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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van Juli

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

en Augustus 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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S C H O LT E N H O F

Verjaardag
van het huis
Op dinsdag 31 mei was het weer tijd om een feestje te
vieren in Scholtenhof. De 60e verjaardag van het huis
was de reden voor een gezellige middag met taart, hapjes,
drankjes en... muziek van Duo Remember.

M

evrouw Kamphuis werd in
het zonnetje gezet omdat ze

haar 12,5 jaar woonjubileum in
De Potskamp vierde.
Jolanda Olde Rikkert
(leidinggevende) nam een
cheque van 150 euro in
ontvangst, het verjaardagcadeau
van Renate Bergman (directeur
bestuurder) om iets leuks voor
Scholtenhof van aan te schaffen.
De beelden spreken voor zich,
bewoners genoten na 2 jaar weer
van een gezellige verjaardag!
Manon Molderink
Team Welzijn

Bedankt!
Zorgfederatie Oldenzaal bedankt voor het bloemstuk
dat we gekregen hebben voor het 12,5 jarig
woonjubileum in de Potskamp.
Mevrouw Kamphuis
Riky Bonte
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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,

D

e zomer is in aantocht. We hebben al

dat er qua materialen veel kan, maar ik

prachtig weer gehad, hopelijk blijft

heb ook veel waardering voor de zorg en

het mooi zodat we volop kunnen genieten

vakbekwaamheid van Maureen, net zoals

van de buitenactiviteiten die we voor de

onze cliënten.

komende maanden hebben gepland.
Dat de beschikbaarheid van zorg nu, maar
In de afgelopen maand hebben een paar

ook in de toekomst, onder druk staat,

leuke activiteiten plaatsgevonden zoals de

ervaren we iedere dag. Ook in de komende

wandeldriedaagse. Helaas viel de eerste

zomerperiode zullen we weer goed moeten

avond in het water vanwege de regen,

kijken hoe we, in overleg met onze cliënten,

maar de andere twee avonden waren een

onze diensten het beste kunnen inzetten.

groot succes. Op de donderdagavond
heb ik zelf meegelopen met zo’n 40

Ik wens iedereen een heel fijne zomer.

bewoners en dito familieleden, collega’s,

Lekker genieten vanuit de achtertuin, het

vrijwilligers en mantelzorgers. De route

balkon of wellicht een exotischer plek met

ging door Berghuizen met een tussenstop

dit Driespan in de hand.

bij het Stakenboer. Op vrijdagavond ging
de tocht door het centrum. Wat we zeer

Renate Bergman

hebben gewaardeerd is dat Nanda Kokkeler

directeur bestuurder

(gemeente Oldenzaal) meeliep met een
bewoner om aan den lijve een beeld te
krijgen van de rolstoelvriendelijkheid van
Oldenzaal. Top!
Maar ZFO is niet alleen goed in
welzijnsactiviteiten, ook in het leveren van
gespecialiseerde zorg zoals stomazorg.
Recentelijk heb ik met Maureen Nordkamp,
onze stomaverpleegkundige, mee mogen
kijken bij de verzorging van cliënten met
stoma’s. En nogmaals mijn hartelijke dank
aan deze cliënten. Ik ben erg onder de
indruk van hun flexibiliteit om om te gaan
met deze ingrijpende verandering in hun
lichaam en toch de dingen te blijven doen
die ze wilden doen. Het is goed om te zien

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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TUSSEN DE OREN

Rijkdom
Ze zit met glimmende ogen me aan te kijken. Mevrouw Jannink*
is haar vermogen tot spraak praktisch verloren maar haar ogen
spreken boekdelen. Voor haar ligt een snoezelkussen** dat ze
helemaal onderzoekt.

I

edere vezel ervan bekijkt ze en ze geniet

Het ‘zijn’ verheven tot levenskunst.

van het ontdekken van de kleuren en

Daarom kan ik me er zo kwaad over

texturen. Zo bestuderende vergeet ze alles

maken als de maatschappij over dementie

om zich heen.

oordeelt als een optelsom waar onder de
streep niks meer overblijft. Als je de ogen

Als ik bij haar te gast ben dan word ik zo

wilt openen dan zie je dat mensen altijd

gedwongen mijn onrust opzij te zetten en

blijven inspireren want zonder mevrouw

me over te geven aan haar wereld. En dan

Jannink had ik me niet gerealiseerd dat ik

laat ze me een rijkdom zien waar ik in mijn

zo rijk was.

weelde aan voorbij ging; want wat valt er
toch veel te genieten! En de ontmoeting

Frans Agterberg

wordt hierdoor heel puur en ongedwongen.

Coach Welzijn, miMakker en Muziek

* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.
** Een snoezelkussen is een groot kussen met verschillende texturen, lapjes,
kralen e.d. dat de zintuigen prikkelt en tegelijkertijd een veilige beslotenheid biedt.
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Maria op Tankenberg
Tijdens een van mijn bezoekjes vertelde een vrouw mij dat ze
de gewoonte had om elke dag bij het kapelletje van Maria op de
Tankenberg een kaarsje aan te steken. Dat deed ze als jong meisje
al, samen met haar moeder en dat doet ze nu nog steeds.

