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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

FEBRUARI 2022.Het Driespan

0541-513433 of via e-mail:

is het huisblad van Zorgfederatie

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

Oldenzaal en vertegenwoordigt
onze drie organisatieonderdelen:

Wij wensen u 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

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

u toch belangstelling? Dan kunt u zich

Driespan wordt uitgegeven door

Thuiszorg. Of mail naar:

Redactie

Zorgfederatie Oldenzaal

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl

Zorgfederatie Oldenzaal

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

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Correspondentieadres
Zorgfederatie Oldenzaal

Druk

Insturen kopij

Postbus 5004

Drukkerij Lotgerink

Kopij voor de 10e van de maand

7570 GA Oldenzaal

inleveren bij de receptie Scholtenhof

Vormgeving en realisatie

of Mariahof. Cliënten thuiszorg kunnen

De redactie behoudt zich het recht voor

Geen Blad voor de Mond B.V.

de kopij meegeven aan de medewerker

artikelen te weigeren of in te korten.

www.gbvdm.nl
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GEDICHT

GELUK
Gleuk is…’n kind dat kreait in de weeg
Of nen mooien zommerdag as de zun upgeet
Geluk is…de wöarmte dee-j veult veur mekaar
Of de vöggelkes dee-j heurt a-j boeten ligt in ‘n scha
Geluk is …’ n oalderdom woar ie röst en vrea in vindt
Mear ok spöllende kinder dee dawwelt met de wind
Geluk is …’ne stroalende broed in het wit
Mear ok as d’r nog geald in het knikpke zit
Geluk is zó klein, geluk is zó groot
Dat lig d’r mear an wa-j d’r zelf met doot

Uit gedichten in de Moodersproak
Christien Grunder-Olde Nordkamp
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,
Voor u ligt het eerste Driespan van dit jaar en het is wederom een
bijzondere start van een nieuw jaar. De meesten van ons hebben rustige
feestdagen achter de rug met vooral de eigen familie

D

at heeft voor mij zo zijn leuke kanten, zoals het

Ik wens iedereen veel leesplezier bij het lezen van dit

bakken van oliebollen op oudjaarsdag bij mijn

Driespan en wens u alle goeds voor dit nieuwe jaar.

vader in de schuur. En zo lang dit nog bij hem kan,
als zelfstandig wonende oudere, houden we deze

Renate Bergman

jarenlange traditie er graag in. Zo geldt dit ook

directeur bestuurder

voor het oliebollen bakken in onze eigen locaties
Mariahof en Scholtenhof. Ook dit jaar is er weer
volop gebakken en gesmuld, en hoewel we het virus
niet kwijt zijn, zullen we met onze activiteiten het
komende jaar vooral kijken naar wat wel kan.
In deze tijd zoeken we actief naar lichtpuntjes en
maken we er een feestje van voor zover dat kan. In
dit Driespan kunt u zien hoe we dit gedaan hebben
aan het einde van het jaar.
En we hebben ambitieuze plannen voor de toekomst
en voor het jaar 2022. We gaan starten met een
nieuwe structuur en nieuwe functies binnen onder
andere ICT, op facilitair gebied, binnen de zorg zoals
de kwaliteitsverpleegkundige en voor ons vastgoed
zoals een kwartiermaker. Door samen verder
te bouwen bereiden we ons als ZFO voor op de
toekomst.
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IN MEMORIAM

Ton Loohuis,
vrijwilliger ZFO
Verdrietig hebben wij afscheid moeten
nemen van onze trouwe vrijwilliger.

T

on was jarenlang het gezicht van onze
bridgeclub in Scholtenhof. Vóór corona

legden de bridgers elke donderdagmiddag
een kaartje. Zijn inzet hierbij werd erg
gewaardeerd.
Daarnaast konden we iedere week op
Ton rekenen voor de bezorging van ons
activiteitenoverzicht de “Actueel” bij alle
aanleunbewoners van de Scholtendijk.
Ook bezorgde hij iedere maand met veel
plezier de uitgaven van Driespan.
We verliezen in hem een betrokken
vrijwilliger die altijd klaar stond voor ons
en we zijn dankbaar voor alles wat hij heeft
betekend voor onze organisatie.
We wensen Fien, de kinderen en zijn
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Angeline Beene en Mirjam Hüsken
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Namens cliënten, vrijwilligers, medewerkers

(vrijwilligerscoaches)

en directie Zorgfederatie Oldenzaal

Renate Bergman (directeur bestuurder)
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Er komen vast
betere tijden aan
W

e hebben opnieuw kerst gevierd

Deuren en ramen wijd open en genieten

in een tijd van corona. Een mooie

van het voorjaarszonnetje. Weg met

kerstviering in de recreatiezaal was

de donkere dagen, weg met de kou en

vanwege corona ook dit jaar niet mogelijk.

hopelijk ook weg met corona.

Maar we hebben wel gevierd. In elke

Op 2 maart vieren we Aswoensdag

huiskamer is het kerstverhaal verteld mét

en komt er een tijd van bezinning. We

de beelden uit de stal voorafgegaan door

gaan een periode van veertig dagen in,

koffie met iets lekkers en naderhand iets

onderweg naar Pasen.

te drinken.
Pasen is niet bij de pakken neer gaan
En zo bleek dat kerst in het klein ook een

zitten. Pasen is opstaan als resultaat van

feest is van het licht dat doorbreekt in het

die tocht van veertig dagen, geloven in

duister. Het blijft het feest van de hoop

een ideaal dat werkelijk is, kan worden

die zich in de donkere nacht aandient en

en kan zijn, telkens weer. Een tijd van

mensen met elkaar verbindt.

uitzien naar het nieuwe licht van Pasen.

Het blijft het feest van de belofte van

Op weg naar Pasen kan het voorjaar

vrede op de aarde en van een nieuw begin.

een grote rol spelen. Het voorjaar geeft

Een kerst-in-het-klein kan zorgen dat er

moed, nieuwe energie, zicht op lekker

écht aandacht is voor de ander.

weer, op alles dat groeit en bloeit.
Kortom, gebruik die hernieuwde energie

En nu gaan we op weg naar het voorjaar.

om nog even vol te houden. Er komen

Wat kunnen we daarnaar verlangen.

vast betere tijden aan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

7

CLIENTENRAAD

Terugblik op het
afgelopen half jaar…
Voordat ik terugblik naar vorig jaar, wil ik u allen, namens de
cliëntenraad, een stralend en sprankelend 2022 toewensen,
waarbij donkerte mag oplossen voor de aarde en de mensheid.

