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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

belangstellenden ontvangen het blad.

FEBRUARI 2020. Het Driespan

Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

is het huisblad van Zorgfederatie

u toch belangstelling? Dan kunt u zich

Oldenzaal en vertegenwoordigt onze drie

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

organisatieonderdelen: Scholtenhof,

0541-513433 of via e-mail: driespan@

Mariahof en Thuiszorg. De

zorgfederatieoldenzaal.nl.

aanleuncomplexen De Potskamp, De
Grevinkhof en Scholtendijk horen

Wij wensen u veel leesplezier in dit

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort

Driespan!

bij Mariahof. Cliënten, relaties en

Redactie Driespan

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
Alhoewel het al weer een paar weken geleden is ziet u in dit nummer
toch nog een en ander over de december feestdagen. We willen graag nog
even terugblikken op bijzondere momenten: adventstocht, kerstdiners,
kerstbijeenkomsten en oud en nieuw. Voor de één geweldige dagen, voor
de ander ook gemis. Geweldig hoe vrijwilligers en medewerkers zich dit
jaar ook weer hebben ingezet en we hebben veel complimenten ontvangen.
Hopelijk ziet u dit in de foto’s terug.

M

aar…...het is alweer tijd voor een

betekenisvol blijven, bouw in de vorm

volgende mooie traditie: Carnaval

van hofjes, zorgzame wijken, technologie,

in Oldenzaal. Scholtenhof is buur van

de derde leeftijd heeft zorg voor de

stadsprins Rob en Mariahof heeft haar

vierde leeftijd, jong en oud, mantelzorg,

eigen hoogheid. De bekendmaking is op

vrijwilligers en ervoor zorgen dat mensen

donderdag 20 februari! We zijn benieuwd

enthousiast zijn voor de zorg en dit ook

naar de 3e hoogheid van de Krasse

blijven. Op vele manieren zijn we ook in

Knarren…

Oldenzaal aan de slag. Dat is belangrijk
want ook hier zien we de wachtlijsten

Afgelopen weken kwam de toekomst

ontstaan en groeien. Als Zorgfederatie

van de ouderen(zorg) regelmatig in

Oldenzaal vinden we het belangrijk om

het nieuws. De toename van het aantal

in samenwerking met andere lokale

ouderen is al jaren bekend. Een grote

organisaties met de verschillende

groep ouderen blijft gezond maar de

oplossingsrichtingen aan de slag te zijn.

kwetsbare groep groeit ook! Hoe gaan

Wilt u hierover meer weten, neem gerust

we om met dit vraagstuk? Er is onlangs

contact op. Daarnaast willen we dagelijks

landelijk onderzoek gedaan door een

een bijdrage bieden aan kwaliteit van

commissie onder leiding van Wouter Bos,

leven van mensen. Dat zit hem in het

er was een debat met Hugo de Jonge

hier en nu. U leest de voorbeelden in dit

over de vraag naar verpleeghuiszorg

Driespan.

en De Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving schreef een rapport over

Ik wens u allemaal een mooie

de derde leeftijd. Op allerlei wijze is

februarimaand, een gezellig carnaval en

er aandacht voor ouderen, een echte

leesplezier.

oplossing is er nog niet maar goed dat er
veel aandacht voor is en er wel een aantal

Met vriendelijke groet

richtingen zijn. Ik denk dat uiteindelijk

Wiesje Heeringa

alle oplossingsrichtingen nodig zijn:
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UITNODIGING

Opkomst 3e
Hoogheid Mariahof
D

aar zit ik dan nog in het donker,

Komt u mij toejuichen wanneer ik mij

wachtend om in de spotlight te mogen

presenteer op 20 februari om 18.00

treden en mij te presenteren als de NAR

uur? We zullen er dan samen een mooi

van 2020/2021.

carnaval van maken.

Wat heb ik er een onmeunige zin in!
Cape, kleding en steek of diadeem liggen

Groet,

klaar, onderscheidingen bij de drukker.

Nar 2020/2021

Er kan niet veel meer mis gaan...
Kwaliteit van leven en een goede dag,
dat is waar het om gaat in Mariahof

Op donderdag 20 februari a.s. presenteren
de “Krasse Knarren”
Kwaliteit
vanuur
leven
eneigen
een goede dag,
om 18.15
haar 3e
carnavals
Hoogheid
dat is waar
hetmet
omHofhuishouding.
gaat in Mariahof

Kwaliteit
dat is wa

Vanaf 18.00 uur is het Boeskoolhöfke
geopend, waar dweilorkest “La Bella Bok”
de sfeer er vast in zal brengen.

Op donderdag 20 februari a.s. presenteren
de “Krasse Knarren”
Wij nodigen
u vanuur
hartehaar
uit deze
om 18.15
3e eigen
carnavalsavond samen met ons te vieren.
carnavals Hoogheid met Hofhuishouding.

Uitnodiging opkomst 3e Hoogheid Mariahof

Op dond
de
om
carnavals

Kwaliteit
Vana
dat
is wa
geope
de

Tot
donderdag
20isfebruari
!
Vanaf
18.00 uur
het Boeskoolhöfke
geopend, waar dweilorkest “La Bella Bok”
de sfeer er vast in zal brengen.
Jolanda Olde Rikkert, leidinggevende
woonleefgebied Mariahof

Beatrixstraat 64 Oldenzaal

Beatrixstraat 64 Oldenzaal

Op dond
Wij
de
carnav
om
carnavals

Wij nodigen u van harte uit deze
“de samen
Krasse Knarren”
Carnavalsvereniging
carnavalsavond
met ons te vieren.

Tot donderdag 20 februari !

Vana
Tot
geope
de

Jolanda Olde Rikkert, leidinggevende
woonleefgebied Mariahof

Wij
Joland
carnavw

Carnavalsvereniging
Krasse Knarren”
Beatrixstraat 64“de
Oldenzaal

Carnaval

Tot

Joland
w
Carnavalsvereniging Mariahof

Carnaval

Beatrixstraat 64 Oldenzaal
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Bewonersnieuws
VA N 2 2 N O V E M B E R 2 0 1 9 T O T E N M E T 2 0 J A N U A R I 2 0 2 0

Nieuwe cliënten
De heer Leferink

appartement 46

Beatrix

Mevrouw Leferink-Klein Rot

appartement 46

Beatrix

De heer ten Voorde

appartement 19

Grevinkhof

De heer Langeler

appartement 37

Grevinkhof

Mevrouw Langeler-Heideman

appartement 37

Grevinkhof

Mevrouw Schipper-Teunissen van Manen

appartement 44a

Beatrix

Mevrouw A.G. Kattenpoel Oude Heerink-Gilbers

appartement 112

Mariahof

Mevrouw Huiskes-Schopman

appartement 321

Scholtenhof

Wij hopen dat onze nieuwe cliënten zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving.
Verhuisd
Mevrouw Caron-Velema

appartement 2

Grevinkhof

De heer Schoonderbeek

appartement 3.19

Scholtenhof

Mevrouw van de Moesdijk-Ekkelboom

appartement 112

Mariahof

Mevrouw Arends-van der Veen

appartement 321

Scholtenhof

Mevrouw ten Thije-Meuleman

appartement 94

Potskamp

Overleden

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

U I TJ E

Kerstsfeer in Borghuis
M

edewerkers en bewoners
van afdeling Landreben

zijn naar Tuincentrum
Borghuis geweest en kwamen
al snel in kerststemming. Ze
hebben de dag afgesloten met
een heerlijke kop soep.
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WERKZAAMHEDEN

Recreatiezaal Scholtenhof
Van maandag 20 januari tot en met vrijdag 14 februari vinden er
installatie- en schilderwerkzaamheden plaats in de Recreatiezaal, de
vloerbedekking zal worden verwijderd en er wordt een nieuwe vloer gelegd.