T

oen er nog korenvelden waren plukte

Als we op vrijdagavond een viering hebben

ze eerst korenbloemen en klaprozen

in Mariahof, wordt de kaarsenstandaard

die ze dan heel zorgvuldig in het kapelletje

naar de zaal gebracht.

zette.
Alle mensen die in de viering komen
Terwijl ze de bloemen schikte vertelde

steken dan een kaarsje aan. Ik zie daarbij

ze Maria over haar zorgen en verdriet.

hun gezichten. De een straalt, een ander

Ze sprak verder: ‘Wat we moeilijk vinden

is heel ernstig en een derde is helemaal

kunnen we aan haar overdragen, zij geeft

in gedachten. Ze hebben ieder hun eigen

het door aan Jezus die er weer iets moois

gebed, verzoekje of een bedankje voor

van maakt’. Ze wilde Maria ook bedanken:

Maria.

‘De afgelopen weken waren een ware
beproeving voor mij, toen mijn man een

Als we even niets weten te zeggen, kunnen

hartstilstand kreeg. Ik vertrouwde echter

we heel eenvoudig bij haar gaan zitten, dat

op Maria en nu gaat het een stuk beter.

is voldoende. Ze begrijpt je ook wel zonder

Daar heeft zij de hand in gehad’.

woorden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CLIËNTTEVREDENHEID

Resultaten onderzoek
In oktober 2021 heeft, net zoals voorgaande jaren wederom een
cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Cliënten en/of
vertegenwoordigers van Mariahof en Scholtenhof zijn telefonisch
benaderd door onderzoeksbureau MarketResponse, evenals cliënten
in de thuiszorg. Deelnemers aan de Dagbesteding zijn persoonlijk
benaderd tijdens het bezoek aan de dagbesteding.
Als u heeft meegewerkt aan dit onderzoek:

Inmiddels hebben we de resultaten ontvangen.

Hartelijk dank! U heeft mooie cijfers gegeven

We zijn trots op de mooie cijfers en willen

op verschillende onderwerpen!

graag de hoofdlijn hiervan met u delen.

Locatie Mariahof

Locatie Scholtenhof

Gemiddeld
cijfer

8,0

Mariahof en Scholtenhof zijn gewaardeerd

positief worden gewaardeerd. De cijfers

op een aantal onderwerpen, te weten:

varieerden van een 7,5 tot een 8,4 voor

Accommodatie, Afspraken, Kwaliteit van leven,

Scholtenhof. Voor Mariahof varieerden deze

Luisteren, Medewerkers en Verpleging.

cijfers van 8,0 to een 9,0. Hartelijk dank voor

We zijn er blij mee dat deze onderwerpen

deze mooie cijfers.

Locatie Thuiszorg

Locatie Dagbesteding

Gemiddeld
cijfer

8

8,6

Gemiddeld
cijfer

8,6
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S C H O LT E N H O F

Nieuw meubilair in de huiskamers
Eindelijk was het zover! De levering van
het nieuwe meubilair voor de huiskamers.
Met een werkgroep van deskundigen is gekeken
naar de juiste stoelen en tafels. Vanuit de disciplines
ergotherapeut ergotherapeut, fysiotherapeut,
wondverpleegkundige en facilitair zijn medewerkers
betrokken geweest. Een ieder heeft vanuit zijn eigen
deskundigheid naar verschillende stoelen gekeken.
Ook clienten is gevraagd naar hun wensen.
Op de foto’s is te zien dat de bewoners heerlijk ‘zitten’
in de huiskamer
Jolanda Olde Rikkert, leidinggevende Scholtenhof

VRIJWILLIGERS

BEDANKT!
Lieve vrijwilligers,

onze vrijwilligers
waarvoor onze

Via deze weg willen we jullie

hartelijke dank!

bedanken voor jullie inzet de

We wensen jullie

afgelopen periode. Alles ging

een heel fijne

weer terug naar “normaal” wat

zomerperiode en

inhield dat we onze weg weer

vakantie toe, geniet

moesten vinden bij de opstart

van het mooie weer.

van allerlei activiteiten. Wat

Veel plezier op jullie

voor corona allemaal zo

vakantiebestemming

vanzelfsprekend leek had nu

of in eigen omgeving!

soms heel wat voeten in aarde
om weer vorm te krijgen.

Namens alle

Toch ervaren we een grote

vrijwilligerscoaches en

Sandra Davina

flexibiliteit en bereidheid bij

medewerkers Zorgfederatie,

Coördinator Informele Zorg

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Veerkracht
Op de Dag van de Zorg (12 mei) werd de medewerkers van de Zorgfederatie een
gezellig samenzijn aangeboden bij zalencentrum Rouwhorst. Een onderdeel van
het programma vormde een inspirerende spreker met de naam Niek van den Adel.

N

iek gebruikt zijn eigen levensverhaal om mensen

Levenswijsheid; uit ervaring weten dat je op jezelf

te wijzen op de mogelijkheden die er altijd zijn

kunt vertrouwen en bouwen. Maar ook weten dat

in je leven, hoezeer de omstandigheden ook het

geen enkele emotie eeuwig duurt. Soms moet je wat

tegendeel lijken te bewijzen. Door een motorongeluk

je overkomt uitzitten, omdat je aan de situatie zelf

krijgt hij een dwarslaesie en is nu rolstoelgebonden.

niets kunt veranderen. Kunnen accepteren wat er is,

Bovendien heeft hij chronisch veel pijn en slikt hij

er niet tegen vechten, maakt energie vrij voor en kan

veel medicatie. En toch is hij een gelukkig mens en

perspectief bieden op de mogelijkheden die er (nog)

telt hij dagelijks de zegeningen in zijn leven. Wat

zijn.

zorgt ervoor dat u of jij weer opstaat na een crisis?