H

et afgelopen half jaar is voor

ik als mantelzorger en dochter de

mij persoonlijk een zeer

zorg heb ervaren in Scholtenhof,

bewogen tijd geweest door het

afdeling Klieverik, waar mijn

overlijden van mijn moeder op 23

moeder zes jaar heeft gewoond.

juli. Voor mij een reden om een
persoonlijk stuk te schrijven hoe

De jaren dat mijn moeder bij
de Zorgfederatie verbleef
vanwege Alzheimer hebben
haar voorbereid om het aardse
leven los te kunnen laten. Hier
heeft mijn moeder een manier
gevonden om haar hart voor
zichzelf te kunnen openen, na een
leven lang voor anderen gezorgd
te hebben, te dragen en nooit
klagen.
Waar haar brein steeds minder
kon schakelen, nam haar gevoel
het over. Gevoel en emoties
kwamen in het licht te staan,
die jaren door het verstand
werden toegedekt. Hoe pijnlijk
en verdrietig het ook is om te
zien hoe een dierbare, zoals
in dit geval mijn moeder, op
momenten worstelt met zichzelf
zowel fysiek als mentaal, ben ik
dankbaar dat zij zichzelf heeft
toegestaan haar eigen emoties
te voelen. En daardoor te voelen
dat de tijd was gekomen om het

8

DRIESPAN | FEBRUARI 2022

aardse leven te verlaten en voor

de afgelopen jaren. Doordat de

zichzelf te kiezen. Als dochter

Cliëntenraad zo dicht “bij het

en mantelzorger ben ik eeuwig

vuur” zit, zijn de lijnen kort en

dankbaar dat mijn moeder dit met

kunnen we kritische vragen

mij wilde en kon delen.

stellen, die te maken hebben met
de zes V’s: verzorging/verpleging,

Nu heb ik het hele proces van

voeding, visie/veiligheid, vertier,

afscheid nemen doorleefd. Op de

verbouwing/verhuizing en

eerste plaats ervoor zorgen dat

invloed hebben op vacatures

mijn moeder, na het overlijden

voor leidinggevende binnen de

van mijn vader, liefdevolle en

organisatie.

professionele veilige zorg bij leven
ontvangt. Vervolgens ervaren

Daarom wil ik graag alle

dat mijn moeder het leven bijna

mantelzorgers oproepen uw

gaat verlaten. De betrokkenheid

stem te laten horen als u ergens

van de professionals die dit

mee worstelt. Dat kan iets zijn

gehele proces begeleiden is

voor uw dierbare waarvoor u

hartverwarmend. En de nazorg

zorgt, maar ook voor uzelf. De

die met zoveel liefde en warmte

laatste levensfase van uw partner,

wordt gegeven, is bijna niet

moeder, vader heeft grote impact

in woorden te vatten, hoe dit

op alle betrokkenen. Verpleging

voelt voor mij als dochter en

en/of Cliëntenraad deelgenoot

mantelzorger.

maken van vragen die u heeft als
het gaat om de zes V’s kan veel

Maar in de jaren dat mijn moeder

betekenen voor verbinding en

in Scholtenhof verbleef, zijn er

samenwerking met elkaar.

natuurlijk ook wel zaken geweest
die aandacht vroegen.

Op deze wijze bouwen we samen

In de rol als voorzitter van

verder aan leef- en werkplezier!

de cliëntenraad kan ik nu nog
meer zeggen hoe fijn het is om

Namens de cliëntenraad wens ik u

spreekbuis te mogen zijn voor

lichtheid en vertrouwen toe voor

de ouderen die dat niet (meer)

dit jaar!

kunnen. Om de belangen van de
bewoners te mogen behartigen,

Ellen Steenbeeke,

heeft zeker zijn voordelen gehad

Voorzitter Cliëntenraad
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MEDEWERKERS

Agnes Pol viert 40
jarig jubileum bij ZFO
Agnes Pol vierde in december haar 40-jarig jubileum bij ZFO met haar collega’s. Een mooie
gelegenheid om met haar in gesprek te gaan over de afgelopen 40 jaar!
Hoe is het allemaal begonnen?

allemaal heel anders. Bewoners blijven langer thuis

Agnes: ‘In 1981, ruim 40 jaar geleden, ben ik als

wonen en komen als ze meer zorg nodig hebben op

vakantiekracht gestart bij Scholtenhof. Ik wilde

latere leeftijd wonen in onze locaties Scholtenhof

geen ‘poetswerk’ doen maar meteen de zorg in.

en Mariahof. En iedere cliënt heeft een eigen

Dat was geen probleem want ik ging de opleiding

dossier.

als bejaardenverzorgster doen. In 1982 ben ik gaan
samenwonen in Enschede en werd ik ‘romantisch’

We hadden veel lol met collega’s en bewoners.

(haha!) iedere dag door mijn vriend naar het werk

Met een kleine groep zorgcollega’s werden de

gebracht.

werkzaamheden gedaan. Er waren 2 personen voor
de administratie en 1 persoon die de was deed. En