I

n de laatste week wordt het nieuwe

De zaal is gesloten van maandag 3 tot en

meubilair en de nieuwe apparatuur voor

met donderdag 6 februari in verband met

de keuken geplaatst. De huidige winkel

het leggen van de nieuwe vloer. Tijdens

wordt gesloten, deze zal in vernieuwde

deze dagen wordt de maaltijd op de afdeling

vorm overgaan naar de Recreatiezaal. De

verstrekt. Beneden is er zoals gebruikelijk

winkel krijgt een andere uitstraling met een

koffie en thee, dit is verkrijgbaar in de Engelse

aangepast assortiment.

kamer (nabij de receptie).

Uiteraard proberen we eventuele overlast
zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen we

Naar verwachting zullen eind februari alle

helaas niet voorkomen dat er enig (geluids)

werkzaamheden zijn afgerond. De zaal wordt

overlast zal zijn. Ook zal de zaal gedurende

op een feestelijke manier geopend, hierover

een aantal dagen gesloten zijn, in die week

volgt op een later moment informatie.

vinden er geen activiteiten plaats.

B E TA A L G E M A K

ZFO Pas
I

n november en december 2019 is in
Mariahof en Scholtenhof de ZFO Pas

geïntroduceerd. Zowel in de winkel als
in de zaal wordt hij volop gebruikt!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER MH

Op weg gaan
Vertrekken, op weg gaan: om andere mensen te ontmoeten. Je moet het maar
durven, zo maar op weg gaan. Daarvoor moet je durven loslaten en afscheid nemen.

E

igenlijk begint het al bij je geboorte.

Soms durf je je oude spoor los te laten

Dat is het begin van je reis waarin je

en nieuwe wegen te bewandelen. Door

de warmte van je moederschoot achter

de ontmoeting ontstaat er een nieuw

je laat om je te ontwikkelen tot een eigen

perspectief. Je kunt het vergelijken met

en zelfstandig mens. Op zo’n reis heb

een brug. Zij verzamelt en verbindt wat

je een aantal dingen nodig, een soort

binnen is met buiten. Wat is geweest

basisvertrouwen – grond onder je voeten –

met wat nog komen zal. Zij nodigt uit tot

een perspectief dat je reisdoel bepaalt.

wederkerigheid. Zij doet wat liefde doet en
maakt gastvrijheid mogelijk.

Op reis kun je van alles tegenkomen
hoogtepunten en dieptepunten. Dat vormt

We gaan een periode van veertig dagen in,

bagage die je met je meedraagt. Soms kan

onderweg naar Pasen. Pasen is niet bij de

het gebeuren, dat je in je reis in een gat

pakken neer gaan zitten. Pasen is opstaan

terechtkomt of de grond onder je voeten

als resultaat van die tocht van veertig

kwijtraakt en het doel van je reis uit het

dagen, geloven in een ideaal dat werkelijk

oog verliest. Wat is het goed als in zo’n

is, kan worden en kan zijn, telkens weer.

situatie iemand met je meeloopt. Hij of zij
vraagt wat er is dringt zich niet op, biedt

Ik wens u een goede veertigdagentijd.

ruimte om je verhaal te doen, te vertellen
over jezelf en wat er in je omgaat, waar je

Ine Wilbers

tegen aan loopt. Een intense ontmoeting,

Geestelijk verzorger

een goed gesprek kan als voedsel zijn, als
brood dat je sterkt en kracht geeft. Zo kun
je weer verder.

8
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FEEST VOOR CLIËNTEN

Stichting Vrienden van
Mariahof en Scholtenhof
Op 28 november 2019 gaven de Vrienden

Wilt u ook vriend worden van Mariahof en

van Mariahof en Scholtenhof een prachtig

Scholtenhof? Dat kan! Informatie is te lezen

feest voor cliënten van de Zorgfederatie.

op de website www.zorgfederatieoldenzaal.
nl of op te vragen via vriendenvan@

E

en hapje en een drankje, muzikale

zorgfederatieoldenzaal.nl

omlijsting door de Oldenzaalse

Smartlappenzangers en een koor,
zorgden voor een gezellige middag/
avond. Er was een loterij met leuke
prijzen en als klap op de vuurpijl mochten
de activiteitenbegeleiders van de
Zorgfederatie een cheque in ontvangst
nemen ten behoeve van activiteiten voor
de cliënten. Namens alle cliënten bedanken
wij de Stichting Vrienden van Mariahof en
Scholtenhof voor dit mooie feest!

....

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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SINTERKLAAS

Schoen zetten
“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint”....

W

at een feest vandaag. Vanmorgen
verrassende en nieuwsgierige blikken

bij onze bewoners want ja ja, de schoentjes
die ze gisteravond mochten zetten waren
gevuld!! Wat een blije gezichten toen de
cadeautjes uitgepakt werden! Een ieder
een eigen persoonlijk cadeautje. En als kers
op de taart kwam de Sint ook nog eens
een bezoekje brengen met zijn pieten. Wat
hebben onze bewoners genoten vandaag!
Afsluiten met een heerlijk stamppotbuffet en
gezellig nakletsen over deze feestelijke dag!
“Dank u Sinterklaasje”!
Groetjes namens alle bewoners
Jeroen Nijmeijer en Ellen Kruders

10
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C O M P I L AT I E

Kerst 2019
De decembermaand stond bol van de activiteiten. De Goedheiligman bezocht
Scholtenhof en Mariahof, en vol verwachting klopte ons hart. De afdelingen
werden niet overgeslagen, daar werden de schoentjes ook gevuld.

O

p 13 december werd er een Adventstocht

later genieten tijdens de kerstmarkt, waar

gehouden. Clienten (en ook medewerkers,

naar hartelust mooie artikelen uitgezocht

vrijwilligers en andere belangstellenden)

konden worden. Er waren lekkere drankjes en

van ZFO beleefden op die manier alvast de

hapjes en een loterij.

kerstsfeer! Vanuit Mariahof en Scholtenhof

Het kerstdiner voor onze cliënten en hun

toog de stoet langs tal van kerstfiguren, die

familie was tot in de puntjes verzorgd door

werden opgeluisterd door muziek en zang. In

onze facilitaire collega’s. Je kon proeven dat

de Plechelmuskerk kon men genieten van een

dit met liefde bereid was! Al met al kunnen

kop heerlijke erwtensoep, en daarna van het

we terug kijken op een roerige maar gezellige

kerstconcert van de Boeskooltoppers.

maand. De sfeerbeelden zeggen genoeg…..

Medewerkers en vrijwilligers konden een week

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HET OUDE JAAR UITLUIDEN

Heel veel oliebollen!
T

raditiegetrouw luiden wij bij
Zorgfederatie Oldenzaal het oude jaar

uit met het bakken van oliebollen voor onze
cliënten en andere belangstellenden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Verstrekkingen en voorzieningen 2020
Opslag voor 2020 is gebaseerd op verhoging van de kostprijs door stijging van 2,5% materiele kosten en loonkostencomponent prijsindexcijfer van 3,5%.

