haar in

weten dat de volle kerk, de bloemen, de

onze herinnering houden als iemand die bij

vele lieve kaarten ons erg goed gedaan

velen geliefd was.

hebben en een grote steun voor ons

8

zijn. Wij hebben dit zeer gewaardeerd en

Jos Timmerhuis

betuigen jullie hierbij onze oprechte dank.

Mandy en Tom
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CLIËNTENRAAD

Even voorstellen: Ceciel
Holtmaat-ten Voorde
Beste lezers van Driespan,

M

ijn naam is Ceciel Holtmaat-ten Voorde

Ik hoop u samen met mijn collega leden te

en ik woon samen met mijn man in Del-

mogen ontmoeten zodat we in gesprek kunnen

den. We hebben een zoon en een dochter, een

gaan over óf- en op welke manier we uw be-

schoonzoon en een schoondochter en vier

langen goed kunnen behartigen. Deze informa-

kleinkinderen.

tie is voor ons cruciaal om ons werk goed te
kunnen doen.

Tijdens mijn werkzame ‘leven’ heb ik in diverse
functies gewerkt in de ziekenhuizen Almelo en

Hopelijk weet u de weg naar óns ook gemakke-

Hengelo, onder andere als verpleegkundige,

lijk te vinden. Wij zullen er alles aan doen om

adviseur infectiepreventie en opleidingsadvi-

zichtbaar en vindbaar te zijn in de organisatie.

seur.

Dat doen we onder andere door informatie op
ZFO intranet te plaatsen maar vooral door er

Sinds een aantal weken ben ik lid van de cliën-

regelmatig te zijn. Wie weet spreken we elkaar,

tenraad van Zorgfederatie Oldenzaal. Degenen

ik verheug me erop.

die dit blad al wat langer lezen zullen zich mij
misschien nog herinneren, want dit is niet de

Ceciel Holtmaat-ten Voorde, cliëntenraad

eerste keer dat ik me aan u voorstel.
Vijf jaar geleden trad ik toe tot de Raad van
Toezicht van deze organisatie en na mijn eerste termijn koos ik ervoor om in deze rol niet
voor een tweede termijn te kiezen.
Na een jaar zonder ZFO ging ik de organisatie
missen en ik vroeg mij af of ik mij op een andere plek nuttig zou kunnen maken. Die andere
plek zou in ieder geval dichter bij de bewoner
moeten zijn.
Een mailtje naar de voorzitter van de cliëntenraad was snel geschreven. Ik had geluk dat
er een vacature was en een kennismakingsgesprek volgde. Er was voldoende vertrouwen
om samen verder te gaan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

9

ADVENTSTOCHT

Uitnodiging
SFEERVOLLE ADVENTSTOCHT ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
Vrijdag 16 december
vanaf 16.15 uur
Mariahof en Scholtenhof

Als u wilt deelnemen kunt u zich tot 1
december aanmelden bij de receptie
NB: tijdens deze activiteit worden foto’s gemaakt en gefilmd

Ellen Groeneveld en Anita Laarveld,
team Welzijn

‘DEEL JE ZORG’ CAFE

Uitnodiging voor 14 november
Voor iedereen die met zorg te maken heeft, is er het ‘Deel je zorg’ café,
voorheen het mantelzorgcafé. In het ‘Deel je zorg’ café ontmoet je
anderen, kun je ervaringen uitwisselen en informatie verkrijgen. Er is een
mantelzorgconsulent aanwezig voor vragen over de zorg.
Gezamenlijke lunch

geopend van 12.30 uur tot 14.00 uur.

In het ‘Deel je zorg’ café van maandag 14

Het eerstvolgende café staat gepland op

november beginnen de bezoekers met een goed

maandag 14 november bij Boerderij Stakenboer

verzorgde lunch. Mantelzorgers en diegene

aan de Burg. Wallerstraat 115 (Zuid-Berghuizen).

die zij verzorgen, kunnen tijdens het eten van

De toegang is gratis, voor de lunch vragen we een

een broodje anderen ontmoeten, informatie

bijdrage van € 2,- per persoon (contant te voldoen

uitwisselen of gewoon even ontspannen. Niets

bij de entree)

hoeft, de middag draait om gezelligheid en
ontspanning!

Voor meer informatie over het ‘Deel je zorg’ café
of een gesprek met een mantelzorgconsulent,

Wanneer

kunt u vrijblijvend contact opnemen met Impuls

Het ‘Deel je zorg’ café is iedere tweede maandag

via telefoonnummer 0541- 571414.

10
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V E R VA N G I N G B U S

Nieuwe rolstoelbus voor
de Zorgfederatie!
Na een periode van aflatende gezondheid hebben we onze Fiatbus moeten
vervangen door een prachtige nieuwe Mercedesbus. Het heeft allemaal wat
langer geduurd dan we gepland hadden. Dit had te maken met een aantal
onderdelen dat geïmporteerd moest worden vanuit Oekraïne en dit om
begrijpelijke redenen langer op zich liet wachten.

O

nze vrijwillige chauffeurs hebben al kennis

We zijn er erg blij mee en wensen iedereen

gemaakt met alle moderne snufjes van de bus

veel veilige kilometers!

en konden niet wachten om onze cliënten hierin te
mogen vervoeren. We hopen dat deze bus ons nog

Werkgroep Rolstoelbus

op tal van mooie plekken brengt met ons reisbureau

Belinda Oude Scholten,

Reisgenoten, en onze cliënten comfortabel van en

Amanda Veldhuis, Anita Laarveld,

naar de dagbesteding kan vervoeren.