Het was een hele mooie tijd. Bewoners kwamen er

er was nog een keuken waar vers gekookt werd

al wonen vanaf 65 jaar. De rapportages van alle

voor de bewoners. Als het eten klaar was moest het

bewoners werden in 1 map bijgehouden! Nu is dat

snel via de lift naar de bewoners aangezien er geen

10
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magnetron was om het warm te maken. Het was een
gezellige, kneuterige tijd in een kleine organisatie’.
Hoe ging het verder in die 40 jaar?
Agnes: ‘Op 1 januari 2005 is ZFO gestart met
de Thuiszorg. Dat leek mij wel wat en ik ben van
interne zorg naar de thuiszorg gegaan. Ik vond en
vind het heel fijn om in de wijk te werken. Je komt
overal en leert veel mensen kennen. Een ander
voordeel is dat ik op deze manier Oldenzaal heel
goed heb leren kennen! In 2013 gingen we werken in
kleine teams. Ik ben toen naar team Beatrix gegaan
en daar werk ik nog steeds. We hebben een heel
leuk team, hebben een goede band met elkaar en
lossen alle diensten met elkaar op’.
Wat is het verschil met vroeger en nu?
Agnes: ‘We moeten veel meer bijhouden, vroeger op
papier maar de laatste jaren is er heel veel gebeurd
op het gebied van digitalisering. Rapportages en
cliëntdossiers zijn nu allemaal digitaal. Ik ben heel

moeder verzorgd. Het is een heel gemis nu ze er

blij dat ik daarin meegegroeid ben en heb daardoor

niet meer is. Ik werk nu 50% en woon in een mooi

ook veel plezier in het bezig zijn met social media’.

appartement in Hengelo en zoals ik al zei vind ik
het heerlijk om te werken in de thuiszorg. Dus ik

Wat vind je leuk aan het werken in de (thuis)zorg?

blijf nog wel een tijdje bij ZFO.

Agnes: ‘Ik vind het nog steeds leuk om mensen te
helpen en te verzorgen. Ik werk nu alweer jaren in

Proost op jouw 40-jarig jubileum!

de thuiszorg met veel plezier. Ik denk dat dit werk

Agnes, van harte gefeliciteerd met jouw 40-jarig

gewoon bij mij hoort. Ik zou niet de hele dag achter

jubileum en wij hopen dat je nog heel lang in de

een bureau kunnen werken. Ik mag heel graag met

zorg blijft werken

de cliënten praten. Heb zo dan ook nog beweging.
De tijd vliegt voorbij. Ook de 40 jaar die ik er al op
heb zitten’.

Mieke Rietman
Redactie Driespan/ Medewerker PR

Hoe lang ga je nog door in de (thuis)zorg?
Agnes: ‘Ik ben 61 jaar, dus moet nog even tot aan
mijn pensioen. Maar ik heb heel veel plezier aan

WIL JIJ OOK WERKEN BIJ ZFO?

mijn werk en ik word blij van het contact en het
praten met de clienten. Ik heb 2 dochters, Sharon

Kijk dan op www.zorgfederatieoldenzaal.nl

en Merle, die studeren en wonen niet meer thuis.

voor de vacatures. En like onze FB/

Mijn moeder is afgelopen zomer op 93-jarige

Instagram pagina ‘Werken bij Zorgfederatie

leeftijd overleden. Toen de kinderen klein waren

Oldenzaal’ voor actuele vacatures en leuke

heb ik een opleiding voor knippen gedaan en

achtergrondverhalen!

de afgelopen 25 jaar heb ik de haren van mijn

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITEN

Handwerkochtend
O

nlangs hadden de bewoners van
Kalheupink en Landreben een

handwerk-ochtend. Ze mochten hun eigen
handwerkjes meenemen of het gekozen
project van de activiteitenbegeleidster
(Karin) maken. Er werd geborduurd en
gebreid en er werden placemats gepimpd
met naald en draad. Dit uiteraard onder het
genot van een lekker kopje koffie. Geslaagd
en voor herhaling vatbaar!
Karin de Groot
Activiteitenbegeleider

ACTIVITEITEN

Creatieve middag
C

reatief middagje! Bewoners Kalheupink
en Landreben hebben vanmiddag

geschilderd en geknipt en geplakt om een
mooi herfstig tafereeltje te maken.
Karin de Groot
Activiteitenbegeleider
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DAGBESTEDING

Informatie en aanmelden
voor deelname
Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagelijkse
activiteiten? Of wilt u daar meer grip
op krijgen? Wilt u graag andere mensen
ontmoeten?

ondersteuning geboden bij het plannen, uitvoeren

Z

orgfederatie Oldenzaal biedt verschillende

De Abdij (locatie Abdij)

mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig

“De ontmoeting” is een vorm van dagbesteding voor

en/of indelen van de dagelijkse activiteiten.
Zelfredzaamheid en het onderhouden van contacten
zijn hierbij erg belangrijk.

thuis te blijven wonen. Waarbij u zelf de regie blijft

zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke en/

voeren over uw activiteiten. Bijvoorbeeld met een

of psychosociale vragen of problemen die behoefte

gestructureerde daginvulling of door mee te doen

hebben aan sociale contacten. Er is veel mogelijk aan

aan activiteiten. Alleen, met anderen en met onze

activiteiten. Dit varieert van creatieve activiteiten

medewerkers en vrijwilligers. In kleine groepen,

tot koken en samen eten of een oude hobby

waarbij een goede sfeer en persoonlijke aandacht

oppakken. Alles in een ontspannende sfeer waar

voorop staan.

ontmoeten centraal staat.

Mogelijkheden voor daginvulling in Oldenzaal

Scholtenhof

Breedwijs (locatie Breedwijs)

In Scholtenhof kunt u, als u behoefte heeft aan

Voor ondersteuning bij het plannen, uitvoeren of

een prettige en gestructureerde invulling van de

indelen van uw dagelijkse activiteiten kunt u zich

dag en graag anderen wil ontmoeten, deelnemen

aansluiten bij de dagbesteding op deze locatie. De

aan activiteiten die deze dagbesteding u biedt.

activiteiten richten zich op ouderen met beginnende

Speciaal bedoeld voor ouderen met lichamelijke en/

dementie waarbij het stimuleren en behouden van

of psychosociale problemen die behoefte hebben aan

zelfredzaamheid en het onderhouden van contacten

sociale contacten.

met anderen belangrijk is.
‘t Greune Veld (locatie Lossersestraat)

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan

Voor de actieve thuiswonende oudere met

onze daginvulling of wilt u meer informatie?

dementie die zowel van binnen- als van buiten-

Voor aanmelding of meer informatie kunt

en natuurgerichte activiteiten houdt zijn er op

u contact opnemen met Zorgfederatie

deze locatie volop mogelijkheden om de dag

Oldenzaal. Telefoonnummer 0541-513433.

op gestructureerde wijze te vullen. Er wordt

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Dank
T

uincentrum Borghuis heeft voor de kerst prachtige bloemstukjes
gebracht voor de afdelingen. Bewoners en medewerkers hebben

genoten van de mooie bloemen en wij willen tuincentrum Borghuis
bedanken voor dit mooie gebaar.
Marja Veltmann-Moleman
Verzorgende

JUBILEUM MEDEWERKER

Maureen Stokkelaar
O

nze collega Maureen Stokkelaar
was 15 december 2021 12,5 jaar in

dienst bij Zorgfederatie Oldenzaal. Al
die tijd heeft ze zich met hart en ziel
ingezet op de cliëntenadministratie, voor
applicatiebeheer van ONS en neemt ze deel
aan diverse projecten.
Chung-Ying Ma
Adviseur Bedrijfsvoering & Control
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AFSCHEID KAPSTER

Nannie van der Veen
Na ruim 45 jaar neemt Nannie van der Veen afscheid als kapster bij
Zorgfederatie Oldenzaal.