Waskosten (persoonsgebonden kleding), p/maand voor cliënten intern

CATERING

€ 76,40

Warme maaltijd in recreatiezaal

€ 8,80

CLIËNTEN (IN- EN AANLEUNWONINGEN)

Kop koffie/thee/cappucino/espresso

€ 1,10

Platgoed per kilo

Broodje ham/kaas

€ 2,05

Persoonsgebonden wasgoed: op te vragen bij de linnendienst

Kop soep

€ 1,80

Haal en brengservice wasgoed

Hapje

€ 1,25

Reparatie en versteldienst kleding: op te vragen bij Naaistudio ‘Marjolein’

Luxe hapje

€ 1,60

UITERLIJKE VERZORGING

Patat/kroket/frikandel/bamischijf (incl. mayonaise/

€ 1,30

ketchup)

€ 2,75
€ 2,35

KAPPER
Knippen

€ 10,00

Drankje bij externe activiteit

€ 1,50

Watergolf (incl.)

€ 13,50

Gebak bij externe activiteit

€ 2,45

Permanent Scholtenhof

€ 35,00

Roombotercake/petit four/theegebak

€ 1,50

Permanent Mariahof

€ 37,50

Bediening per uur

€ 33,40

Toeslag externe gebruikers

€ 2,00

ONTMOETEN

PEDICURE

SOCIALE DAGVOORZIENING

Voetbehandeling voor cliënten Mariahof, Scholtenhof,
aanleunwoningen en externen

€ 26,00

Handverzorging

€ 10,00

Hele dag arrangement (incl. deelname activiteiten, warme
maaltijd, koffie en thee)

Halve dag arrangement (incl. 1 dagdeel deelname
activiteiten, warme maaltijd, koffie en thee)

€ 14,10
€ 8,50

Warme maaltijd arrangement (in recreatiezaal v.a 4x p.w.)

€ 8,50

Losse activiteit incl. heen en terug vervoer

€ 7,20

Middag arrangement incl. enkel vervoer

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Gezichtsbehandeling kort

€ 30,00

Gezichtsbehandeling luxe

€ 40,00

Rugmassage

€ 30,00

€ 10,75

Harsen 1 deel (bovenlip of kin)

€ 7,50

Middag arrangement incl. heen en terug vervoer

€ 13,00

Harsen losse delen combi van twee

€ 10,00

Hele dag arrangement incl. heen en terug vervoer

€ 18,60

Harsen hele gezicht

€ 15,00

Epileren voor cliënten Mariahof, Scholtenhof en
aanleunwoningen

€ 7,50

Epileren voor externen

€ 9,50

Verven wimpers cliënten Mariahof, Scholtenhof en
aanleunwoningen

€ 7,50

ACTIVITEITEN (deze kunnen deel uit maken van een arrangement)

Verven wimpers voor externen

€ 9,50

Hobbymiddag

materiaalkosten

€ 7,50

Bloemschikken

€ 3,50

Verven wenkbrauwen voor cliënten Mariahof, Scholtenhof en
aanleunwoningen

Bingo

€ 2,70

Verven wenkbrauwen voor externen

€ 9,50

Yoga

€ 3,60

Wandelclub (gelimiteerd aantal deelnemers)

€ 4,25

Wandel-3-daagse (gelimiteerd aantal deelnemers)

€ 8,50

Vergaderkamers, multifunctionele ruimte, activiteitenruimte,
zolder excl. koffie p/dagdeel/4 uur

€ 40,60

Boodschappenbus, per rit (gelimiteerd aantal deelnemers)

€ 4,25

ARRANGEMENTEN, BEDRAG PER MAAND
Goud (onbeperkte aantal activiteiten per week incl. drankje en
koffie/thee)
Zilver (3 activiteiten per week incl. drankje en onbeperkt
koffie/thee)

€ 25,00
€ 15,00

VERGADERFACILITEITEN
ZAALHUUR (PER DAGDEEL) 4 UUR

Vergaderkamers p.u incl. koffie/thee tot max.l 15 pers.

€ 16,25

GRATIS ACTIVITEITEN

Recreatiezaal p/dagdeel incl. koffie/thee tot max. 50 pers.

€ 91,50

Ontspanningsactiviteit (Bruin Cafe, filmavond, optredens,

Activiteiten kapel per dagdeel/4 uur

€ 145,30

zondagmiddag muziek cafe/matinee)

gratis

DIVERSEN

Sjoelen

gratis

SLEUTELS

Gymnastiek

gratis

Label

€ 29,85

Kaarten/rummikub

gratis

App. sleutel

€ 21,70

Jeu de boules

gratis

Brievenbussleutel

€ 2,95

Koersbal

gratis

Openen deuren bij verlies. (voor zelfstandig wonenden in wijk en

€ 33,05

Bridge

gratis

Bakkie koffie

gratis

Hap en stap

gratis

VERVOER
Vervoer (enkele rit) t.b.v. activiteiten

€ 2,20

PLUSDIENSTEN
SCHOONMAAKSERVICE

clienten Thuiszorg)

MISINTENTIES
Mariahof en Scholtenhof

€ 5,00

Offerkaarsje

€ 0,50

KOPIËREN

€ 0,10

ONTRUIMEN APPARTEMENT, OP VERZOEK VAN CLIENT OF FAMILIE
Opslag huisraad (3 maanden)

€150,00

Ontruiming per appartement (door extern verhuisbedrijf)

€450,00

Schoonmaak appartement 1,5 uur per week

€ 40,25

INLEUNWONINGEN

Schoonmaak appartment 1 uur per week

€ 27,45

WOONSERVICEKOSTEN

€ 238,96

VERVOERSDIENSTEN EXTERNE MEDISCHE BEZOEKEN

ARRANGEMENTEN, BEDRAG PER MAAND

Vervoer kosten per km.

€ 0,50

Begeleiding medewerker bij vervoer

€ 38,65

Goud (onbeperkte aantal activiteiten per week incl. drankje
en koffie/thee)

€ 25,00

Zilver (3 activiteiten per week incl. drankje en onbeperkt
koffie/thee)

€ 15,00

KLUSSENDIENST/TUINDIENST
per uur (min. 15 minuten, excl. €2,50 adm. kosten)

€ 33,40

PARTICULIERE ZORG (PER UUR)

WASSERVICE

Geintegreerd tarief wijkverpleging

CLIËNTEN WOONACHTIG IN SCHOLTENHOF / MARIAHOF

Persoonlijke verzorging

150 Naamlabels bij ‘komen wonen’ inclusief
aanbrengen

€ 74,50

Verpleging

50 Naamlabels inclusief aanbrengen

€ 40,70

25 Naamlabels inclusief aanbrengen

€ 21,80
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€ 55,70

Begeleiding individueel

€ 63,98

Begeleiding groep

€ 40,52

Logeren zonder zorg

€ 71,73

PERSONEELSNIEUWS

Welkom
De afgelopen maanden zijn er weer

introductiebijeenkomst voor nieuwe

nieuwe collega’s gestart bij ZFO.

medewerkers en stagiaires plaats. Mocht
je deze gezichten tegenkomen, dan weet

Z

oals elke maand vond ook

je dat het Herrold, Jose, Wieger, Femke,

in december en januari een

Mark, Esther, Eelke, Lotte en Muna zijn!

Foto 1 V.l.n.r.: Herrold Franken (verz ig

Foto 2 V.l.n.r.: Mark Zanderink

Scholtenhof), Jose Wolbert (woonassistent

(verz ig Singraven), Esther Zoontjes

Mariahof), Wieger Boers (TD),

(verpleegkundige Hogeland),

Femke Ottema (woonnassistent en

Eelke Grimberg (hbov Singraven),

in opleiding (social work)

Lotte Engelbertink (keuken),
Muna Wehab-Rebi (linnen huishouding)

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Reisprogramma maart 2020
D

e afgelopen periode hebben

€ 5,- per maand meer te betalen

Op maandag 17 februari kunt

velen van u genoten

dan de genoemde prijzen.

u tussen 11.00 en 11.30 uur de

van mooie reisjes, naar de

instapkaarten ophalen in Mariahof

diverse kerstconcerten, naar

We willen u erop wijzen dat bij

en Scholtenhof. Deze dagen zijn

voorstellingen in stadstheater

de meeste reisjes vrijwilligers

de vrijwilligers van het reisbureau

De Bond of lekker op de koffie.

meegaan om u te begeleiden.

aanwezig.