Jos Jochem, Mieke Rietman

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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T H E M AW E E K ‘ L E V E N I N D E T R O U W E R I J ’

Boerenbruiloft
Het is de avond van de Boerenbruiloft en er hangt gezonde spanning
in de lucht. Ik heb de eer om het bruidspaar te interviewen.

M

aar wat is een boerenbruiloft? Ik ben

vanuit armoede. In die tijd hadden de

eerst op onderzoek uitgegaan. Het

mensen het niet breed en wat was mooier

is ontstaan rond 1800 en voortgekomen

om op vastenavond een mooi feest
geven voor de 40 dagen vasten? Dit was
een zware periode. Daarom werd er op
vastenavond getrouwd. Deze traditie is
ontstaan in het zuiden van het land maar
kwam snel in andere delen van Nederland.
Het schijnt dat hier de carnaval is ontstaan
(het zottenfeest).
Maar we gaan weer terug naar onze
Boerenbruiloft. Wie gaat er nou trouwen?
Dat was het grote geheim van de
trouwweek.
Om 18.00 uur mag ik dan eindelijk achter
de schermen. Ik zie een zenuwachtige
bruidegom en bruid. Laten we hen even
kort voorstellen:
Bernard is 28 jaar en komt uit Albergen.
Hij is boer en heeft koeien. Bernard mag
graag een borreltje drinken: jonge jenever
met een schepje suiker. Dit doet Bernard bij
Frans Marie in de kroeg.
Dieka is 24 jaar en komt uit Oldenzaal. Haar
ouders hebben een boerderij en hebben
varkens. Naast haar moeder helpen, mag
Dieka graag breien en punniken.
Hun liefdesleven is begonnen op de
veemarkt in Tubbergen. Dieka werd op
pad gestuurd om een nieuw biggetje te
kopen en kwam daar Bernard tegen: het
was liefde op het eerste gezicht! En dat

12
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biggetje? Tja, dat is Dieka vergeten... Nou,
over de bruidsschat hebben de vaders ook
overeenstemming gevonden: 1 bruidskoe en
kippen.
En in de mooiste kleren die al jaren in
de familie zijn staan Bernard en Dieka
zenuwachtig te wachten. Na 1 jaar verkering
zijn ze na vanavond man en vrouw. Dan
mag de speciaal opgeknapte bedstee in
gebruik worden genomen, op de boerderij
van Bernard. In de mooie feestzaal in
Scholtenhof worden ze om 19.00 getrouwd
en mag het feest losbarsten met de Dinkel
Dansers.
Het was een geweldige leuke avond. Wij
willen de Dinkel Dansers bedanken voor
deze avond. En natuurlijk het echtpaar:
Natalie Linderhof en Therodia Render.
Yvonne Oude Ophuis,
verzorgende IG.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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T H E M AW E E K ‘ L E V E N I N D E T R O U W E R I J ’

Verschillende activiteiten
Eind september was het zo ver. Team Welzijn heeft een
prachtige week georganiseerd met als thema “Leven in de
trouwerij” voor de bewoners van Scholtenhof, Mariahof en
aanleunwoningen.
De hele week waren er verschillende

muziek van Karel op zijn accordeon

activiteiten van roosjes maken voor

en de Poesers Oet Hoksebarge. En

de boog, een bruiloftsmaal, expositie

natuurlijk proost op de bruidsparen in

van trouwfoto’s van bewoners en

Mariahof en Scholtenhof!

medewerkers, boerenbruiloft in Mariahof
en Scholtenhof en als afsluiting op

Wij willen iedereen hartelijk bedanken

beide locaties een geweldige modeshow

voor de medewerking, samen hebben we

waar medewerkers trouwjurken hebben

genoten van een prachtige week ‘Leven

geshowd vanaf de jaren 1970 maar ook

in de Trouwerij!

van 2022. Met speciale dank aan de
Dinkeldaansers, de Böggelrieders en

Team Welzijn Scholtenhof en Mariahof.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Dienstenoverzicht
Mariahof

Scholtenhof

Karin Evering, Olga Terhalle en Arend
Teunissen zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Clientadviseur/
casemanager

Karin Evering, Olga Terhalle en Arend
Teunissen zijn bereikbaar via 0541-513433
of clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl

Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433

Bandenservice

Voor het oppompen van uw rolstoel banden
belt u de receptie 0541-513433

Iedere vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur in
de hal

Bibliotheek

Bij behoefte aan een geestelijk verzorger
in uw thuissituatie kunt u contact opnemen
met Willem, hart voor Levensvragen
via telefoonnr. 0900-7770077
(op werkdagen van 09.00 - 17.00) of
info@willemlevensvragen.nl
Marga Meijer en Ine Heinink; voor een
afspraak op dinsdagochtend, donderdag of
vrijdag belt u 0541-513433
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in de sfeervolle recreatiezaal
van Scholtenhof. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen met de receptie:
0541-513433 of per mail: sh.keuken@
zorgfederatieoldenzaal.nl
Misintenties kunnen voor aanvang van de
viering bij de koster worden aangevraagd.
Naaistudio Marjolein, tel. 06-18466606 of
0541-518986
Voor een afspraak met Giny Kienhuis belt u
06-17797092
Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via

Geestelijke
verzorging
Kapper

Maaltijdservice

Misintenties

Dagelijks vrij toeganakelijk in de Engelse
Kamer (BG)
Bij behoefte aan een geestelijk
verzorger in uw thuissituatie kunt u
contact opnemen met Willem, hart voor
Levensvragen via telefoonnr. 09007770077 (op werkdagen van 09.00 - 17.00)
of info@willemlevensvragen.nl
Adele Jissink; voor een afspraak
op woensdag of donderdag belt u
0683254494
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in de sfeervolle recreatiezaal
van Scholtenhof. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen met de receptie:
0541-513433 of per mail: sh.keuken@
zorgfederatieoldenzaal.nl
Misintenties kunnen voor aanvang van de
viering bij de koster worden aangevraagd.