N

annie: ‘Ik heb er een hele tijd over

alles met elkaar gedeeld in al die jaren.

nagedacht maar ik ben 77 jaar en ik

Vanaf het dansen bij Roord tot huwelijken

heb besloten om te stoppen als kapster bij

en geboortes toe.

Scholtenhof. Het is voor mij een hele stap
omdat ik het nog steeds leuk en gezellig

Het contact met de bewoners en

vind om de kapsels van de bewoners te

medewerkers zal ik heel erg gaan missen. Ik

doen. Maar na ruim 45 jaar vind ik het nu

wil iedereen bedanken voor het vertrouwen

toch genoeg. Het idee ontstond tijdens

en de gezellige tijd in de kapsalon’.

de coronaperiode. De kapsalon moest
verschillende keren dicht in verband met de

Mieke Rietman

coronamaatregelen.

Redactie Driespan/Medewerker PR

Ik heb de kapsalons in Mariahof en
Scholtenhof opgestart en werkte 2 dagen
in beide locaties. Toen mijn man Jan ziek
werd ben ik minder gaan werken en ben
ik 2 dagen in Scholtenhof blijven werken.
Ik heb al die jaren met heel veel plezier
gewerkt.
In de beginjaren ben ik altijd op stap
geweest met personeeluitjes, super leuk!
De toenmalige bewoners gingen al naar
Scholtenhof en Mariahof als ze 65+ waren.
Zelfstandig wonen maar wel de voordelen
van een bejaardentehuis. In die tijd was het
net een luxe hotel waarvan ik altijd zei…
daar wil ik ook wel heen als ik 65 jaar ben!
Ik woon nu in een mooi appartement in
Oldenzaal.
Ik wil mijn vrije tijd gaan gebruiken om
vaker met mijn vriendinnen te gaan fietsen,
tennissen of lekker shoppen. Ik zit in een
vriendinnengroep die al vanaf ons 16e jaar
iedere maand bij elkaar komt. We hebben

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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FA M I L I E R E I N D E R S - H E M M E L D E R

Dank voor goede zorg
D

e kinderen van mevrouw
Reinders-Hemmelder hebben

ook dit jaar weer voor onze
huiskamer op afdeling 't Hofke
een kado gebracht. Dit maal een
radio/cd speler die aan de muur
gehangen kan worden. Vorig jaar
kregen we voor de huiskamer een
skyline van Oldenzaal en deze
hangt dan ook mooi aan de muur
in de huiskamer.
Erna Teeselink,
Verzorgende IG

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

Dank!
B

ij deze wil ik het team
bedanken voor 3.5 jaar

samenwerking. Veel respect. Wij
leven in één participatiewet. Als
mens voor en met elkaar. Naar
betere tijden voor allemaal, in
gezondheid wederzijds.
Een groet van mij,
Annelies Oude Aarninkhof
Beatrixstraat 54
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Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Prijslijst 2022
Op deze pagina's vindt u de nieuwe prijslijst voor
2022. Aankomend jaar wijzigt er opnieuw het een
en ander in de prijslijst.

Z

oals vorig jaar aangegeven,

Om naastgenoemde redenen

komt dit omdat wij al

heeft er in 2020 een onderzoek

meerdere jaren voor onze

plaatsgevonden en heeft dit

producten, diensten en

geresulteerd in een nieuwe

welzijnsactiviteiten werken met

actuele prijslijst. Aangezien

een verouderde prijslijst, welke

de verhoging voor een aantal

alleen jaarlijks geïndexeerd

onderdelen naar onze mening

wordt. Hierdoor hebben wij

in één keer te fors is, zijn de

langere tijd te lage prijzen

prijsverhogingen voor deze

gehanteerd. Daarnaast is het

onderdelen verspreid over

dienstenpakket voor de cliënten

twee jaar. In de prijslijst van

van de aanleunwoningen vorig

2021 en 2022 hebben we deze

jaar komen te vervallen.

prijsverhogingen doorgevoerd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VERSTREKKINGEN EN VOORZIENINGEN 2022

CATERING
Warme maaltijd in recreatiezaal incl. 1 drankje
Kop soep
Toetje
Appelmoes
Rauwkost
Warme maaltijd incl. alle componenten (3-gangen)
Kop koffie / thee / cappucino / espresso
Broodje ham / kaas
Hapje
Luxe hapje
Patat / kroket / frikandel / bamischijf (inclusief mayonaise/ketchup)
Consumptiemunt
Drankje, non-alcholisch
Drankje, alcholisch
Gebak bij externe activiteit
Roombotercake / petit four / theegebak
Bediening per uur

€ 7,75
€ 1,50
€ 0,45
€ 0,45
€ 1,25
€ 10,00
€ 1,20
€ 2,15
€ 1,30
€ 1,70
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,30
€ 2,60
€ 2,60
€ 1,60
€ 35,45

ONTMOETEN
Sociale Dagvoorziening
Hele dag arrangement (incl. deelname activiteiten, warme maaltijd, koffie en thee)
Halve dag arrangement (incl. 1 dagdeel deelname activiteiten, warme maaltijd, koffie en thee)
Losse activiteit incl. heen en terug vervoer
Middag arrangement incl. enkel vervoer
Middag arrangement incl. heen en terug vervoer
Hele dag arrangement incl. heen en terug vervoer