Optimisme. Denken in mogelijkheden niet in

Wat is dan helpend?

onmogelijkheden. Daar moet je soms wel bij
geholpen worden; als je het even niet meer ziet

Als ik naar de verhalen luister van bewoners dan

zitten, dat anderen je wijzen op wat nog wél kan.

kom ik veel veerkracht tegen. Dan komt het er
bijvoorbeeld op aan wie in jou gelooft, wie oprecht

Ik kan nog veel meer voorbeelden geven. Misschien

zorg heeft voor jou. Dat vraagt van ons dat wij ook

is het goed als u er zélf af en toe stil bij staat wat ú,

open staan voor de ander. Dat wij ons hart open

wat jij, nodig hebt om de crises in je leven het hoofd

zetten in relatie tot de ander. Als ons dan wat

te bieden. Mocht u daar graag een keer samen bij

overkomt, is er iemand die dat 'aan het hart gaat'.

stil staan; aarzel dan niet om dit aan te geven. Ik

Die bereid is energie en tijd in ons te steken op het

onderzoek graag samen met u, met jou, wat helpend

moment dat wij dat zelf niet (meer) kunnen.

is, waar je kracht uit kunt halen.

Sommige mensen vinden kracht in het geloof. Zij

Ik wens u een fijne zomertijd toe met veel

kunnen hun zorgen kwijt in gebed en daardoor

veerkracht!

rustig slapen. Of zien in het leven van Jezus hét
voorbeeld hoe ze zelf in het leven moeten staan. Een

Yvonne Meyer,

inspirerend voorbeeld.

geestelijk verzorger Scholtenhof
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MEELOPEN MET

Maureen Nordkamp
ZFO biedt ondersteuning bij stomazorg en hoewel ik er
veel over gehoord en gesproken heb, had ik zelf nog geen
stomazorg van dichtbij gezien.
Vandaar dat ik erg graag met Maureen

regie. Maureen en haar collega’s hebben

Nordkamp, onze stomaverpleegkundige,

goede afstemming over wie wat wanneer

wilde meekijken. Fijn dat de cliënten hier

doet. Bepaalde cliënten kunnen zich prima

ook geen bezwaar tegen hadden. In totaal

redden en hebben na de beginperiode

hebben we vier cliënten bezocht met

nog nauwelijks ondersteuning nodig en bij

verschillende stoma’s (dikke darm versus

bepaalde cliënten is door bijvoorbeeld hun

dunne darm stoma) waar verschillende typen

fysieke (on)mogelijkheden dagelijkse hulp

materiaal bij werden ingezet. Maatwerk

noodzakelijk. Goed om de ervaringen van

dus. Wat me heel erg is bijgebleven, is de

cliënten uit eerste hand te horen en dat ze

kwetsbaarheid van de huid. Binnen enkele

aangeven hoe zeer ze de zorg van Maureen

uren kan de huid al dusdanig beschadigd

en het thuiszorgteam in de beginperiode

zijn, dat je weken nodig hebt voor herstel.

gewaardeerd hebben en dit nog steeds doen.

Regelmatige controle is geen overbodige

Beetje trots mag wel…toch!

luxe. Ook de zelfredzaamheid van cliënten
viel me erg op: wat men zelf kan, doet men

Renate Bergman,

ook het liefst zelf met behoud van eigen

Directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Gezellig eten
in restaurant
Wilt u niet alleen eten en

leuke activiteiten en waar u andere

bent u op zoek naar gezelligheid?

mensen kunt ontmoeten.

Dan nodigen wij u uit in het restaurant
van locatie Mariahof. In ons restaurant zit

Kosten en betaalwijze

u nooit alleen aan tafel. Onze kok bereidt

Voor het nuttigen van een warme maaltijd,

er met veel passie gedurende 7 dagen

inclusief een drankje betaalt u €7,75.

per week verse maaltijden die u naar

Wilt u de maaltijd uitbreiden tot een

eigen wens kunt samenstellen. Kwaliteit

driegangenmenu, dan betaalt u afhankelijk

staat daarbij hoog in het vaandel en

van uw wensen, ongeveer €10,00. Wanneer

er wordt maatwerk geleverd voor elk

u zich bij ons aanmeldt, dan ontvangt

gewenst dieet. Naast seizoensgebonden

u een ZFO pas. Met deze pas worden

gerechten worden er leuke thema's

de kosten op een eenvoudige manier

georganiseerd, zoals het houden van een

verrekend en ontvangt u maandelijks een

paasbrunch, aspergemenu of richting

overzicht van de activiteiten waaraan u

de winter een stamppotbuffet. Het

heeft deelgenomen.

restaurant is dagelijks geopend van
12.00-14.00 uur.

Aanmelden en informatie
Bent u enthousiast geworden en wilt u

Wat biedt ons restaurant nog meer

zich aanmelden, dan kunt u bellen naar het

Ons restaurant wordt ook gebruikt als

telefoonnummer 0541 - 51 34 33 en vragen

ontmoetingsruimte waar u een kop koffie

naar het Keukenteam Mariahof. Uiteraard

of thee kunt drinken, waar u een winkeltje

staan onze medewerkers u voor vragen

aantreft, waar u deel kunt nemen aan

graag te woord.

WIJ HOPEN U BINNENKORT TE ZIEN IN ONS RESTAURANT!