Op het moment dat we deze kopij

Wanneer u ondersteuning van

schrijven knalt het vuurwerk en

een verzorgende nodig heeft

Op de instapkaart staat tevens de

worden er oliebollen gebakken.

verzoeken we u dit bij uw

juiste vertrektijd vermeld. U dient

De wereld is klein door de mist.

inschrijving te vermelden. Er

15 minuten voor vertrek aanwezig

Wie er op uit gaat ontmoet

zal dan samen met u worden

te zijn. Om de wachttijden

mensen, maakt nieuwe

gezocht naar een oplossing.

voor ieder zo kort mogelijk te

herinneringen en heeft iets te

Hebt u zich opgegeven voor

houden vragen we u dringend de

vertellen.

een reisje, maar kunt u door

vertrektijd op uw instapkaart aan

We vinden het fijn dat wij als

omstandigheden niet deelnemen,

te houden.

vrijwilligers van het reisbureau

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

eraan mee kunnen werken dat u

administratiekosten in rekening

Wanneer u meer informatie

er ook de komende maand weer

te brengen. Het resterende

wenst over de reizen, kunt u

op uit kunt gaan. Op de volgende

bedrag zal in de volgende maand

natuurlijk contact opnemen

bladzijden vindt u het nieuwe

geretourneerd/verrekend worden.

met de vrijwilligers van het

reisaanbod voor maart. Wanneer

Wanneer u op de dag van het

reisbureau tijdens de zitting op

u suggesties of wensen heeft voor

reisje annuleert kunnen wij u

de 2e maandag (Scholtenhof) of 2e

reisdoelen horen we dat graag. We

helaas geen geld retourneren.

dinsdag (Mariahof) van de maand.

zullen deze dan proberen op te
nemen in ons aanbod.

U kunt zich inschrijven voor de
reisjes in maart

De reisjes van reisbureau

• Op maandag 10 februari in

ReisGenoten worden

Scholtenhof van 14.30 tot 16.00

georganiseerd voor alle

uur in de recreatiezaal

Oldenzaalse ouderen.

• Op dinsdag 11 februari in

Belangstellenden die geen cliënt

Mariahof van 10.00 tot 11.00 uur

zijn van de Zorgfederatie dienen

in het Boeskoolhöfke.
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BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP
Maandag 2 maart

VOORJAARSCONCERT LIONS
ENSCHEDE
Zaterdag 7 maart

Maandag 16 maart

€ 8,00 PER PERSOON | REISCODE 11.1.13

Programma

€ 5,50 PER PERSOON | REISCODE 11.1.14

Programma

12.30 uur

Vertrek

10.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

14.30 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst
Na ontvangst met een heerlijk kopje koffie

De deelnemers blijven enthousiast over het

en thee in het stedelijk Lyceum in Enschede

bewegen in warm water: het versoepelt de

kunt u luisteren naar een sfeervol concert.

spieren en gewrichten en het vergroot de

In de pauze wordt er een hapje en/of drankje

weerstand. Het zwembad is toegankelijk via

geserveerd.

een grote brede trap met leuning of met een
moderne lift. Het water is ongeveer 1.50 m
diep, u kunt er dus in staan.

KOFFIEDRINKEN BIJ GRAND
CAFÉ SMIT IN LOSSER

Programma
14.30 uur

Vertrek

17.00 uur

Thuiskomst

Zondag 8 maart (SH)

Via een leuke route gaan we naar Grand Café

Zaterdag 14 maart (reservedatum)

Smit in Losser. Dit Grand Café is verbouwd en

Zaterdag 21 maart (MH)

in november 2019 heropend. We gaan hier een
lekker kopje koffie of thee drinken met een
gebakje erbij.

€ 10,75 PER PERSOON | REISCODE 11.1.15
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WINKELEN BIJ BRUNO KLEINE
IN GRONAU

UIT ETEN BIJ
STATIONSRESTAURATIE
OLDENZAAL

Dinsdag 10 maart (reservedatum)

Woensdag 11 maart (MH)

Dinsdag 17 maart (MH)

Woensdag 18 maart (SH)

Dinsdag 24 maart (SH)

Zaterdag 4 januari (reserve datum)

€ 5,00 PER PERSOON | REISCODE 11.1.16

Programma

€ 18,75 PER PERSOON | REISCODE 11.1.17

Programma

111.00 uur

Vertrek

17.00 uur

Vertrek

14.30 uur

Thuiskomst

19.30 uur

Thuiskomst

Deze dinsdagen is er gelegenheid om mee te

Deze woensdag gaan we een driegangenmenu

gaan naar Bruno Kleine om uw voorjaars-/

eten bij de stationsrestauratie van Oldenzaal.

zomergarderobe aan te vullen.

Wat er op het menu staat is nu nog niet

Bruno Kleine zorgt voor lekkere broodjes met

bekend, dus laat u verrassen.

een kopje koffie of thee. Bij thuiskomst drinken
we samen in de recreatiezaal koffie/thee met
krentenbrood, en kunnen de nieuwe aankopen
worden bewonderd.

STADSTHEATER DE BOND HET
JAAR 250 NA BEETHOVEN FLORIS KORTIE EN VERA KOOPER
Vrijdag 13 maart

Programma
19.30 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

Welkom in het jaar 250 na Beethoven!
Tweeënhalve eeuw na zijn komst op aard
laat Floris Kortie (Podium Witteman), samen
met pianiste Vera Kooper, zien én horen hoe
Beethoven onze wereld heeft veranderd.
Presentator en klassieke-muziekfan Floris
Kortie laat zien waarom Ludwig van Beethoven

€ 21,50 PER PERSOON | REISCODE 11.1.18
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was uitverkoren om ons met zijn revolutionaire
muziek de moderne tijd in te loodsen.

PAASSHOPPEN BIJ
TUINCENTRUM BORGHUIS
Maandag 23 maart (MH)

GEZELLIGE MIDDAG BIJ HET
LANDHUIS MET BOCA LIONS
Vrijdag 27 maart

Maandag 30 maart (SH)
Dinsdag 7 april (reserve)

€ 18,50 PER PERSOON | REISCODE 11.1.19

Programma

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 11.1.20

Programma

11.00 uur

Vertrek

13.00 uur

Vertrek

14.30 uur

Thuiskomst

17.30 uur

Thuiskomst

In Deurningen zit Tuincentrum Borghuis. In

We laten ons verrassen door de Boca Lionsclub

deze periode is het tuincentrum helemaal

Oldenzaal. Zij verzorgen een fijne middag

ingericht voor Pasen en vindt u er prachtige

voor u met een gezellig en zeer gevarieerd

voorjaarsbloeiers.

programma. Een middag vol vertier door

Na het winkelen staat in het Tuinrestaurant

Oldenzaalse artiesten, met een hapje en een

een Borghuis-lunch klaar: twee sneetjes

drankje!

brood met kaas, kroket en een bolletje
rundvleessalade met een kopje koffie of thee.

Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in april 2020 (onder voorbehoud)
Datum

Bestemming

Zaterdag 4 april

Vrijheidsconcert in Stadstheater de Bond

Zondag 5 april

Concert door Koninklijke Harmonie St. Josef in Stadstheater de Bond
met Micheline van Hautem

Maandag 6 en 20 april

Bewegen in warm water, zwembad de Dorper Esch

Dinsdag 7 april

Reservedatum Paasshoppen bij tuincentrum Borghuis

Woensdag 8 (15) en 22 april

Visje eten bij Ricks Vis in Overdinkel

Vrijdag 10 en 24 april

Avondrit naar Florilympha

Zondag 19 en 26 april

Naar Blekkers Hofcafe

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Dienstenoverzicht
Mariahof
Gerda Bisperink en Karin Evering
zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433
Iedere vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur
in de hal

Scholtenhof

Naai- en
verstelservice

Gerda Bisperink en Karin Evering
zijn bereikbaar via 0541-513433 of
clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
Voor het oppompen van uw rolstoelbanden
belt u de receptie 0541-513433
Dagelijks vrij toegankelijk in de Engelse
Kamer (BG)
Voor een afspraak op dinsdag of
donderdagochtend (Nanny van der Veen)
of woensdag of vrijdag (Adele Jissink) belt
u 0541-513433
Op maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en
10.30 uur kunt u bij de receptie terecht
voor zaken rondom contant geld
Voor technische ondersteuning bij het
uitvoeren van klussen kunt u contact
opnemen met 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: keukenScholtenhof@
zorgfederatieoldenzaal.nl
Naaistudio Marjolein, tel. 06-18466606 of
0541-518986

Voor een afspraak met Giny Kienhuis belt
u 06-17797092

Pedicure

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

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

Reisbureau
ReisGenoten

U kunt een afspraak maken met Mieke
Boerrigter via 06-14043060

Schoonheidsspecialiste

Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie

Schoonmaakdienst

Marga Meijer en Ine Heinink; voor een
afspraak op dinsdagochtend, donderdag
en vrijdag belt u 0541-513433
Therodia Render is hiervoor aanwezig op
maandag en donderdag van 13.30-14.30
uur
Voor technische ondersteuning bij het
uitvoeren van klussen kunt u contact
opnemen met 0541-513433
U kunt dagelijks een dagverse maaltijd
nuttigen in het sfeervolle Boeskoolhöfke
van Mariahof. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen met de
receptie: 0541-513433 of per mail:
keukenMariahof@zorgfederatieoldenzaal.
nl
Naaistudio Marjolein, tel. 06-18466606 of
0541-518986

Telefonisch spreekuur voor familie en
mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld en verpleegkundig
specialist Marloes Dalhoeven, op
woensdag van 12.30 - 13.00 uur met
verpleegkundig specialist Rianne Hilderink

Clientadviseur/
casemanager
Bandenservice
Bibliotheek
Kapper

Kas
Klussendienst

Maaltijdservice

Telefonisch
spreekuur

Iedere dag is er telefonisch spreekuur
tussen 12.00 en 13.00 uur (0541-745810)
Iedere dinsdag van 10.00-10.30 uur is de
trombosedienst aanwezig in de zaal

Trombosedienst

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 van maandag t/m zaterdag
geopend van 09.30 tot 10.30 uur
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Thuiszorgspreekuur

Winkel

Bij belangstelling voor een uitje kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld via
0541-513433
U kunt een afspraak maken met Mieke
Boerrigter via 06-14043060. Voor een
afspraak op vrijdagmiddag kunt u bellen
met Yvette Scheurink via 06-29548939
Voor informatie over huishoudelijke hulp
kunt u contact opnemen met de receptie
Telefonisch spreekuur voor familie en
mantelzorgers: op dinsdag van 12.30-13.00
uur met dr. Groeneveld en verpleegkundig
specialist Marloes Dalhoeven, op
woensdag van 12.30 - 13.00 uur met
verpleegkundig specialist Rianne Hilderink
Iedere dag is er telefonisch spreekuur
tussen 12.00 en 13.00 uur (0541-745810)
Iedere maandag van 08.00 - 08.30 uur. De
trombosedienst komt bij u langs.
Voor het verzorgen van de was kunt u op
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 10.30
uur terecht in de linnenkamer
De winkel is van maandag t/m zaterdag
geopend van 10.00 tot 11.00 uur

ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof Februari 2020
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 7 februari, 18.30 uur
Vrijdag 14 februari, 18.30 uur
Vrijdag 21 februari, 18.30 uur
Vrijdag 28 februari, 18.30 uur

Eucharistieviering & blasiuszegen
Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering & askruisje

B. Reerink
I. Wilbers
B. Reerink
B. Reerink

In het Boeskoolhöfke staat de (gratis) koffie voor u klaar. Vanaf 10.00 en 14.30 uur zijn er vrijwilligers
aanwezig die u graag gastvrij ontvangen en altijd in zijn voor een praatje
Mariahof wekelijkse activiteiten
Activiteit
Gymnastiek
Hobbymiddag
Wandelgroep
‘voetje voor voetje’
Sjoelen
Kaarten jokeren/kruisjassen
Bruin café
Bibliotheek

Wanneer
Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Waar
Boeskoolhöfke

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke
Vertrek vanuit ‘t
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke

Woensdag en donderdag om 10.15 uur
Woensdag om 14.30 uur
Donderdag om 15.00 uur
Donderdag om 19.30 uur
NB: 20-2 gaat niet door, i.v.m.
carnavalsavond
Vrijdag om 11.00 uur

Boeskoolhöfke
Hal

Mariahof overige activiteiten
Wanneer
Wat
19.30 uur: Filmavond door Herman Geissink diverse filmpjes
Di. 4 februari
afgewisseld met muziek
17.00 uur: Patat bakken voor bewoners Mariahof 17.30 uur:
Do. 6 en 20 februari
Patat bakken voor bewoners De Beatrix

Waar
Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke

Vr. 7 en 21 februari

Boodschappenbus Oldenzaal rijdt Aanmelden bij de receptie

Di. 11 februari
Do. 13 en 27 februari

Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke

Zo. 23 februari

14.30 uur: Middagbingo
10.15 uur: Bloemschikken
Carnavalsavond 17.45 uur zaal open (voor programma zie
elders in deze Driespan)
14.00 uur: Grote Twentse Carnavalsoptocht kijken

Di. 25 februari

19.30 uur: Avondbingo

Boeskoolhöfke

Di. 3 maart

14.30 uur: Middagbingo

Boeskoolhöfke

Do. 5 maart

17.00 - 17.30 uur: Patat bakken voor de bewoners van
Mariahof en van de Beatrix

Boeskoolhöfke

Vr. 6 maart

Vandaag rijdt de boodschappenbus weer

Do. 20 februari

Boeskoolhöfke
Boeskoolhöfke

Maart

Reisgenoten
Zitting reisgenoten,
inschrijven reisjes maart
Zitting reisgenoten.
Afhalen instapkaarten
maart

Dinsdag 11 februari van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 17 februari van 11.00 - 12.00 uur

Boeskoolhöfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof Februari 2020
Scholtenhof RK vieringen
Vrijdag 7 februari, 18:30 uur
Vrijdag 14 februari, 18.30 uur
Vrijdag 21 februari, 18.30 uur
Vrijdag 28 februari, 18.30 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering
Bidstond
Woord en communieviering

I. Wilbers
A. Quinten
Y. Meyer
I. Wilbers

In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!
Scholtenhof standaard activiteiten
Activiteit
Wanneer
Gymnastiek
Maandag en donderdag om 10.30 uur