Marjolein, tel. 06-18466606 of
Naai- en verstelservice Naaistudio
0541-518986
Pedicure

Voor een afspraak met Veronique Loohuis
belt u 06-33181408 of 0541-513433

Reisbureau
ReisGenoten

Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via
0541-513433

Schoonheids
specialiste

Voor een afspraak op vrijdagmiddag kunt
u bellen met Yvette Scheurink via 0629548939

Schoonmaakdienst

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie
via 0541-513433

0541-513433

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie
via 0541-513433
Telefonisch spreekuur voor familie/
mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld

Telefonisch spreekuur voor familie/
Telefonisch spreekuur mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld

Voor het verzorgen van de was kunt u op
maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.30
uur terecht in de linnenkamer

Was- en linnendienst

De winkel is op dinsdag, vrijdag en
zaterdag geopend geopend van 09.30 tot
10.30 uur

Winkel
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Voor het verzorgen van de was kunt u op
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 10.30
uur terecht in de linnenkamer

Reisprogramma december
O

p het moment dat we deze

We willen u erop wijzen dat bij

Maandag 21 november kunt

tekst schrijven hebben

de meeste reisjes vrijwilligers

u de instapkaarten van de

we nog een paar prachtige

meegaan om u te begeleiden.

reisjes in december tussen

nazomerse dagen, maar toch is

Wanneer u ondersteuning van

11.00 en 11.30 uur ophalen in

het herfst aan het worden, de

een verzorgende nodig heeft

Mariahof en Scholtenhof. Op

bladeren aan de bomen beginnen

verzoeken we u dit bij uw

bovenstaande dagen zijn de

langzaam te verkleuren, de

inschrijving te vermelden. Er

vrijwilligers van het reisbureau

dagen worden alweer merkbaar

zal dan samen met u worden

aanwezig.

korter. We zien hoeveel u weer

gezocht naar een oplossing.

geniet van de uitstapjes. Op

Hebt u zich opgegeven

Op de instapkaart staat tevens

de volgende bladzijden vindt

voor een reisje, maar kunt

de juiste vertrektijd vermeld.

u het nieuwe reisaanbod voor

u door omstandigheden

U dient 15 minuten voor

december. Wanneer u suggesties

niet deelnemen, dan zijn

vertrek aanwezig te zijn. Om de

of wensen heeft voor reisdoelen

wij genoodzaakt € 3,50

wachttijden voor ieder zo kort

horen we dat graag. We zullen

administratiekosten in rekening

mogelijk te houden vragen we

deze dan proberen op te nemen

te brengen. Wanneer u op de

u dringend de vertrektijd op uw

in ons aanbod.

dag van het reisje annuleert

instapkaart aan te houden.

kunnen wij u helaas geen geld
De reisjes van reisbureau

retourneren.

ReisGenoten worden

Wanneer u meer informatie
wenst over de reizen, kunt u

georganiseerd voor alle

U kunt zich voor de reisjes in

natuurlijk contact opnemen

Oldenzaalse ouderen.

december aanmelden:

met de vrijwilligers van het

Belangstellenden die geen cliënt

Maandag 7 november van 14.00

reisbureau tijdens de zitting op

zijn van de Zorgfederatie dienen

tot 15.30 uur in Scholtenhof

de 2e maandag (Scholtenhof)

€ 5,- per maand meer te betalen

Dinsdag 8 november van 10.00

of 2e dinsdag (Mariahof) van de

dan de genoemde prijzen.

tot 11.30 uur in Mariahof

maand.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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LUNCHEN BIJ DE
ZAAK IN DENEKAMP
Zaterdag 3 december

KERSTCONCERT VAN VOCAL
GROUP ‘N JOY EN HARMONIE
LEVENSLUST
Zaterdag 11 december

Zaterdag 10 december

€ 21,25 PER PERSOON | REISCODE 13.4.68

Programma

€ 10,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.69

Programma

11.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Vertrek

14.00 uur

Thuiskomst

16.30 uur

Thuiskomst

De Zaak in Denekamp is een eetcafé in het

In de donkere dagen voor kerst is het fijn om

centrum. We gaan daar heerlijk lunchen wat

kerstconcerten bij te wonen. Het kerstconcert

inhoudt: soep van de dag, broodjes en koffie of

wordt gegeven in de Onbevlekt Hart van

thee.

Mariakerk in Fleringen. Er is samenzang en
een optreden van de Harmonie en het koor. Na
afloop is er koffie en glühwein.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

Maandag 12 december (interne zorg)
Maandag 19 december

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

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.4.70
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water is ongeveer 1.50 m diep, u kunt er dus
in staan.