12
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VRIJWILLIGERS

Gezellig naar het terras
Vrijwilligers gezocht... Dit las ook een groepje vrolijke jonge dames
uit Oldenzaal. Vriendinnengroep: ‘Wij zouden wel graag een keer iets
willen betekenen voor de bewoners als vriendinnengroep’. Zij zochten
contact met Anita Laarveld (activiteitenbegeleider) en een afspraak
was zo gemaakt.
19 mei zouden ze in de avond komen om te

Zelfs de voorbijgaande politieagenten

wandelen met bewoners van afdeling Everloo

stopten even om te checken wat er aan de

en afdeling Singraven. Die middag was er een

hand was, allemaal dames op het terras. Ook

vreselijke hoosbui en de wandelavond zou in

zij werden verleid om een ijsje te halen.

gedrang komen.
Bij terugkomst op Mariahof hebben we nog
Maar gelukkig brak toch de zon weer door

genoten van een kop cappuccino en een plak

en kwamen de dames vol goede zin naar

krentenwegge. De vriendinnengroep was

Mariahof. De bewoners keken wel eerst

helemaal onder de indruk van onze bewoners,

vreemd op, wat moeten die dames hier

vooral toen er ook nog een bewoner haar

allemaal. Maar toen ze uitgenodigd werden

mondharmonica pakte en begon te spelen.

om te gaan wandelen, was meteen iedereen

Natuurlijk konden de andere dames zich door

enthousiast. Met een grote groep liepen

de mooie klanken en bekende melodieën niet

we richting de binnenstad van Oldenzaal.

stilhouden en begonnen uit volle borst mee

Daar werden we allen getrakteerd op een

te zingen. Wat een mooi geluksmoment deze

heerlijk ijsje. Heerlijk zittend op het terras

avond... voor iedereen!!!

voor de ijssalon werd het ijsje opgepeuzeld.

14

Er kwamen mooie gesprekken op gang en

Miranda Scheffer

iedereen had een glimlach op het gezicht.

Welzijnsmedewerker
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B O E R E N B R U I L O F T, E X P O S I T I E É N M O D E S H O W B I J Z F O

Huwelijksdag
Zorgfederatie Oldenzaal brengt leven in de

Hiervoor vragen we uw trouwkleding te leen.

trouwerij

Wie heeft haar trouwjurk of het trouwpak die we

De huwelijksdag is een belangrijke dag in een

mogen lenen om tijdens een prachtige modeshow

mensenleven en de dag waar elk bruidspaar

te laten zien. Wanneer de kleding u nog past zou

vol goede moed en vertrouwen een nieuwe

het prachtig zijn die zelf te dragen, lukt dat niet,

levensfase in gaat. Een dag waar, ongeacht wat

dan zoeken wij mannequins.

het leven brengt, vaak positieve herinneringen
aan zitten.

Mannequins gezocht
Wil je als mannequin meedoen aan deze

Boerenbruiloft én expositie

modeshows, laat ons dit dan ook graag weten

Dat is ons thema in een feestelijke week met

via: a.laarveld@zorgfederatieoldenzaal.nl of

allerlei activiteiten rondom bruiloft, eind

manon.molderink@zorgfederatieoldenzaal.nl

september bij Zorgfederatie Oldenzaal. Naast een
boerenbruiloft in Mariahof en Scholtenhof willen

Wij hopen op veel reacties en een onvergetelijke

we onder andere graag een expositie houden

week!

van trouwfoto’s van cliënten, medewerkers en
vrijwilligers.

Team Welzijn Zorgfederatie Oldenzaal

Op de afdeling (en per dagbestedingslocatie) zal
die expositie ingericht worden met trouwfoto’s
van cliënten, medewerkers en vrijwilligers van die
afdeling. In de zalen willen we graag een expositie
inrichten van foto’s van medewerkers in de
ondersteunende diensten en vrijwilligers.
Wilt u hiervoor een foto beschikbaar stellen
dan kunt u die (voorzien van naam, functie en
trouwdatum) inleveren bij de receptie in Mariahof
of Scholtenhof. U kunt de foto’s ook mailen naar
onderstaande adressen.
We gaan een kopie maken van uw foto, zodat u de
foto ongeschonden weer terug krijgt.
Bruidsmodeshow in Scholtenhof en Mariahof
Daarnaast willen we deze week afsluiten met een
heuse bruidsmodeshow op beide locaties met
bruidskleding van vroeger en nu.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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WA N D E L 3 - DA A G S E Z FO

Gezellige tochten met
dank aan iedereen
Woensdag 8 juni tot en met vrijdag 10 juni vond de wandel 3-daagse
van ZFO weer plaats.

N

a een paar jaar afwezigheid mochten

meer dan geweldig. En wat zijn wij trots op

we eindelijk weer de straat op. Maar

alle mantelzorgers en vrijwilligers die deze

wat jammer, woensdag 8 juni kwam het met

mooie activiteit mogelijk hebben gemaakt.

bakken uit de lucht en hebben we moeten

Nogmaals, dank jullie wel allemaal!

besluiten om deze avond niet te wandelen.

16

Gelukkig was het donderdag en vrijdag

Ellen Groenenveld, Anita Laarveld

stralend weer en hebben wij 2 mooie tochten

en Manon Molderink

kunnen lopen. De opkomst was dan ook

Team Welzijn
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Programma augustus
en september
O

p het moment dat we deze

maand meer te betalen dan de

Dinsdag 12 juli van 10.00 tot

kopie schrijven hebben we

genoemde prijzen.