Waar
Recreatiezaal

Bruin cafe

Recreatiezaal

Bloemschikken
Kaart- en rummikub middag
Jeu de boules
Bridge
Patat en snacks
Wandelclub voetje voor voetje
Boodschappenbus
Hobbymorgen

Dinsdag om 19.00 uur
Groep 1 en 2: Woensdag 5 februari geen
bloemschikken i.v.m. werkzaamheden zaal
Woensdag 19 februari om 10.00 uur
Groep 3: Woensdag 12 en 26 februari om
14.30 uur
Woensdag om 14.30 uur
Woensdag om 14.00 uur (bij mooi weer)
Donderdag om 13.30 uur
Donderdag 13 en 27 februari om 17.00 uur
Woensdag en donderdag om 10.15 uur
Vrijdag 7 en 21 februari om 10.00 uur
Vrijdagochtend om 10.00 uur

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Buitenbaan
Recreatiezaal
Keuken
Hal Scholtenhof
Hal Scholtenhof
Nis

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer
Wat

Waar

Di. 4 februari

15.00 uur: Yoga

Kapel

Do. 6 februari

Geen activiteiten i.v.m werkzaamheden in de zaal

Recreatiezaal

Di. 11 februari
Di. 11 februari

14.30 uur: Stap en Hap
19.00 uur: Bruincafe

Recreatiezaal
Recreatiezaal

Do. 13 februari

19.00 uur: Bingoavond

Recreatiezaal

Di. 18 februari

Kapel
Recreatiezaal

Di. 25 februari

15.00 uur: Yoga
19.00 uur: Bruincafe
19.00 uur: Carnavalsavond m.m.v Carnavalsvereniging De
Markloawen en het Dweilorkest Oln’zels knooi Orkest
14.30 uur: Bingomiddag
19.00 uur: Bruincafe

Do. 27 februari

19.00 uur: Optreden Duo Remember

Recreatiezaal

Maandag 10 februari om 15.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 17 februari om 11.00 uur

Recreatiezaal

Do. 20 februari

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes
Zitting reisgenoten
afhalen instapkaarten
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Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal

Programma Carnavalsavond
PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD
Programma Carnavalsavond “Scholtenhof”
20 februari 2020

Programma Carnavalsavond “Mariahof”
20 februari 2020

18.30 uur

Zaal open

17.45 uur

19.00 uur

Bezoek van de Markloawen Graaf
Martin, Gravin Patricia
en Sik Michael

19.15 uur

Karaokeshow Landreben

19.30 uur
19.50 uur

Dance Center Lisa
De Confetti’s
Bezoek Kadolstermennekes met
Groot gevolg o.l.v. Stadsprins Rob en
zienen sik Han 20.30 uur Pauze 1
Scholtenhofjuffers
Het oldenzaalse carnavalslied door
8 x Flut
Aan alles komt een eind

20.15 uur
20.45 uur
21.00 uur
21.10 uur

18.00 uur

18.15 uur
18.40 uur
18.50 uur
19.10 uur
19.25 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.50 uur
20.15 uur
20.25 uur
20.35 uur
20.45 uur
20.55 uur
21.05 uur

Zaal open, koffie/thee
La Bella Bok brengt de sfeer er
vast in 18.10 uur Opening door
Jolanda Olde Rikkert, opkomst
hoogheid Mariahof Oudste
Carnavalsvereninging “de Krasse (K)
narren”
Hoogheid presenteert de
hofhuishouding
Optreden
Pauze
Binnenkomst Vennemuskes
Carnavalslied Mariahof
De Oelewappers trekken binnen o.l.v.
Hertog Johan en Sik Stijn; worden
opgenomen in onze huishouding
Optreden
Bezoek van de Kadolstermennekes
o.l.v. Prins Rob de eerste en Sik
Bert; worden onderscheiden door de
hoogheid Mariahof
Optreden
Pauze
Oldenzaals Carnavalslied 2020
Optreden
Het woord is aan Hertog Johan en
Sik Stijn
Afsluiting met de Oal ‘n griezen
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GENIETEN

IJspret voor Kalheupink
Enkele bewoners van Kalheupink hebben de laatste zaterdag van het oude jaar een
bezoek gebracht aan de Oldenzaalse ijsbaan op het Plechelmusplein.

H

24

et was niet zwieren en zwaaien op het

te mogen. De vraag werd eigenlijk direct

ijs zoals vroeger, maar een zeer mooi

positief beantwoord. Het ‘schaatsen’ moet

momentje op de koude ondergrond. Met de

plezier zijn voor jong en (erg) oud. Twee

rolstoel gleden ze over het ijs en genoten

stewards van de ijsbaan zorgden die dag

zichtbaar van de ijspret. Vooral het kijken

ervoor dat wij met de rolstoel op het ijs

naar de kinderen werd als fantastisch

konden en er natuurlijk ook weer af. Van de

ervaren.

organisatie ontvingen wij ook een heerlijk

Natuurlijk kon dit uitje niet doorgaan

kopje koffie of thee met een kerstkoekje.

zonder overleg met de organisatie van

Na anderhalf uur ijspret, moe en voldaan,

de ijsbaan. Ze hadden nooit het verzoek

was het tijd om weer naar Scholtenhof

gekregen om met een rolstoel op het ijs

te gaan.
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GEESTELIJKE ZORG

Hart voor levensvragen
In mijn werk als geestelijk verzorger heb

Het gaat hierbij om levensvragen op alle

ik veel mensen ontmoet met hun pijn en

terreinen van het persoonlijk leven. Het is

teleurstelling, hun zoeken naar antwoorden

van belang om daar bewust aandacht aan te

op vragen, maar ook hun persoonlijke

geven. Een belangrijke levensvraag kan gaan

verhalen en ontroerende ervaringen in een

over afscheid moeten nemen van een partner,

situatie waarin heel concreet ervaren wordt

wanneer de overgang naar een verpleeghuis

hoe ingrijpend een gebeurtenis in een leven

moet worden gemaakt, als je alleen woont

kan zijn.

maar ook als een partner alleen achterblijft.
Afscheid van het leven, de grote waarom-

O

ok in mijn eigen leven heb ik ontdekt

vraag zoals ‘Wat overkomt mij? Ik kan geen

hoe ontredderd je kunt zijn door een

kant uit. Ik weet het niet meer.

ingrijpende gebeurtenis. Het heeft me doen

Het is goed hier heel bewust bij stil te staan,

inzien hoe belangrijk het is om jezelf serieus

dan is weer houvast mogelijk en voel je weer

te nemen in al je reacties en om ruimte

grond onder je voeten. Door aansluiting bij het

te krijgen voor het zoeken naar een eigen

centrum “Willem. Hart voor levensvragen” is

betekenisverhaal waarmee je verder kunt

het mogelijk de geestelijk verzorger van de

in het leven. In een gesprek zowel in een

Zorgfederatie in te zetten in die thuissituaties

verzorging/verpleeghuis als in de thuissituatie

waar levensvragen een rol spelen. Ik ben

probeer ik de verschillende aspecten van

hiervoor te bereiken op telefoonnummer 06-

ingrijpende gebeurtenissen in het leven onder

23825813.

woorden te brengen, te ordenen en te plaatsen
in de hoop dat het herkennen, verkennen en

Met vriendelijke groet,

uitdiepen van vragen kan helpen bij het zoeken

Ine Wilbers

naar een mogelijk perspectief.