ADVENTSTOCHT
ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
Vrijdag 16 december

KERSTCONCERT ST. JOSEPH
Vrijdag 17 december

€ 0,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.71

Programma

€ 24,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.72

Programma

16.15 uur

Vertrek

19.00 uur

Vertrek

19.30 uur

Thuiskomst

22.30 uur

Thuiskomst

Tijdens een wandeling door het centrum van

Het jaarlijks kerstconcert van St. Joseph vindt

Oldenzaal gaan we op weg naar kerst en

ook dit jaar weer plaats in de Antoniuskerk. In

komen we onderweg verschillende scenes

de pauze is er koffie of thee.

tegen uit het kerstverhaal, uitgebeeld door
medewerkers en vrijwilligers van Zorgfederatie
Oldenzaal. Ook verlenen verschillende
muzikanten hun medewerking.

KERSTCONCERT POLITIEKOOR
IN DE HOFKERK
Vrijdag 18 december

Programma
14.00 uur

Vertrek

17.15 uur

Thuiskomst

Vanavond treedt het Politiekoor Twente op samen
met de Twentse Politiekapel in de Hofkerk. Ook
dit jaar worden mooie en traditionele nummers
gebracht door koor en kapel en krijgt het publiek
de kans om samen met het koor te zingen.

€ 10,00 PER PERSOON | REISCODE 13.4.73
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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 januari 2023 (onder voorbehoud).
Datum

Bestemming

maandag 9 en 23 januari

Bewegen in warm water, zwembad Dorper Esch in Denekamp
(interne zorg)

zondag 8 en 15 januari

Nieuwjaarsborrel

zaterdag 14 en 21 januari

Lunchen bij (n.t.b.)

maandag 16 januari

Bewegen in warm water, zwembad Dorper Esch in Denekamp

zondag 22 en 29 januari

Winterse 11-dorpentocht

20
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof november 2022
Mariahof RK vieringen in het Boeskoolhöfke
Vrijdag 4 november, 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 11 november, 18.30 uur

Woord- en communieviering

T. Löbker

Vrijdag 18 november, 18.30 uur

Woord- en communieviering

A. Quinten

Vrijdag 25 november, 18.30 uur

Eucharistieviering

B. Reerink

In het Boeskoolhöfke staat de (gratis) koffie voor u klaar.
Mariahof wekelijkse activiteiten
Activiteit

Wanneer

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Hobby en sjoelmiddag

Maandag om 14.30 uur

Wandelgroep

Iedere woensdag en donderdag om 10.15 uur

‘voetje voor voetje’

Waar
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Vertrek vanuit
't Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.00 uur

Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Di. 1 nov

14.30 uur: Optreden “een Muzikale wereldreis” door Deirdre Rautenbach

Boeskoolhöfke

Wo. 2, 16 & 30 nov

14.30 uur: Koersbal

Boeskoolhöfke

Di. 8 nov

14.30 uur: Middagbingo

Boeskoolhöfke

Wo. 9 & 23 nov

14.30 uur: Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do. 10 & 24 nov

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

Boeskoolhöfke

Zo. 13 nov

14.00 uur: Zondagmiddagmuziekcafe met Trio Everthree

Boeskoolhöfke

Di. 15 nov

19.15 uur: Optreden Smartlappenkoor “Ontroerend Goed”

Boeskoolhöfke

Di. 22 nov

19.15 uur: Bingoavond

Boeskoolhöfke

Di. 29 nov

19.15 uur: Op groot scherm verslag van het concert van André Hazes

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes december

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten december

Dinsdag 7 november van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 21 november van 11.00 - 12.00 uur

Boeskoolhöfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof november 2022
Scholtenhof RK vieringen
vr. 4 nov Eucharistie 18.30 uur

kapel

pastor Th. v/d Sman

vr. 11 nov Woord en Communie 18.30 uur

kapel

pastor Ine Wilbers

vr. 18 nov Bidstond 18.30 uur

kapel

Yvonne Meyer

vr. 25 nov Woord en Communie 18.30 uur

kapel

T. Lobker

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

maandag en donderdag om 10.45uur

Kapel

Bruin cafe

Elke dinsdagavond om 19.00 uur

Recreatiezaal

Wandelgroep
‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.00 uur

Kaart- en rummikub-middag

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Creatieve ochtend

Elke vrijdagochtend om 10.00 uur

Recreatiezaal

(na aanmelding)

Hal

Scholtenhof overige activiteitent
Wanneer

Wat

Waar

Wo. 2 nov en 16 nov

10.00 uur Bloemschikken voor bewoners Scholtenhof

Recreatiezaal

Do. 3 nov

19.00 uur Optreden van het koor ONTROEREND GOED

Recreatiezaal

Do. 3 nov en 17 nov

17.00 uur Verkoop patat en snack

Keuken

Ma. 7 nov en 21 nov

15.00 uur Yoga

Kapel

Di. 8 nov

14.30 uur Spellenmiddag

Recreatiezaal

wo. 9 nov

10.30 uur Bakkie Grevinkhof

recreatiezaal
Grevinkhof

Wo. 9 nov en 23 nov

14.00 uur Bloemschikken dagbesteding

Recreatiezaal

Do. 10 nov

19.00 uur Bingo-avond

Recreatiezaal

Di. 22 nov

14.30 uur Bingo-middag

Recreatiezaal

Do 24 nov

18.30 uur Feestavond VRIENDEN VAN

Recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes december

Zitting reisgenoten
afhalen instapkaarten december
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Maandag 14 nov. om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 28 nov. om 11.00 uur

Recreatiezaal

GEFELICITEERD

Mevrouw Van Langen 103 jaar
Mevrouw van Langen is vrijdag 14 oktober jl. 103 jaar
geworden. Burgemeester Patrick Welman is geweest
om haar te feliciteren.