€ 14,80
€ 8,95
€ 7,60
€ 11,30
€ 13,65
€ 19,55

Activiteiten
Gymnastiek
Bloemschikken
Bingo
Yoga
Wandelclub (gelimiteerd aantal deelnemers)
Wandel-3-daagse (gelimiteerd aantal deelnemers)
Boodschappenbus, per rit (gelimiteerd aantal deelnemers)
Ontspanningsactiviteit optreden
Ontspanningsactiviteit zondagmiddag muziek cafe, excl. consumpties
Ontspanningsactiviteit zondagmiddag matinee
Ontspanningsactiviteit Bruin Cafe
Ontspanningsactiviteit filmavond
Hobbymiddag, excl. materiaalkosten
Sjoelen
Kaarten / rummikub
Jeu de boules
Koersbal

€ 2,50
€ 5,50
€ 3,75
€ 6,65
€ 5,00
€ 10,00
€ 4,60
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

Opslag voor 2022 is gebaseerd op verhoging van de kostprijs door stijging van 2,5% materiele kosten en loonkostencomponent prijsindexcijfer van 3,5%.
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VERSTREKKINGEN EN VOORZIENINGEN 2022

Bridge
Bakkie koffie (bijeenkomst o.l.v. geestelijk verzorger)
Hap en Stap

€ 1,00
€ 2,50
€ 1,50

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

€ 2,30

PLUSDIENSTEN
Schoonmaakservice
Schoonmaak appartement 1,5 uur per week
Schoonmaak appartement 1 uur per week

€ 42,70
€ 29,15

Vervoersdiensten externe medische bezoeken
Vervoer kosten per km.
Begeleiding medewerker bij vervoer
Klussendienst/tuindienst per uur (min. 15 minuten, excl. €2,50 adm. kosten)

€ 0,55
€ 41,05
€ 35,45

WASSERVICE
Cliënten woonachtig in Scholtenhof / Mariahof
150 Naamlabels bij 'komen wonen' inclusief aanbrengen
50 Naamlabels inclusief aanbrengen
25 Naamlabels inclusief aanbrengen
Waskosten (persoonsgebonden kleding), per maand voor cliënten intern

€ 79,50
€ 45,00
€ 23,00
€ 80,30

Cliënten (in- en aanleunwoningen)
Platgoed per kilo
Persoonsgebonden wasgoed: op te vragen bij de linnendienst
Haal- en brengservice wasgoed

€ 2,90
€ 2,50

Reparatie en versteldienst kleding: op te vragen bij Naaistudio 'Marjolein'

UITERLIJKE VERZORGING
Kapper
Knippen
Watergolf (incl.)
Permanent

€ 15,00
€ 17,50
€ 49,50

Pedicure
Voetbehandeling
Handverzorging

€ 27,00
€ 10,00

Schoonheidsspecialiste
Gezichtsbehandeling kort
Gezichtsbehandeling luxe
Rugmassage

€ 32,50
€ 42,50
€ 30,00

Opslag voor 2022 is gebaseerd op verhoging van de kostprijs door stijging van 2,5% materiele kosten en loonkostencomponent prijsindexcijfer van 3,5%.
ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VERSTREKKINGEN EN VOORZIENINGEN 2022

Harsen 1 deel (bovenlip of kin)
Harsen losse delen combi van twee
Harsen hele gezicht
Epileren voor cli nten Mariahof, Scholtenhof en aanleunwoningen
Epileren voor externen
Verven wimpers voor cli nten Mariahof, Scholtenhof en aanleunwoningen
Verven wimpers voor externen
Verven wenkbrauwen voor cli nten Mariahof, Scholtenhof en aanleunwoningen
Verven wenkbrauwen voor externen

€ 7,50
€ 11,50
€ 16,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 10,00

VERGADERFACILITEITEN
Zaalhuur (per dagdeel) 4 uur
Vergaderkamers, multifunctionele ruimte, activiteitenruimte, zolder excl. koffie per dagdeel/ 4 uur
Vergaderkamers per uur inclusief koffie/thee tot maximaal 15 personen
Een deel van de recreatiezaal per dagdeel inclusief koffie/thee tot maximaal 50 personen
Activiteiten kapel Scholtenhof per dagdeel/4 uur

€ 43,00
€ 17,50
€ 96,00
€ 153,00

DIVERSEN
Sleutels
Label € 31,35
App. sleutel (Scholtenhof/Mariahof)
Brievenbussleutel
Openen deuren bij verlies (voor zelfstandig wonenden in wijk en clienten Thuiszorg)

€ 28,50
€ 5,25
€ 35,45

Misintenties
Mariahof en Scholtenhof
Offerkaarsje

€ 5,00
€ 0,50

Kopiëren

€ 0,10

Ontruimen appartement, op verzoek van client of familie
Opslag huisraad (3 maanden)
Ontruiming per appartement (door extern verhuisbedrijf)

€157,50
€473,00

PARTICULIERE ZORG (per uur)
Geintegreerd tarief wijkverpleging (persoonlijke verzorging, verpleging)
Begeleiding individueel
Begeleiding groep
Logeren zonder zorg

€ 59,10
€ 67,90
€ 43,00
€ 76,00

Opslag voor 2022 is gebaseerd op verhoging van de kostprijs door stijging van 2,5% materiele kosten en loonkostencomponent prijsindexcijfer van 3,5%.
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Programma maart
M

et het voorjaar voor de

meegaan om u te begeleiden.

Maandag 28 februari kunt u

deur willen we er allemaal

Wanneer u ondersteuning van

de instapkaarten tussen 11.00

weer graag op uit. We hebben

een verzorgende nodig heeft

en 11.30 uur in Mariahof en

daarom weer geprobeerd een

verzoeken we u dit bij uw

Scholtenhof afhalen. Deze dagen

gevarieerd programma voor u

inschrijving te vermelden. Er

zijn de vrijwilligers van het

samen te stellen. Wanneer u

zal dan samen met u worden

reisbureau aanwezig.

suggesties of wensen heeft voor

gezocht naar een oplossing.

reisdoelen horen we dat graag. We

Hebt u zich opgegeven voor

Op de instapkaart staat tevens de

zullen deze dan proberen op te

een reisje, maar kunt u door

juiste vertrektijd vermeld. U dient

nemen in ons aanbod. De reisjes

omstandigheden niet deelnemen,

15 minuten voor vertrek aanwezig

van reisbureau ReisGenoten

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

te zijn.

worden georganiseerd voor alle

administratiekosten in rekening

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

te brengen. Wanneer u op de dag

Om de wachttijden voor ieder zo

van Zorgfederatie Oldenzaal

van het reisje annuleert zullen de

kort mogelijk te houden vragen

krijgen echter voorrang bij de

kosten wel in rekening gebracht

we u dringend de vertrektijd op

inschrijvingen. Belangstellenden

worden.

uw instapkaart aan te houden.