11.30 uur in Mariahof

voorjaarsweer. We hopen dat dat

We willen u erop wijzen dat bij

Maandag 25 juli kunt u de

nog een tijdje zo blijft, en dat we

de meeste reisjes vrijwilligers

instapkaarten van de reisjes in

er weer lekker op uit kunnen.

meegaan om u te begeleiden.

augustus tussen 11.00 en 11.30

Wanneer u ondersteuning van

uur in Mariahof en Scholtenhof

Op de volgende pagina’s vindt

een verzorgende nodig heeft

afhalen.

u het reisaanbod voor augustus

verzoeken we u dit bij uw

én september. We hebben ook nu

inschrijving te vermelden. Er

Deze dagen zijn de vrijwilligers

weer geprobeerd een gevarieerd

zal dan samen met u worden

van het reisbureau aanwezig.

programma voor u samen te

gezocht naar een oplossing.

stellen. Wanneer u suggesties

Hebt u zich opgegeven voor

Op de instapkaart staat tevens de

of wensen heeft voor reisdoelen

een reisje, maar kunt u door

juiste vertrektijd vermeld. U dient

horen we dat graag. We zullen

omstandigheden niet deelnemen,

15 minuten voor vertrek aanwezig

deze dan proberen op te nemen in

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

te zijn. Om de wachttijden

ons aanbod.

administratiekosten in rekening

voor ieder zo kort mogelijk te

te brengen. Wanneer u op de dag

houden vragen we u dringend de

De reisjes van reisbureau

van het reisje annuleert zullen de

vertrektijd op uw instapkaart aan

ReisGenoten worden

kosten wel in rekening gebracht

te houden.

georganiseerd voor alle

worden.

al een aantal dagen heerlijk

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

Wanneer u meer informatie

van Zorgfederatie Oldenzaal

U kunt zich voor de reisjes

wenst over de reizen, kunt u

krijgen echter voorrang bij de

in augustus én september

natuurlijk contact opnemen met

inschrijvingen. Belangstellenden

aanmelden: Maandag 11 juli

de vrijwilligers van het reisbureau

die geen cliënt zijn van de

van 14.00 tot 15.30 uur in

tijdens de zitting zoals hierboven

Zorgfederatie dienen € 5,- per

Scholtenhof

beschreven.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PIZZA ETEN BIJ RESTAURANT
SORRENTINO IN ENSCHEDE

PICKNICKEN IN DE TUIN
VAN DE STIFTSJUFFER IN
WEERSELO

Woensdag 3 aug SH en aanleun

Zaterdag 6 aug MH

Woensdag 10 aug MH en aanleun

Zaterdag 13 aug
Zaterdag 20 aug SH

€ 28,00 PER PERSOON | REISCODE 13.3.43

Programma

€ 28,80 PER PERSOON | REISCODE 13.3.44

Programma

17.30 uur

Vertrek

11.00 uur

Vertrek

20.00 uur

Thuiskomst

14.30 uur

Thuiskomst

We gaan op de Italiaanse tour en gaan pizza

We rijden naar ‘t Stift in Weerselo waar we

eten bij restaurant Sorrentino in Enschede. U

bij de Stiftsjuffer gaan picknicken. Eerst even

mag zelf een pizza uitzoeken en een drankje er

een kleine wandeling door de tuin waarna de

bij bestellen.

picknick gereed staat.

RONDRIT MET DE
LUTTERZAND EXPRESS

Programma
14.00 uur

Vertrek

17.00 uur

Thuiskomst

Zondag 7 aug

We rijden naar het Lutterzand naar het Paviljoen.

Zondag 14 aug SH

Daar stappen we in de Lutterzand Express

Zondag 21 aug MH

voor een ronde door het Lutterzand. Onderweg
wordt u getrakteerd op koffie/thee met cake. De
Lutterzadexpress is zeer beperkt toegankelijk
voor rolstoelers.

€ 33,85 PER PERSOON | REISCODE 13.3.45
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IJSJE ETEN BIJ
IJSBOERDERIJ OUDE
HESSELINK IN SAASVELD

MET DE HEIDESLAK OVER
DE SALLANDSE HEUVELRUG

Vrijdag 12 aug MH

Maandag 15 aug MH

Woensdag 17 aug

Maandag 22 aug

Vrijdag 26 aug SH

Maandag 29 aug SH

€ 8,10 PER PERSOON | REISCODE 13.3.46

Programma

€ 28,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.47

Programma

18.30 uur

Vertrek

11.00 uur

Vertrek

20.30 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst

We gaan naar de IJsboerderij van Oude

De heide op de Sallandse Heuvelrug staat

Hesselink in Saasveld waar we van een lekker

in bloei. We stappen dan in de Heideslak en

boerenijsje gaan genieten.

laten ons door de gids van Staatsbosbeheer
rondrijden door dit uitgestrekte natuurgebied.
De Heideslak is een elektrokar die stapvoets en
geruisloos rijdt. Daarna kunt u bij Buitengewoon
Lekker genieten van brood met 2 kroketten
of een uitsmijter ham/kaas met koffie/thee of
cappuccino. Het aantal plaatsen is beperkt.

BALLOONING BIJ
HET HULSBEEK
Woensdag 24 aug

Programma
17.00 uur

Vertrek

20.30 uur

Thuiskomst

We zijn weer uitgenodigd door In Pace Dela om
te genieten op het terras van de vele ballonnen
die de lucht ingaan. We worden getrakteerd op
een lekker broodje met koffie en een alcoholvrije
consumptie.