D

e familie heeft samen
in het restaurant

genoten van een
stamppotbuffet. Mevrouw
Van Langen heeft genoten
van deze dag. Proficiat
namens ons allemaal!
Afdeling Gelderman
Mariahof.

STICHTING VRIENDEN ZFO

Gezellige feestavond in Mariahof
We hebben lang moeten wachten,
maar eindelijk hebben we weer een
feestavond met loterij voor u kunnen
organiseren.

D

insdag 4 oktober was de zaal in Mariahof vol
met bewoners en is genoten van een loterij

met voor iedereen een leuke prijs. Met een hapje
en drankje en muziek van ‘Forever Young’ was de
avond compleet.
Stichting Vrienden ZFO
Albert Pluimers, Jet Kistemaker
en Eyte de Vries.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AFDELING HOGELAND

Bustour door Twente en een
lunch bij het Arboretum
Op 14 oktober zijn de bewoners van afdeling Hogeland met de bus
weggeweest. Iedereen kon mee en dit is mede mogelijk gemaakt
door de vrijwilligers op de bus Ronald en Jan.

C

ollega’s Truus, Dewi en Yvonne

hebben we nog een stuk gewandeld in het

gingen mee als begeleiding van onze

Arboretum.

mensen, om ze een een mooie dag te
geven.

Het was een mooie middag en de cliënten
hebben genoten. Dit zijn de gouden randjes

Eerst is er een toer door het mooie Twente

die ons werk zo mooi maken!

gemaakt, en bij het Arboretum hebben we

24

een uitsmijter gehad met een lekker kopje

Yvonne Oude Ophuis

koffie of warme chocolademelk. Nadien

verzorgende IG
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E F K ES KU I E R ’ N M E T:

Vrijwilliger Jos Jochem
Jos is 69 jaar en werkt sinds juni 2021 bij Zorgfederatie Oldenzaal
als vrijwillig chauffeur. Daarnaast wordt Jos met regelmaat ingezet
als fietsmaatje en adviseert hij het managementteam over het
duurzaamheidsbeleid.
Jos, hoe ben je in contact gekomen met

gewerkt vroeger om voor ons een betere

Zorgfederatie Oldenzaal?

wereld te creëren. En zo werd ik in eerste

Ik had nog wat tijd over en wilde me

instantie vrijwillig chauffeur bij ZFO.

graag als vrijwilliger inzetten voor een

Naast het chauffeurswerk word ik nu

kleinschalige organisatie en kwam na wat

ook ingezet als fietsmaatje, dat is weer

gegoogle uit bij Zorgfederatie Oldenzaal.

een totaal andere beleving maar beide

Het was midden in coronatijd en daarom

functies zijn leuk. Vanuit mijn vroegere

besloten de vrijwilligerscoördinator en

werk heb ik veel kennis van hulpmiddelen

ik al wandelend kennis met elkaar te

in de zorg met daaraan gekoppeld het

maken. Zo hoorde ik in de Engelse tuin

duurzaamheidsbeleid. Zorgfederatie

dat Zorgfederatie vrijwilligers inzet als

heeft mij gevraagd of zij op dat vlak van

chauffeur voor het vervoeren van cliënten

mijn expertise gebruik mochten maken,

naar de dagbesteding en voor de reisjes

daarover meer in het stuk hiernaast.

van hun eigen reisbureau Reisgenoten.
Ik gaf aan dat ik graag wat “terug” wilde

Hoe ervaar je jouw werkzaamheden als

doen voor de huidige generatie ouderen

chauffeur en als fietsmaatje?

die zich werkelijk uit de naad hebben

Bij het chauffeurswerk heb je bij de

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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dagbesteding kort contact met de cliënt

door te vragen achter veel meer dingen

maar geeft het veel voldoening om te zien

komen dan je in eerste instantie had

hoe fijn onze cliënten het vinden dat een

verwacht. Dat verrijkt je als vrijwilliger

vast gezicht ze ophaalt van huis en weer

en de cliënt heeft het gevoel dat hij of zij

naar huis brengt. Met de reisjes heb je al

er nog toe doet, dat er naar zijn of haar

een heel ander contact en het voelt goed

verhaal geluisterd wordt. En wat ook

dat jij mag bijdragen aan dat gezellige

belangrijk is: geduld. Het geduldig aanhoren

uitje voor de cliënt. Op de plaats van

van een verhaal of een vraag, ook al wordt

bestemming maar ook onderweg zie je ze

het voor de 10e keer verteld of gevraagd.

genieten. Met de duofiets maak je één op
één contact met de cliënt. Dan komen de

Wil je nog iets kwijt over jouw

verhalen. Fietsen we bijvoorbeeld over

vrijwilligerswerk of over de organisatie?

de Tankenberg dan kunnen ze helemaal

Ik vind het fijn om bij een zorginstelling te

geëmotioneerd reageren; “hier ben ik al

werken die nog zo kleinschalig is. Iedereen

30 jaar niet meer geweest” of “daar op

groet elkaar op de gang, de lijnen zijn kort.