Zorgfederatie dienen € 5,- per

U kunt zich voor de reisjes in

Wanneer u meer informatie

maand meer te betalen dan de

maart aanmelden:

wenst over de reizen, kunt u

genoemde prijzen.

Maandag 14 februari van 14.00

natuurlijk contact opnemen met

tot 15.00 uur in Scholtenhof

de vrijwilligers van het reisbureau

We willen u erop wijzen dat bij

Dinsdag 15 februari van 10.00 tot

tijdens de zitting zoals hierboven

de meeste reisjes vrijwilligers

11.00 uur in Mariahof

beschreven.

die geen cliënt zijn van de

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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STADSTHEATER DE BOND: KUNST
NAAR KRACHT, JORIS LINSSEN
EN CARAMBA: “DICHTERBIJ”
Vrijdag 4 maart

MIDDAGTOCHT NAAR
FLORILYMPHA IN
‘T LUTTERZAND
Zondag 6 maart (SH)
Zondag 13 maart (MH)
Zondag 20 maart

€ 24,00 PER PERSOON | REISCODE 13.1.11

Programma

€ 13,70 PER PERSOON | REISCODE 13.1.12

Programma

19.30 uur

Vertrek

14.00 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

17.00 uur

Thuiskomst

Een theaterconcert vol mooie muziek,

We rijden naar het prachtige natuurgebied

ontroerende teksten en heel veel energie

‘t Lutterzand en leggen aan bij restaurant

en lol. Uit heel Nederland hebben ze

Florilympha. Daar drinken we een kopje koffie/

streekartiesten gevonden en deze liedjes uit

cappuccino/thee met gebak.

hun dialect of streektaal naar het Nederlands
omgezet en in een Caramba-jasje gestoken.
Ook spelen ze nieuw eigen repertoire.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP
Maandag 7 maart
Maandag 21 maart

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

De deelnemers blijven enthousiast over het
bewegen in warm water. De Zorgfederatie
onderstreept het belang van bewegen,
de deelnemers voelen zich er wel bij. Het
zwembad is toegankelijk via een grote brede
trap met leuning of met een moderne lift. Het
water is ongeveer 1.50 m diep, u kunt er dus

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.1.13
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in staan. Bij thuiskomst staat er koffie met
krentenbrood klaar.

WINKELEN BIJ
BRUNO KLEINE

VIS ETEN BIJ RICK’S
VIS IN OVERDINKEL

Dinsdag 8 maart (MH)

Zaterdag 12 maart

Maandag 14 maart

Zaterdag 19 maart SH

Dinsdag 29 maart (SH)

Zaterdag 26 maart SH

€ 5,50 PER PERSOON | REISCODE 13.1.14

Programma

€ 16,50 PER PERSOON | REISCODE 13.1.15

Programma

11.00 uur

Vertrek

11.00 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst

Bij aankomst wordt de deelnemers koffie/thee

Vandaag gaan we naar Rick’s vis in Overdinkel

met een broodje aangeboden. Daarna kunt u in

om tijdens de lunch te genieten van een

een gezellige sfeer weer heerlijk winkelen om

heerlijke gebakken vis of kibbeling, met friet,

uw zomergarderobe aan te vullen. We sluiten

salade en een consumptie.

de middag af met een kopje koffie met een
plak krentenwegge in Scholtenhof of Mariahof.

STADSTHEATER DE BOND:
MUZIEK SVEN FIGEE: “VAN
BACH TOT BLUES”
Zaterdag 25 maart

Programma
19.35 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

Sven Figee werd bij een groter publiek bekend
door zijn vele optredens bij De Wereld Draait
Door. “Al van jongs af aan heb ik zowel
klassieke als populaire muziek gespeeld.
Letterlijk van Bach tot blues, maar ook soul,
funk en jazz. Het is altijd een droom geweest
om mijn meest geliefde stukken samen te

€ 25,00 PER PERSOON | REISCODE 13.1.16

bundelen in een muzikale trip alleen achter de
piano en het Hammond orgel.”

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PAASSHOPPEN BIJ
TUINCENTRUM BORGHUIS
Maandag 28 maart

Programma
11.00 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

Ook een jaarlijks terugkerend uitje:
In Deurningen zit Tuincentrum Borghuis waar
het heel prettig winkelen is. In deze periode is
het tuincentrum helemaal ingericht voor Pasen
en vindt u er prachtige voorjaarsbloeiers.
Na het winkelen staat in het Tuinrestaurant
een Borghuis-lunch voor u klaar.

DE PRIJS IS NOG NIET BEKEND | REISCODE 13.1.17

WE HOPEN DAT ER WEER REISJES BIJ ZIJN DIE U AANSPREKEN
Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in maart 2022
(onder voorbehoud)
Datum

Bestemming

zaterdag 2 april

Stadstheater De Bond: De Boer Mentink

maandag 4 april

Bewegen in warm water, zwembad Denekamp

zaterdag 9, 16 en 23 april

Lunchen: pannenkoek eten bij Pannenkoekenrestaurant De Stroper

zondag 3, 10 en 24 april

Middagtocht naar Blekkershofcafe

zaterdag 16 april

Stadstheater De Bond: Peter Beets en Henk Meutgeert

zaterdag 30 april

Stadstheater De Bond: Sjors van de Panne en Tommie Christiaan
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PUZZEL MEE!