€ 4,60 PER PERSOON | REISCODE 13.3.48
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RONDVAART MET DE
ENTERSE ZOMP

KURPARK IN BAD BENTHEIM

Zaterdag 3 sept MH

Zondag 4 sept SH

Zaterdag 10 sept SH

Zondag 11 sept

Zaterdag 17 sept

Zondag 18 sept MH

€ 37,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.49

Programma

€ 15,00 PER PERSOON | REISCODE 13.3.50

Programma

10.30 uur

Vertrek

14.30 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

18.30 uur

Thuiskomst

We schepen ons in voor een rondvaart met de

In het Kurpark van Bad Bentheim wordt weer

Enterse zomp. Tijdens de vaart zijn er altijd

muziek gemaakt, elke dag een wisselend

twee schippers aan boord. De ene stuurt en

programma. Wij zorgen voor een picknick, we

de andere schipper vertelt over de zomp, hun

hebben een beperkt aantal plaatsen.

bouw en geschiedenis, de Regge en de flora en
fauna waar u langs vaart. Daarna een lunch bij
het Rheins in Enter. Hierbij keuze uit kipsaté,
Twentse schnitzel of zalm met garnituur.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst

Maandag 5 sept
Maandag 12 sept (met zorg)

De deelnemers blijven enthousiast over het

Maandag 19 sept

bewegen in warm water. De Zorgfederatie

Maandag 26 sept (met zorg)

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

€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.51
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1.50 m diep, u kunt er dus in staan. Bij thuiskomst
staat er koffie met krentenbrood klaar.

UIT ETEN BIJ RESTAURANT HET
STERREBOS IN BEUNINGEN
Woensdag 24 aug

Programma
17.00 uur

Vertrek

20.30 uur

Thuiskomst

Lekker uit eten, wie wil dat nou niet. Bij Sterrebos
wordt u een hoofdgerecht geserveerd waarbij
u kunt kiezen uit schnitzel, sate, een stoofpotje
€ 33.00 PER PERSOON | REISCODE 13.3.52

of spare ribs met garnituur en koffie/thee met
bonbon na.

REISGENOTEN

Uitje naar de Zevenster
Foto’s spreken voor zich bij dit leuke uitje naar de Zevenster.
Deelnemers genieten van de uitstapjes van Reisgenoten.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof juli 2022
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 1 juli; 18.30 uur

Eucharistieviering

B. Reerink

Vrijdag 8 juli; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 15 juli; 18.30 uur

Woord- en communieviering

A.Quinten

Vrijdag 22 juli; 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 29 juli; 18.30 uur

Woord- en communieviering

T. Löbker

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Boeskoolhöfke

Hobby en sjoelmiddag

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep
‘voetje voor voetje’

Iedere woensdag en donderdag om 10.15 uur

Vertrek vanuit t Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.30 uur

Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Wo. 6 & 20 juli

14.30 uur; Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do. 7 juli

10.00 uur; Tour de Goal

Rotonde Mariahof

Do. 7 & 21 juli

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

Boeskoolhöfke

Zon. 10 juli

15.00 uur; Vakantiebarbecue met muziek van Voizus

In de tuin Mariahof

Di. 12 juli

14.30 uur; Middagbingo

Boeskoolhöfke

Wo. 13 & 27 juli

14.30 uur; Koersbal

Boeskoolhöfke

Di. 19 juli

19.15 uur; Verzoekplaten-avond met Herman Geisink

Boeskoolhöfke

Di. 26 juli

19.15 uur; Avondbingo

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes aug

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten aug

22
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Dinsdag 12 juli van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 25 juli van 11.00 - 12.00 uur

Boeskoolhöfke

ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof augustus 2022
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 5 augustus 18.30 uur

Woord- en communieviering

I. Wilbers

Vrijdag 12 augustus 18.30 uur

Woord- en communieviering

I.Wilbers

Vrijdag 19 augustus 18.30 uur

Woord- en communieviering

A.Quinten

Vrijdag 26 augustus 18.30 uur

Woord- en communieviering

I.Wilbers

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Boeskoolhöfke

Hobby en sjoelmiddag

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep
‘voetje voor voetje’

Iedere woensdag en donderdag om 10.15 uur

Vertrek vanuit t Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.15 uur

Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Di. 2 aug

14.30 uur; Optreden de Rebellies

Boeskoolhöfke

Wo. 3, 17 & 31 aug

14.30 uur; Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do. 4 & 18 aug

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

Boeskoolhöfke

Di. 9 aug

19.30 uur; Avondbingo

Boeskoolhöfke

Wo. 10 en 24 aug

14.30 uur; Koersbal

Boeskoolhöfke

Do. 18 aug

14.30 uur: Boeskool in de Zorgfederatie

Boeskoolhöfke

Di. 23 aug

14.30 uur; Middagbingo

Boeskoolhöfke

Di. 30 aug

19.15 uur; Optreden 4 x 1

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes sept

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten sept

Dinsdag 9 augustus van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 22 augustus van 11.00- 12.00 uur

Boeskoolhöfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof juli 2022
Scholtenhof RK vieringen
Vr. 1 juli WoCo 18.15 inloop

Kapel

pastor I. Wilbers

Vr. 8 juli Woco 18.15 inloop

Kapel

pastor C. Janssen

Vr. 15 juli Woco 18.15 inloop

Kapel

T. Lobker

Vr. 22 juli Woco 18.15 inloop

Kapel

pastor Th. v.d Sman

Vr. 29 juli Woco 18.15 inloop

Kapel

A. Quinten

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

maandag en donderdag om 10.45 uur

Bruin cafe

Elke dinsdagavond om 19.00 uur

Recreatiezaal

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.00 uur

Hal

Kaart- en rummikub-middag

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Creatieve ochtend

Elke vrijdagochtend om 10.00 uur

Dagbesteding

Kapel

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Wo. 6 en 20 juli

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners Scholtenhof

Recreatiezaal

Do. 7 juli

19.00 uur optreden Oldenzaals Mannenkoor

Recreatiezaal

Wo. 13 en 27 juli

14.00 uur bloemschikken dagbesteding en aanleun

Recreatiezaal

Do. 14 juli

19.00 uur Bingo Avond

Recreatiezaal

Di. 12 juli

14.30 uur Gezelschapsspellen middag

Recreatiezaal

Ma. 18 juli

15.00 uur: Yoga

Kapel

Do.14 en 28 juli

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Do. 21 juli

14.00 uur optreden Rebellies

Recreatiezaal

Di. 26 juli

14.30 uur Bingo

Recreatiezaal

Do. 28 juli

19.00 uur verzoekplaatjes Herman Geissink

Recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juli

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juli
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Maandag 11 juli om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 25 juli 10.00 uur