Geestelijk verzorger

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Hulp bij
belastingaangifte 2019
O

ok dit jaar is de heer Moes van

voor het maken van een afspraak. Voor

de FNV weer bereid om voor u de

FNV-leden is de hulp bij belastingaangifte

belastingaangiftes te verzorgen. Dit geldt

gratis. Bewoners en cliënten die géén

uitsluitend voor bewoners en cliënten die

lid van de FNV zijn, betalen € 15,00 per

reeds eerder van de diensten van de heer

belastingjaar.

Moes gebruik hebben gemaakt. Zij worden
in de maanden februari/maart 2020 gebeld

Hans Kerkhof

S T E U N TJ E I N D E R U G

Sociaal Team Oldenzaal
SOCIAAL TEAM OLDENZAAL IS ER

Het Sociaal Team ondersteunt u en helpt u

VOOR U!

verder. Wij zijn onafhankelijk en onze hulp
is gratis.

U

kunt bij ons terecht met vragen waar
u in het dagelijks leven tegenaan

U kunt ons bellen op werkdagen tussen

loopt. Wij zijn er voor alle inwoners van

09.00 uur en 13.00 uur op 0541-571414

Oldenzaal met een hulpvraag.

met vragen over bijvoorbeeld geldzaken,
opvoeden, relaties, werk, zelfstandig
blijven wonen, vrije tijd, begeleiding of
hulp, ouder worden, maatschappelijk werk
en juridische vragen.
In het Sociaal Team Oldenzaal vindt u
ervaren en professionele medewerkers
van Impuls, Wijkracht, SIZ Twente, Palet
en wijkverpleegkundigen van de
Zorgfederatie Oldenzaal, Carintreggeland
en Zorggroep Sint Maarten. Meer
informatie kunt u lezen op de website:
www.sociaalteam-oldenzaal.nl
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BEDANKT!

Gulle gevers
Hema

Albert Heijn Zuid-Berghuizen

Wat een leuke actie van Hema Oldenzaal! Via een

In december werd onze dagbestedingslocatie in

Facebook-actie gaven ze 20 rookworsten weg.

Breedwijs verrast door drie medewerkers van Albert

Natasja Vennegoor had Mariahof opgegeven met

Heijn Zuid-Berghuizen: zij kwamen een heerlijke

als gevolg dat ze op 27 december samen met een

lunch verzorgen waar onze cliënten enorm van

van onze bewoners, mevrouw Groenewold, 20

genoten hebben!

rookworsten heeft opgehaald.
Contict
Marion

Op 30 december ontvingen de bewoners van afdeling

Onze collega Karin Evering had een cadeaubon

Landreben heerlijke oliebollen van Contict. Wat

gewonnen van Marion via een Facebook-actie. Marly

smaakten ze goed!

Schiphorst heeft samen met een bewoner een mooi
bloemstuk uitgezocht. De bewoner genoot ervan om
er samen op uit te zijn en ze kregen een heerlijke kop
koffie aangeboden bij Marion.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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S P E L L E TJ E S AV O N D

Plezier voor jong en oud
D

e welpen van
Scoutingvereniging Titus

Brandsma kwamen onlangs
gezellig spelletjes spelen met
onze cliënten in Scholtenhof.

JARIG!

Mevrouw Lage
Venterink 102 jaar!
O

p 14 januari jl. vierde mevrouw Lage Venterink
haar verjaardag en mocht ze, denkbeeldig

weliswaar, 102 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd
in de kapel van Mariahof, waar ook de burgemeester,
inmiddels geen onbekende voor haar, een bezoekje
bracht aan de jarige.

T R O U WJ U B I L E U M

Echtpaar Leferink
60 jaar getrouwd
O

p 27 december waren de heer en mevrouw
Leferink 60 jaar getrouwd. Burgemeester

Welman ging samen met Jolanda Olde Rikkert en
onze zorgmedewerkers op bezoek met bloemen
om het echtpaar te feliciteren!

28
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B E ST E D I N G KWA L I T E I TS G E L D E N

Afdeling Tankenberg
Eerst zal ik mij eventjes voorstellen. Ik ben Tessa Fischer verpleegkundige van de
afdeling Tankenberg team t´Koepeltje. Op onze afdeling Psychogeriatrische Zorg
(PG-afdeling) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende
redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse stoornissen
optreden. Meestal staat geheugenverlies op de voorgrond.

O

nze leidinggevende Jolanda Olde

bewoners. Ook is er meer tijd voor extra

Rikkert heeft mij gevraagd om een

activiteiten in de huiskamer. Het zorgt voor

stukje te schrijven. Iedere afdeling heeft

meer alertheid en een gezellige sfeer. Het

21 uur extra gekregen door extra geld voor

is ook belangrijk dat wij door deze extra

de zorg vanuit de overheid. Deze uren zijn

uren de veiligheid van onze bewoners meer

bedoeld voor de huiskamerbezetting. Wij

kunnen waarborgen: doordat er altijd iemand

mochten de extra 21 uur inzetten vanaf

aanwezig is signaleer je sneller onrust. Ik

januari mits dat de huiskamer continu bezet

zie ook dat er minder zoekgedrag rondom

is met personeel. Ons streven is dan ook dat

de bewoners ontstaat doordat er iemand

de huiskamer bemand is vanaf 08.00 uur

aanwezig is die op dat moment vragen kan

in de ochtend tot dat alle bewoners naar

beantwoorden en waarbij nodig kan helpen.

bed zijn, zodat er altijd iemand aanwezig

Ook is dit ook fijner voor familieleden/

is om de bewoners op te vangen. Op onze

mantelzorgers voor vragen of een praatje.

afdeling is een huiselijke sfeer erg belangrijk
en willen we dit ook graag waarborgen. Door

Daarnaast kunnen de zorgverleners die op

deze extra 21 uur kunnen we nog beter een

de afdeling werken hun werk met minder

huiselijke sfeer aanbieden, waarbij er altijd

werkdruk uitoefenen zodat ze zich kunnen

iemand thuis is.

richten op de zorgvragers buiten de
algemene huiskamer. Hierdoor ontstaat er

Het is mij opgevallen dat er nu meer tijd is

meer overzicht.

voor de bewoners om een praatje te maken
en een kopje koffie te drinken. Dit zorgt ook

Groetjes,

voor meer rust op de afdelingrond om de

Tessa Fischer

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING 4 TOT 8 UUR PER WEEK

Vacature
Voor de locatie Scholtenhof zoeken wij voor de vrijdag een vrijwilliger die
het team vrijwilligers van de dagbesteding wil komen versterken.

W

at ga je doen?

bieden de cliënten een leven, gericht op

Als vrijwilliger bij de dagbesteding

zoveel mogelijk welbevinden, waarin

verricht je werkzaamheden als gastheer/

de cliënt de regie heeft. Binnen de

gastvrouw in de huiskamer, een ruimte

afdelingen wordt cliëntgericht gewerkt

waarin cliënten overdag bij elkaar komen.

in zelforganiserende teams. Met de

De vrijwilliger zorgt voor begeleiding bij

kernwaarden Open, Vakmanschap en

activiteiten en weet een huiselijke sfeer

Verbinding streven we ernaar dat mensen

te creëren. De werkzaamheden worden

thuis kunnen blijven wonen of zo thuis

onder toezicht van de medewerker

mogelijk wonen.

activiteitenbegeleiding verricht.
Direct solliciteren?
Wat verwachten wij van jou?

Stuur een bericht naar onderstaand

• Affiniteit met ouderen met dementie;

e-mailadres en kom een keer kennismaken

• Geduld en relateringsvermogen;

met de dagbesteding, medewerkers en

• Gevoel voor humor en creativiteit;

onze vrijwilligers.