Cryptogram
1

2

6

3

4

7

10

5
8

11

12

13

15

14

16

17

18
20

24

9

19
22

21

25

23

26

27

28

Horizontaal: 6 Eiland van een kater. (5) 7 Het land van de Volkswagen? (9) 10 Dit veronderstelt
een adoptie. (7) 11 De schoonmaker smeert 'm. (7) 12 Onderwijs voor veehouders? (7) 14 Huiselijke
sporter. (7) 15 Alcoholisch hoofddeksel. (11) 20 Dier dat een kaart consumeert. (7) 22 Stof waarin
men zich thuisvoelt. (7) 24 Kleurrijk projectiel. (7) 26 De koper lijkt kleiner te worden. (7) 27 Schat
van een (vreemde) vogel. (9) 28 Smakelijke muziek. (5).
Verticaal: 1 Bijklussend dier. (8) 2 Herrie in een vogelzak. (6) 3 Waarmee de boer ook achteruit
kan werken. (4) 4 Applaudisseer voor een dreun. (4) 5 Bel Sam anders voor een smeerseltje. (6)
6 Heel goed in die categorie. (6) 8 Da's sport en geen ruzie. (7) 9 De kosten van het zwartmaken?
(6) 13 Deze benzine is fantastisch! (5) 14 Muziek in een Engels pand. (5) 16 In Zuid-Frankrijk is men
tegen fruit. (7) 17 Wezen met een kort bestaan. (8) 18 Tiener in de pan. (6) 19 Geluidsinstallatie
van een oester. (6) 21 Electriciteit uit water. (6) 23 Geamputeerde bandiet. (6) 25 Spoor het
hemellichaam eens aan. (4) 26 Jongen die door Italië loopt. (4).

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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SCHOONMAAK PROJECT

Nieuwe schoonmaakmachines

De eerste nieuwe schoonmaakmachines zijn gearriveerd!
Deze nieuwe machines zijn effectief en vragen minder fysieke
inspanning van onze collega’s.

O

m een goed beeld te verkrijgen van

Met deze nieuwe machines kunnen

mogelijke werkwijzen en te gebruiken

wij de gangen en appartementen

machines zijn vanuit de projectgroep

in zowel Mariahof als Scholtenhof

diverse collega zorgorganisaties bezocht.

op een goede en efficiënte wijze

Dit heeft een breed beeld opgeleverd van

schoonhouden.

de mogelijkheden. In de projectgroep is
vervolgens gekeken naar een werkwijze die

Zodra alle machines zijn geleverd,

past bij Zorgfederatie Oldenzaal. Het bleek

worden ze ingezet op de locaties.

al snel dat nieuwe machines nodig waren.

26

Na het testen van verschillende machines is

Amanda Veldhuis,

er vanuit de werkgroep een keuze gemaakt.

Facilitair Coördinator
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S C H O LT E N H O F E N M A R I A H O F

Nieuwe matrassen
De afgelopen maanden is er een projectgroep bezig geweest met de
overgang naar nieuwe matrassen, nadat is geconstateerd dat deze aan
vervanging toe zijn. Deze projectgroep is samengesteld zodat er bewust en
onderbouwd een beslissing gemaakt kon worden voor het nieuwe matras
voor de bewoners binnen Zorgfederatie Oldenzaal.

D

e projectgroep bestond uit ergocoaches van

afdelingen, bewoners en de projectgroep, waarna

Scholtenhof en Mariahof, wondverpleegkundige,

deze is besproken in het OOT en is goedgekeurd.

deskundige infectiepreventie, ergotherapeut,
fysiotherapeut en inkoper.

Op 20 december zijn de nieuwe matrassen door
leverancier Joerns geleverd bij de locaties van

Meerdere leveranciers voor matrassen zijn op locatie

Zorgfederatie Oldenzaal. De oude matrassen werden

langs geweest en hebben dit voorgedragen bij de

door stichting HRIF diezelfde dag opgehaald voor het

projectgroep. De projectgroep heeft vervolgens

goede doel.

gekozen voor twee typen matrassen van één
leverancier, zodat deze getest kon worden tijdens

Met vriendelijke groet,

een proef op de locaties. Meerdere afdelingen binnen

Projectgroep matrassen

Scholtenhof en Mariahof hebben meegedaan aan

Julia Kort, Daphne Pross/ Wies Vennegoor op Nijhuis,

deze proef, waarbij enkele bewoners de twee typen

Leonie Rosenkamp, Monique van Benthem, Susan

matrassen hebben uitgeprobeerd en beoordeeld.

Nijmeijer, Rabea Sjeel, Monique Oude Griep, Iris

Het uiteindelijke besluit is breed gedragen door de

Rutgers, Jolanda Olde Rikkert, Ronald van Kootwijk.
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PUZZEL MEE!

Woordzoeker
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De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANVOERDER
ALKEN
BATIG
BEDINGEN
BLASE
BRINK
CLUBHUIS
EGAAL
ELFEN
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FINALE
FRONT
HEIPAAL
HERTOG
KANAAL
KEKER
KETCHUP
KOEST
KROONPRINS

LEENMAN
MATGLAS
NAVRANT
OCARINA
PERUGIA
PLANKEN
POESJE
RECYCLING
ROMAN

ROTANPALM
SABBAT
SNEDIG
SPATIEBALK
START
SUCCESVOL
TEKENAAR
TRAAN
UPDATE

VESTZAK
VETER
VETZUCHT
ZENUWBAAN
ZONNEWENDE
ZWERM

DAGBESTEDING ‘T GREUNE VELD

Decembermaand
De decembermaand zit er weer op. We zijn op
locatie 't Greune Veld weer actief geweest.

V

oor de kerst hebben we een mooi

wegpakken van het hout op de daarvoor

boompje gemaakt en ook hebben we

bestemde plek.

rond de kerstdagen heerlijk gegeten. De
deelnemers gaven aan hier erg van te

In het nieuwe jaar zijn we nu begonnen

hebben genoten. Daarnaast is er door een

met het rijgen van doppinda's en gaan

aantal deelnemers een begin gemaakt

we de laatste appels die we nog uit de

met het beschilderen van een kerstgroep,

boomgaard hebben gebruiken om een

die we van een dochter van één van de

appeltaart van te bakken.

deelnemers hebben gekregen.
Om het binnen lekker warm te houden

Ellen Groeneveld

hebben een paar dames geholpen met het

activiteitenbegeleider

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEIT

Bewegen
M

et de bewoners hebben we regelmatig een
activiteit met bewegen. Zo hebben een variant

op het spel van Twister gedaan. Pittenzakjes in
de gekleurde vakken gooien. Dit spel is ook voor
mensen die moeite hebben met lang staan…dus
lekker zittend gooien met de pittenzakjes!
De mensen beleven er veel plezier aan.
Manon Molderink
Activiteitenbegeleider

AFDELING LANDREBEN

Alternatief fietslabyrint
O

p afdeling Landreben hebben we
nagedacht over een fietslabyrint.