Recreatiezaal

ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof augustus 2022
Scholtenhof RK vieringen
Vr. 5 aug Euch 18.15 inloop

Kapel

pastor B. Reerink

Vr. 12 aug WoCo 18.15 inloop

Kapel

T. Lobker

Vr. 19 aug Bidstond 18.15 inloop

Kapel

Y. Meijer

Vr. 26 aug Euch 18.15 inloop

Kapel

pastor Th. v.d Sman

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

maandag en donderdag om 10.45 uur

Kapel

Bruin cafe

Elke dinsdagavond om 19.00 uur

Recreatiezaal

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.00 uur

Hal

Kaart- en rummikub-middag

woensdag om 14.30 uur

Recreatiezaal

Creatieve ochtend

Elke vrijdagochtend om 10.00 uur

Dagbesteding

Scholtenhof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Wo. 10 en 24 aug

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners Scholtenhof

Recreatiezaal

Do. 4 aug

19.00 uur; optreden 4x 1

Recreatiezaal

Di. 9 aug

14.30 uur; Gezelschapsspellen middag

Recreatiezaal

Do. 11 aug

19.00 uur; Bingo Avond

Recreatiezaal

Do. 11 en 25 aug

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Do. 18 aug

Boeskool in de Zorgfederatie

afhankelijk v/h weer waar

Di. 23 aug

14.30 uur: Bingomiddag

Recreatiezaal

Do. 25 aug

19.00 uur optreden Voizus

recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juli

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juli

Maandag 8 aug om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 22 aug 10.00 uur

Recreatiezaal
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B E W O N E R S VA K A N T I E

Eindelijk, Het Braakhoes
gaat op vakantie!
De dag begon met een door de keuken bereide heerlijke maaltijd.
Deze ging er met smaak in. De keuken heeft er echt een feestje van
gemaakt. Dit werd doorgezet in de Lutte, bij het Kaempke.
Het weer zat ons mee en we konden direct

droog. De regen kwam met bakken uit de lucht, en

beginnen in het zonnetje met een lekker bakje

waar kun je beter schuilen dan... in de kerk.

koffie/thee. De avond werd opgefleurd door Frans

`s Middags een familiedag met aansluitend een

en zijn gitaar. Er werd luid meegezongen en

barbecue. Samen was het een gezellige middag

gedanst.

en avond en bij iedereen zat het buikje vol. Nog 1
goede nacht en helaas was het toen weer tijd om

Woensdag een dagje dierentuin. Mede door de

naar huis te gaan.

familie van onze bewoners die ons op stonden te
wachten is het een hele leuke dag geworden. Menig

Vrijdag zijn we lekker met de huifkar naar Mariahof

bewoner heeft een kleurtje opgelopen, voordat de

terug gereden met een flinke omweg door het

regen uitbrak. Gelukkig was dit aan het einde van

Twentse landschap. Fijn om aan onze bewoners

de middag, hierdoor was het een ware kunst om

gemerkt te hebben dat zij het een leuke week

zo droog mogelijk de auto's te bereiken. Het feest

hebben gevonden en meermaals werd benadrukt

werd echt compleet door een spontane actie van

hoe fijn ze het hadden.

familie door iedereen op een ijsje te trakteren. Een
goede afsluiting was een maaltijd met natuurlijk

Onze dank gaat uit naar de families en alle anderen

Duitse curryworst.

die het mogelijk hebben gemaakt dat dit een
geslaagde week is geworden. Zeker voor herhaling

Donderdag een rustige dag in de Lutte. Een

vatbaar!

wandeling met onze bewoners eindigde zowaar op
een terrasje in het centrum. Helaas bleef het niet
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Groetjes team Braakhoes

THUISZORG

Erop uit
Wat hebben we genoten van het mooie
weer en zo blij, dat er een prachtige
duofiets ter beschikking stond om erop uit
te trekken. Even weg, frisse wind door je
haren en in je gezicht. De zinnen verzetten
en terug kijken op een geweldig moment.
Dank aan allen, die dit mogelijk gemaakt
hebben.
Mevrouw Schoppink, De Beatrix

EVEN VOORSTELLEN...

Annemieke Halbesma
Vanaf begin juli tot en met januari gaat

Wat ik graag doe is wandelen, lezen, tennissen

Noortje Morsink met zwangerschapsverlof.

en haken en er lekker op uit gaan. Ik doe

Annemieke Halbesma vervangt haar in deze

al jaren vrijwilligerswerk bij de Eeshof in

periode. Hieronder stelt zij zich even voor.

Tubbergen op de dagopvang. Dit geeft erg
veel voldoening en ik doe dit met veel plezier.