dat bankje kreeg ik mijn eerste kusje”. We

Er zijn altijd verbeterpunten, bijvoorbeeld

lachen onderweg ook veel samen en halen

in de informatieoverdracht maar over de

herinneringen op aan vroeger. Gebouwen

hele linie genomen ben ik erg tevreden bij

die er niet meer zijn en vervangen door

de Zorgfederatie.

nieuwe. “Hier stond vrooger Heininks
Betske en doar de muziekkoepel.” Eén

Sandra Davina,

van de cliënten heeft een geweldige

Coördinator Informele Zorg

feitenkennis van vroeger en kan onderweg
werkelijk alles benoemen hoe het vroeger
was. Geweldig vind ik dat. Vaak zeg ik wel
dat ik meer haal dan breng als vrijwilliger.
Wat zijn volgens jou belangrijke
eigenschappen voor een vrijwilliger?
De belangrijkste eigenschap is naar mijn
mening het luisteren naar de cliënt, want
er zit vaak een vraag achter een vraag.
Luister in een gesprek goed naar de mens
en de emotie in het verhaal en je zult door

Wilt u, net als Jos, ook een helpende hand
bieden als chauffeur of als fietsmaatje zodat u
een dag onze cliënten nog net wat leuker kunt
maken? Neem dan contact met ons op, we
kunnen de extra handen goed gebruiken! Bel
0541-413433 of mail:
sandra.davina@zorgfederatieoldenzaal.nl
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Jos Jochem over
duurzaamheidsbeleid
Zoals hiernaast al aangestipt adviseert Jos momenteel het managementteam
over het duurzaamheidsbeleid. Hoe waardevol is het niet dat je als organisatie
kunt terugvallen op de expertise van vrijwilligers vanuit hun eigen professie?
Hoe ben je als vrijwilliger een

Hoe staan de medewerkers er tegenover dat jij hen

duurzaamheidsadviseur geworden?

“als vrijwilliger” adviseert?

Ik zag in de meerjarenambitie het woord

Dat vrijwilligers om advies gevraagd wordt vanuit

duurzaamheid en daar heb ik veel mee. Dus heb ik

hun (vroegere) professionaliteit staat nog in de

de directeur gebeld en gevraagd wat duurzaamheid

kinderschoenen. Vandaar ook dat je je als vrijwilliger

bij ZFO inhoudt, en of dit bijvoorbeeld een rol speelt

heel bewust moet zijn van jouw positie en niet op de

bij de aanschaf van de nieuwe bus. We kwamen

stoel moet gaan zitten van de medewerker in vaste

aan de praat en ik werd vanwege mijn expertise uit

dienst. Doe je dat niet dan kan het zijn dat deze in

mijn ‘werkende’ leven gevraagd om mee te denken

de weerstand schiet. Jouw adviserende rol en taak

en te kijken. Het duurzaamheidsbeleid bij ZFO is

moet vanuit het management intern duidelijk naar

volop in ontwikkeling. Ik heb aangegeven hierin

voren worden gebracht, een heldere communicatie

wel te willen meedenken. Zo heb ik bijvoorbeeld

is daarbij essentieel. Belangrijk is om samen op te

suggesties gedaan over afvalscheiding, en ben ik

trekken voor een mooi resultaat!

betrokken geweest bij het aanschaftraject van de
zorg hulpmiddelen. Ik vind het fijn om mijn kennis

Denkt u, net als Jos, uw (vroegere) expertise op

ook na mijn pensionering onbezoldigd in te kunnen

vrijwillige basis in te kunnen zetten, neemt u dan

zetten, het is een win-win situatie.

contact met ons op, tel. 0541-513433 of mail naar
sandra.davina@zorgfederatieoldenzaal.nl

Denk je dat zo’n adviesfunctie voor meer
vrijwilligers is weggelegd?

Sandra Davina,

Wellicht dat ook andere vrijwilligers hun kennis

Coördinator Informele Zorg

vanuit hun (vroegere) werkzame leven kunnen
delen met de organisatie. Er wordt veel gevraagd
van zorginstellingen in Nederland maar hier staan
maar beperkte financiële middelen tegenover. Hoe
mooi is het dan dat je als vrijwilliger mee mag
denken vanuit jouw eigen expertise, er wel steeds
bewust van zijnde dat jouw rol een adviserend
karakter heeft en geen beleidsbepalend karakter.
Maar als je dat steeds voor ogen houdt merk ik
dat je veel kunt toevoegen en dat wordt enorm
gewaardeerd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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TUSSEN DE OREN

Drukk’n
Onze bewoners zijn een onuitputtelijke bron van verhalen en anekdotes.
Vaak zijn die verhalen gerijpt met de jaren, zodat ze nog grappiger of
indrukwekkender zijn.