Dit zijn hele dure apparaten, dus
een beetje oplossingsgericht denken
was wel aan het team besteed. Met
behulp van routes fietsen op Youtube
en een hometrainer hebben we nu
ons eigen fietslabyrint gecreëerd.
Bewoners zijn erg enthousiast, het
bewegen wordt op eenvoudige wijze
gestimuleerd en het welzijn van de
bewoners wordt weer naar een hoger
level getild.
Team landreben
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TUSSEN DE OREN

Hoe lang?
De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe technische
snufjes op de markt gekomen om ons als zorgpersoneel
te helpen en/of onze bewoners te dienen.

Z

o beschikken we over een ‘Tovertafel’

spinnen. Dat heeft weer tot gevolg dat ze

waarmee we interactieve spellen op

hem streelt en soms wel heel persoonlijke

tafel kunnen projecteren die reageren op

dingen toevertrouwd. ‘Poekie’ vindt alles

bewegingen, de ‘CRDL’ die een gesprek

goed (en vertelt niets door).

zonder woorden kan helpen vormgeven of
de ‘Qwiek’ die een breed beeld op muur

Op een dag ontmoette ik haar in de

of plafond kan projecteren. Zo kunnen

huiskamer van de etage druk in gesprek

bewoners bijvoorbeeld een virtuele

met haar vriend. Ik schoof aan met de

boswandeling maken of een concert van

bedoeling contact te maken. Het gesprek

André Rieu bezoeken vanuit stoel of bed.

dat volgde verliep via de ‘kat’ naar haar

En de techniek gaat weer verder.

en terug. Ik zag haar gezicht waarop
intense tevredenheid af te lezen viel. Na

Ook zijn er robots die individuele

een tijdje nam ik afscheid van haar. Toen

bewoners een gevoel van geborgenheid

ik me omdraaide om mijn weg weer te

en huiselijkheid kunnen bieden. Zo hebben

vervolgen riep ze me na: “Hoe lang denk

we een kat die natuurgetrouwe geluiden

je dat die batterijen meegaan?”

en bewegingen maakt. Mevrouw Van
Heek* is er dol op. Meestal ligt de kat de

Frans Agterberg

hele dag op haar schoot te mauwen en te

Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek

* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.
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‘T HOOGELAND

Gezelligheid voor bewoners
Evelien Horstman is sinds september leerling verzorgende
IG op afdeling ‘t Hogeland in Scholtenhof.

E

velien: ‘Van mijn werkbegeleider kreeg ik

bewoners een lekker ontbijtje gemaakt met

het verzoek om een bijdrage te maken voor

croissantjes en verse jus d’orange.

Driespan. In december hebben we allemaal
leuke dingen gedaan voor onze bewoners. Dit

Evelien Horstman,

leek mij een mooi onderwerp voor Driespan.

leerling verzorgende IG

Wij hebben met de voorbereidingen op de
kerst leuke cadeautjes gekocht voor onze
cliënten. Samen met mijn werkbegeleiders
hadden wij de nodige voorpret gehad bij de
voorbereidingen en de bewoners waren blij
met het eindresultaat.
In de afgelopen periode heb ik
meerdere diensten overgenomen
van de woonassistenten. Met Manon,
activiteitenbegeleider, hebben we voor de
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WERKEN BIJ ZFO

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

A

ls verzorgende IG weet jij als geen

Spreekt dit je aan? En ben je in bezit

ander hoe je de mens centraal

van het diploma Verzorgende IG?

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

Kom werken bij Zorgfederatie

de beste zorg rondom onze cliënten te

Oldenzaal!

organiseren. Je stemt activiteiten af op
de persoonlijke leefstijl en wensen van

Maak samen met een team van

onze cliënten, waarbij onze cliënten de

betrokken collega’s echt het verschil

eigen regie hebben. Door je persoonlijke

voor mensen die dat nodig hebben en

aandacht zorg je voor een glimlach op

die blij met je zijn! Bekijk onze vacatures

het gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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PUZZEL MEE!

Kruiswoordpuzzel
1
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9

18
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8

13

16

24

7

56

40
46

51
57

59
61

Horizontaal: 1 richtingwijzer 6 boomloze vlakte 12 vrucht 13 riv. in Duitsland 15 valwind 18
steensoort 20 hoofddeksel 21 bijbelse figuur 23 jaartelling 24 pl. in Limburg 26 vetplant 28
beurtvaart 29 werpstrik 31 Duits gebergte 33 kledingstuk 34 erfelijkheidsdrager 36 notie 38 gaap
41 kelner 43 telwoord 45 graanpakhuis 47 sportterm 49 gebouw in Amsterdam 51 ontkenning 52
hoofdsieraad 55 schouwburg 58 wissel 59 Ierland 60 schone jongeling 61 inwonend.
Verticaal: 2 taaloefening 3 voorzetsel 4 Oosters tapijt 5 papegaai 7 insect 8 pl. in Noord-Holland
9 schrijfgerei 10 tuinhuis 11 nauwelijks 14 begin 16 olm 17 speelgoed 18 talent 19 roem 22 vanaf 25
dichterbij 26 provinciehoofdstad 27 intiem 28 planeet 30 sluis 32 sprookjesfiguur 35 hindernis 36
in de knel 37 kordaat 38 vrouwelijk dier 39 jaargetijde 40 mannelijk dier 42 bevlieging 44 bevel 46
watering 48 plezier 50 vaststaande gebeurtenis 53 tweetal 54 Bijbelse priester 56 vrouwelijk dier
57 vlaktemaat.
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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