• Initiatiefrijk;
• Fysiek in staat om cliënten te ondersteunen
bij het lopen of te vervoeren m.b.v. rolstoel;
• Vrijdags(ochtend) beschikbaar.

Contactpersoon:
Activiteitenbegeleider Kelly Workel
E-mailadres: kelly.workel@
zorgfederatieoldenzaal.nl

Onze organisatie

30

Wij leveren thuiszorg en cliënten kunnen bij

Voor inhoudelijke vragen over deze

ons wonen in de wooncentra Scholtenhof en

vacature kun je terecht bij Kelly Workel,

Mariahof of in de diverse zorgwoningen. Wij

tel: 0541-513433.
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NIEUWS

Van de Cliëntenraad
Vanaf november 2019 is de nieuwe Cliëntenraad ZFO actief. Deze bestaat uit
Ellen Steenbeeke (voorzitter), Christa Grunder, Carla Kok, Ben Oude Elberink
en Douwe Kooijman.

N

a een jaar als raad hebben we veel

van de bewoners van groot belang.

geleerd, veel informatie ingewonnen,

Waar we dit jaar veel aandacht aan gaan

veel gelezen, gezien en geluisterd, cursus

besteden is het naar buiten brengen van de

gehad en zijn we goed gecoacht.

cliëntenraad. Wat wij willen is een stevige

We hebben veel meegepraat over belangrijke

samenwerking met bewoners, verzorgend

zaken binnen ZFO zoals begrotingen,

en verplegend personeel, mantelzorgers,

rookbeleid en de op handen zijnde wetten en

vrijwilligers, leidinggevenden en directie.

de verbouwing.

We willen als Cliëntenraad zichtbaar zijn

De eerste zichtbare resultaten in

t.b.v. de cliënten als hun vertegenwoordigers

Scholtenhof zijn de aanpassingen in de

in de Zorgfederatie Oldenzaal.

gangen en hal met een nieuwe vloer. Er is

We staan open voor op- en aanmerkingen en

nog wat werk te doen, zoals deurstickers

nieuwe suggesties om uw verblijf bij ZFO zo

plakken op de liftdeuren en de deuren van de

comfortabel mogelijk te maken.

bewoners voor een huiselijke sfeer.

Met dit schrijven willen wij laten zien dat

Waar we ook onze inbreng in hadden is

er genoeg te doen is, daarom gaan we

de op handen zijnde verbouwing van het

het nieuwe jaar in met nog meer inzet en

restaurant die in zijn geheel een nieuwe

motivatie dan het afgelopen jaar.

uitstraling krijgt met nieuw meubilair, een

Een voorbeeld hiervan is dat de Cliëntenraad

nieuwe vloer en veel kleur op de wanden.

zich samen met cliënten en mantelzorgers

De nieuwe keuken komt ook in het

gaat verdiepen in de nieuwe Meerjarenvisie

restaurant zodat de maaltijden in een

2021-2024. Gezamenlijk worden nieuwe

andere stijl bereid worden. De cliëntenraad

onderwerpen bedacht en besproken. Wij

is hiervoor bij Huuskes in Enschede geweest

houden u op de hoogte!

voor een bezichtiging en proeverij en heeft
ook als raad daarin advies gegeven.

Namens de Cliëntenraad

Zoals u ziet: voorbeelden genoeg waar we

Ben Oude Elberink en Douwe Kooijman

druk mee mogen zijn, daarom is de inbreng
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C O N TA C T E N M O T I V E R E N , S T I M U L E R E N E N A C T I V E R E N

Kwiekmaker (deel 2)
Op woensdag 11 december was het dan zover: de certificaatuitreiking
voor de Kwiekmakers.

B

ij de bijeenkomst waren Tineke Posthumus

verbinding en de band die er ontstaat tussen

en Anita Kunst (Fit-ART) vanuit het project

mensen. Een connectie voelen waardoor je het

Twents Zilver en Tessa Kortenbach (trainster)

gevoel krijgt dat je er nog toe doet.

ook aanwezig. Gedurende het trainingstraject
is Christine al bij meneer in huis geweest,

Mooi om te horen en zien dat men het gevoel

zoals u heeft kunnen lezen in het vorige

heeft weer gehoord en gezien te worden.

Driespan. Tijdens de officiële uitreiking waren
ook de ouderen uitgenodigd waar Christine
en haar collega-Kwiekmakers mee hebben
gewerkt in de afgelopen weken. Het doel van
de bijeenkomst was naast de uitreiking dan
ook: Elkaar ontmoeten.
Onder het genot van een drankje en hapje
ontstonden er mooie gesprekken tussen de
ouderen en Kwiekmakers. Verhalen werden
gedeeld en eindresultaten bewonderd.
Natuurlijk gaat het niet om het eindresultaat,
maar om de weg er naar toe. Het contact, de

32
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R E N O VA T I E

Werkzaamheden
verdiepingen Scholtenhof
In de maanden november en december zijn er werkzaamheden op de
verdiepingen uitgevoerd. Er zijn nieuwe vloeren in de verkeersruimten
gelegd en ook de entree op de begane grond is voorzien van een
nieuwe vloer. Daarnaast zijn er schilderwerkzaamheden uitgevoerd.

B

egin januari worden op de verdiepingen
de deuren van bewoners, uitgangen van

de verdiepingen en de liften voorzien van
deurbestickering. Hiermee ronden we de
werkzaamheden op de verdiepingen af. Het
geheel heeft weer een frisse en prettige
uitstraling, waar we de komende jaren van
kunnen genieten.
Vanaf 20 januari starten de
werkzaamheden in de zaal. Deze
werkzaamheden zullen naar verwachting
medio februari worden afgerond.
Met vriendelijke groet,

Amanda Veldhuis
Beleidsadviseur Facilitair

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘TUSSEN DE OREN’

Stil
Praten is ze bijna vergeten, mevrouw Groen*.

Frans Agterberg

Enkele woorden als ‘brood’ of ‘drinken’ kent

Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek

ze nog. We komen elkaar tegen op de gang
waar ze met haar rollator de hele dag loopt.

*	Om privacyredenen is de naam uiteraard
veranderd.

En dan schudt ze altijd van ‘nee’ als we

**	Een miMakker is een geriaterclown die

elkaar tegenkomen.

opgeleid is tot het leggen van respectvol

E

lke woensdagmiddag ben ik miMakker** en

contact vanuit het hart met mensen met

loop ik met mijn rode neus over de etage.

o.a. dementie.

Mevrouw is er ook. Samen lopen we ernstig

Voor meer informatie: www.mimakkus.nl

zwijgend naast elkaar. We zitten samen, ook
zonder woorden, en we drinken iets. Een vol
uur gaat dat zo. Woorden zijn er totaal niet,
maar die zijn ook niet nodig; allemaal ruis
eigenlijk. We ZIJN, en dat is genoeg. Ook het
afscheid gebeurt in een bedachtzame stilte.
Sinds die tijd is er niet veel veranderd.
Mevrouw loopt nog steeds over de afdeling,
maar nu knikt ze me toe van ‘ja’. En dat is toch
een verschil. Een wereld feitelijk.

PENSIOEN

Afscheid Ingrid Vogelzang
I

ngrid Vogelzang heeft op dinsdag
28 januari afscheid genomen van ZFO in

de Recreatiezaal van Scholtenhof. Ze gaat
genieten van haar welverdiende pensioen, na
26 jaar zorg voor cliënten en samenwerking
met collega’s. Wij bedanken Ingrid voor
haar inzet en collegialiteit en wensen haar een
mooie tijd.
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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

Food Connect Maaltijd Service
Almelo

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Gerard Kosse, de keurslager
(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN
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