Z

o kan dhr. Ten Cate* smakelijk over zijn

druk, doet het daar pijn.” Vader had het

vader vertellen; een Twentenaar die het

verhaal voor de zoveelste keer aangehoord en

vaandel der nuchterheid altijd met trots voor

begon geïrriteerd te raken; “En a’j noe op oew’

zich uit droeg. Een heerlijk verhaal waar ik nog

wang drukt, doot ‘t dan ok pien?” Tante Minnie

steeds om moet lachen is die van zijn tante

antwoordde dat dit niet het geval was. “Noe,

Minnie*. Tante Minnie was de oudste zus van

dan mu’j op oew’ wang drukk’n”, zei vader

zijn vader die regelmatig op bezoek kwam. Dat

droogjes.

was een hele opgave want tante plachte graag
over haar kwalen te klagen die ze zogezegd

Tante Minnie heeft nooit meer geklaagd.

koesterde als familiejuwelen. Ze was er zo
zuinig op dat ze ook nooit over konden gaan.
Frans Agterberg
“Nee”, zuchtte ze meer dan eens, “het is

Coach Welzijn,

allemaal niet makkelijk hoor, want als ik hier

miMakker en Muziek

* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.
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D A G VA N D E P A L L I A T I E V E Z O R G

Week van het Wensenboekje
Jouw wens, praat erover #doodsimpel
Op zaterdag 8 oktober 2022 was het de
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.
Op deze dag werd er door de Netwerken
Palliatieve Zorg Twente en verschillende
organisaties binnen de netwerken aandacht
besteed aan de zorg voor mensen die niet
meer kunnen genezen.
Van 4 tot en met 8 oktober is een grote
campagne georganiseerd, de ‘Week van het
Wensenboekje’.
Tijdens deze week stonden er
verschillende activiteiten op de planning
om bewustwording te creëren bij de
Twentse burgers én zorgprofessionals. Het
Wensenboekje staat hierbij centraal. Dit
is onder de aandacht gebracht bij zoveel
mogelijk inwoners van Twente.
In het centrum van Oldenzaal stonden
Susan Nijmeijer en Maureen Nordkamp van
Zorgfederatie Oldenzaal.
Heeft u belangstelling voor meer informatie
over het ‘Wensenboekje’ dan kunt u

via telefoonnummer 0541-513433 of

vrijblijvend contact met ons opnemen

onderstaande emailadressen.

Maureen Nordkamp, verpleegkundige:
emailadres: m.nordkamp@zorgfederatieoldenzaal.nl
Susan Nijmeijer, verpleegkundige:
emailadres: susan.nijmeijer@zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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REISGENOTEN

Op reis naar
de Sallandse Heuvelrug
Clienten hebben met ReisGenoten een geweldige tocht gemaakt met
de Heideslak over de Sallandse Heuvelrug.
De heide stond prachtig in bloei, en de medewerker van natuurmonumenten wist van alles
te vertellen.
Anita Laarveld, activiteitenbegeleider
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PUZZEL MEE!

Kruiswoordpuzzel
1
11
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31

37
43

42
48
53

32

38

39

44

45

49
54

50
55

58
60

28

34

36

47

19
23

33

52

10
14

22

26

25
29

41

9

18

17

20

35

8

13

16

24

7

56

40
46

51
57

59
61

Horizontaal: 1 klaar 6 danskunst 12 afloop 13 beest 15 autodeur 18 Italiaans gerecht 20 vis
21 Engels bier 23 lidwoord 24 dokter 26 deel v.e. toneelstuk 28 verdrukking 29 selecte groep
31 gebergte in Zuid-Amerika 33 voordat 34 huisdier 36 reeks 38 schoonmaakgerei 41 veldvrucht
43 ijspunt 45 uitroep van vreugde 47 nachtvogel 49 stuk hout 51 honingdrank 52 muziekinstrument
55 ontzag 58 inwendig orgaan 59 huisdier 60 schipbrug 61 vrucht.
Verticaal: 2 rangtelwoord 3 tochtje 4 uniek 5 pl. in Gelderland 7 gravin van Holland 8 slimheid
9 bijbelse figuur 10 bijwoord 11 babysit 14 pl. in Limburg 16 handvat 17 wedren 18 riv. in Rusland
19 ontkenning 22 Frans lidwoord 25 gevolg 26 beeldverhaal 27 deel v.d. voet 28 kookgerei
30 Europeaan 32 deel v.d. week 35 onzuiver gewicht 36 bijbelse figuur 37 verharde huid
38 durende vijandschap 39 gelijkspel 40 al 42 houding 44 bevel 46 boerenbezit 48 waterdeeltje
50 soort kabouter 53 persoon 54 ik 56 pl. in Gelderland 57 vogel.
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MEDEWERKERS

De ZFO Academie laat je
vakmanschap groeien!
Bij de start van de nieuwe ZFO Academie in mei dit
jaar hoorde ook een leuke wedstrijd. De wedstrijd
hield direct verband met groei en ontwikkeling. Iedere
medewerker van Zorgfederatie Oldenzaal ontving
namelijk een zakje met zonnebloemzaadjes om die te
planten en te laten groeien.

D

e medewerkers die de grootste

Maar ook Lian en Natasja hebben

zonnebloemen hadden

een mooie prijs in de wacht

gekweekt ontvingen een prijs.

gesleept. Eenieder hebben zij een

Uit de enthousiaste inzendingen

mooie cadeaubon van Tuintotaal

en foto's zijn drie winnaars

ontvangen.

geselecteerd. Patrick had met zijn

32

230 centimeter ruimschoots de

Charlotte Kienhuis

grootste zonnebloem gekweekt!

Opleidingscoördinator
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AFDELING ‘T HÖFKE

Op bezoek bij de dierenwinkel
Wij gaan vanuit afdeling ‘ t Höfke 1 keer in de 2
weken naar de dierenwinkel. We worden altijd
hartelijk ontvangen door het personeel. Een nieuw
plantje halen voor de vissen, rondkijken en de
dieren aaien, de bewoners vermaken zich hier
uiterst goed!
Bianta Peters

AFDELING ‘T HUUSKE EN ‘T HÖFKE

High Tea
Op de vraag wat de bewoners van afdeling
‘t Huuske en ‘t Höfke graag willen in
activiteiten hoefden ze niet lang na te
denken.
Lekkere broodjes tijdens een verzorgde
lunch was het antwoord!!!
Biante Peters

AFDELING ‘T HÖFKE

Zonnestralen
Genieten onder het genot van
een drankje op het terras.
De laatste zonnestralen
meepakken in de maand
oktober.
Afdeling ‘t Höfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING BREEDWIJS

Bezoek van
enthousiaste kleuters
O

p dinsdagochtend komen
enthousiasme kleuters bij ons

aanschuiven op de dagbesteding bij
Breedwijs. De kleuters en deelnemers
spelen samen verschillende
spelletjes. Het is prachtig om te zien
hoe de interactie is tussen jong en
oud en hoe iedereen geniet.
Gonny Flint,
Activiteitenbegeleider

DAGBESTEDING ‘T GREUNE VELD

Herfstactiviteiten
Het is weer herfst en bij dagbesteding 't Greune Veld zijn
we weer begonnen met appelmoes maken en andere lekkere
dingen, zoals een omgekeerde appeltaart en appelflappen.

W

e hebben al heel wat zakjes
appelmoes gevuld voor de

aankomende winter. Met z'n allen is dit
een gezellige activiteit. Ook hebben
we op een kalebas een bloemstukje
gemaakt met de hortensia's uit eigen
tuin. De deelnemers waren blij met het
resultaat. Ondanks het feit dat het al
herfst is, zitten we nu nog soms na het
eten even buiten. Wat genieten!!
Ellen Groeneveld,
activiteitenbegeleider
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D A G B E S T E D I N G 3 0 -J A R I G J U B I L E U M

Uitstapje maandaggroep de Abdij
Om het 30-jarig bestaan van de dagbesteding te vieren mocht iedere locatie
een uitstapje organiseren. Met de bus van de Zorgfederatie heeft chauffeur
Sjef ons naar prachtige locaties in de naaste omgeving gebracht.

O

nderweg werd er in

Losserhof gegaan om daar

terugkijken

de bus uit volle borst

even rond te kijken.

op een

gezongen. De dames hadden

De eindbestemming was het

prachtige

er zin in. De eerste stop was

Loaboertje, een boerderij

dag.

in het Arboretum waar we

gelegen in het Duivelsbos.

Bedankt

van de lunch in de vorm van

Daar maken zij van de melk

namens

een picknick genoten hebben.

van hun koeien zelf ijs.

alle deelneemsters en
vrijwilligster Joke.

Daarna zijn we richting
de winkel de Gildehof op

We hebben genoten van een

de kinderboerderij van de

heerlijke ijscoupe en konden

Nicole Beernink

D A G B E S T E D I N G S C H O LT E N H O F

Herfsttocht
Onlangs hebben we voor
de deelnemers van de
dagbesteding Scholtenhof
een mooie herfsttocht
georganiseerd.

W

e hadden geluk met het
weer en konden bij het

'Stekkie' in Rossum lekker buiten
op het terras zitten en genieten
van een kop koffie met een wafel
gevuld met boerenjongens en
advocaat. De deelnemers hebben
ervan genoten.
Angeline Beene,
activiteitenbegeleider
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ALZHEIMER CAFÉ OLDENZAAL

Welkom op 24 november
Op donderdag 24 november a.s. wordt in het Alzheimer Café
regio Oldenzaal een bijeenkomst gehouden, deze keer met het
thema: Veiligheid en bescherming.

C

arla Boerrigter (mentor) en Esther Gervink

programma begint om 19.30 uur en zal tot

(bewindvoerder) van de organisatie

ongeveer 21.00 uur duren, met een pauze van

‘Profez’ zijn de gastsprekers van deze avond.

een half uur. Na afloop is er, onder het genot

Zij zullen vertellen over de verschillende

van een drankje, ruim gelegenheid om na te

beschermingsmaatregelen die ingezet kunnen

praten. De toegang is gratis.

worden wanneer een persoon niet (meer)
in staat is om zijn of haar eigen welzijn te

Voor meer informatie over het Alzheimer Café

behartigen. Denk hierbij aan het bieden

kunt u terecht op www.alzheimer-nederland.

van ondersteuning middels budgetbeheer,-

nl of via het Willemien (Impuls) te Oldenzaal,

en coaching of het wettelijk inregelen van

telefoon (0541) 571414.

mentorschap,- en bewindvoering.
Stuurgroep Alzheimer Café,

36

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom op

regio Oldenzaal

onze locatie Willemien aan de

P/a Willemien, Wilhelminastraat 5,

Wilhelminastraat 5, 7571CE te Oldenzaal. Het

7571 CE OLDENZAAL
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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 van

ander hoe je de mens centraal

het diploma Verzorgende IG?

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

Kom werken bij Zorgfederatie Oldenzaal!

de beste zorg rondom onze cliënten te
organiseren. Je stemt activiteiten af op

Maak samen met een team van betrokken

de persoonlijke leefstijl en wensen van

collega’s echt het verschil voor mensen die

onze cliënten, waarbij onze cliënten de

dat nodig hebben en die blij met je zijn!

eigen regie hebben. Door je persoonlijke
aandacht zorg je voor een glimlach op het

Bekijk onze vacatures

gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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OPLOSSINGEN

Puzzels oktober
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Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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