Hallo allemaal,

Tot afgelopen september was ik werkzaam

Van juni t/m januari mag ik Noortje

in een huisartsenpraktijk. Hierna heb ik nog

Morsink gaan vervangen tijdens haar

bijgedragen aan de booster campagne van de

zwangerschapsverlof. Hierbij wil ik mij graag

GGD.

aan jullie voorstellen.
Ik heb zin in
Mijn naam is Annemieke Halbesma,

deze nieuwe

47 jaar en ik ben getrouwd met Johan.

uitdaging als

We wonen met onze 4 kinderen (Frouke 17, Ids

HR assistent

14, Jurre 12 en Amerens 11) in het

en wie weet

mooie Tubbergen.

tot ziens!
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MEDEWERKERS

Geslaagd! Proficiat!
Wij zijn super trots op onze collega’s die geslaagd zijn
voor hun opleiding. Babet, Miranda, Monique, Yoyce en
Arend van harte gefeliciteerd met jullie diploma!
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GESLAAGD

Arend Teunissen,
Casemanagement Dementie
Arend:’ Vorig jaar maart ben ik begonnen als Casemanager
Dementie en cliëntadviseur, nadat ik wijkverpleegkundige was
binnen de Zorgfederatie.
Destijds is me ook gevraagd om te

hun naasten. In de gesprekken geven

starten met de opleiding Casemanagement

we informatie, begeleiding, adviezen,

Dementie, waarmee ik in september 2021

denken we mee in oplossingen en

van start ben gegaan. Afgelopen week heb ik

proberen we de zorg zo goed mogelijk te

mijn diploma ontvangen. Waar ik erg blij mee

regelen. Zo helpen we om te gaan met de

ben!

ziekte (dementie) en de gevolgen hiervan.
Een leuke functie welke ik met plezier

Het mooie aan de opleiding was dat ik het

uitoefen’!

geleerde meteen in praktijk kon brengen,
en daarnaast ervaringen kon uitwisselen

Wilt u meer informatie wat wij voor u

met medestudenten die ik in de praktijk

kunnen betekenen? Bel, mail of maak

tegenkwam.

vrijblijvend een afspraak met mij of mijn
collega-clientadviseurs/casemanagers via:

Als casemanager ben je een vaste

telefoonnummer 0541-513433 of email:

begeleider voor mensen met dementie en

clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
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DAGBESTEDING DE ABDIJ

Deelnemers erop uit
met de duofiets
Deelnemers van dagbesteding de Abdij
gaan er geregeld op uit met de duofiets.
Samen met een vrijwilliger maken zij een tocht door
de omgeving, en komen vol enthousiasme terug.
Ze zijn weer op plekken geweest waar ze jaren niet
geweest waren, hebben genoten van de natuur, de
omgeving, de ervaring om weer te fietsen, de wind
in het gezicht. Heerlijk, deelnemers verheugen zich
telkens weer op de volgende keer!
Anita Laarveld,
activiteitenbegeleider

B I L J A R T C L U B S C H O LT E N H O F

Zin om mee te spelen?
Wist U dat er op Scholtenhof een hele
actieve biljartgroep is, waar in principe elke
bewoner, zowel intern als in de aanleun, aan
deel kan nemen?
Wij zijn een groep van ongeveer 20 Oldenzaalse mannen
van rond de 78 jaar. Kunt u redelijk tot goed kan biljarten?
Dan kunt u lid worden van de club. Degene, die enigszins kan
biljarten, kan onder begeleiding van een van onze clubleden
ingepast worden voor biljarten op de vrijdagmiddag.
Bent U geïnteresseerd, neem dan contact op via
telefoonnummer: 06 - 10 59 14 15 of meld U aan bij de
receptie Scholtenhof.
Bestuur BCS (Biljartclub Scholtenhof)
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AFDELING KALHEUPINK

Nieuwe tijdelijke bewoners
We willen jullie graag voorstellen aan
onze tijdelijke ‘gasten’ in onze huiskamer
op Kalheupink.
Onze collega Rita heeft ze

Zoals je kunt zien zijn ze

als dikkopje meegenomen

aardig volgroeid en daarom

en ze een mooi verblijf

moest er ook een pantykousje

bij ons aangeboden. Ze

over de vaas. Want stel je voor

hadden genoeg spulletjes

dat ze eruit zouden springen...

om zich te vermaken en

Daar waren enkele collega’s

te groeien: takjes, schors,

ook erg bang voor, haha... Het

waterlelieblaadjes, groenvoer...

was prachtig om dit proces

Onze bewoners genoten ervan

te volgen en we hebben de

om ze zien te groeien van

kikkertjes inmiddels weer de

Sivlia Post,

dikkopje naar kikkertje.

vrijheid gegeven.

team Kalheupink

Daaaag kikkertjes!

DAGBESTEDING

‘t Greune Veld bestaat
alweer één jaar!
Ellen Groeneveld: ‘Op 18 mei
hadden we het 1-jarig bestaan
van de dagbesteding locatie
't Greune Veld.
Van de deelnemers een bos bloemen mogen
ontvangen voor deze dag. We hebben twee
uitstapjes gemaakt. Eén naar het Lutterzand
waar we hebben gewandeld en koffie met
taart hebben gegeten en een uitstapje
naar de Schaapskooi in Denekamp. Beide
uitstapjes waren zeer geslaagd en we
hebben er met z'n allen van genoten!’

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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WERKEN BIJ ZFO

Vacatures
KOM JIJ WERKEN ALS VERZORGENDE IG?
WIJ HEBBEN MEERDERE MOGELIJKHEDEN,
ZOWEL IN DE THUISZORG ALS INTRAMURAAL.
Als verzorgende IG weet jij als geen ander

Spreekt dit je aan? En ben je in bezit van

hoe je de mens centraal stelt. Samen

het diploma Verzorgende IG?

met je collega’s, andere professionals en
familie lukt het je om de beste zorg rondom

Kom werken bij Zorgfederatie Oldenzaal!

onze cliënten te organiseren. Je stemt

32

activiteiten af op de persoonlijke leefstijl

Maak samen met een team van

en wensen van onze cliënten, waarbij onze

betrokken collega’s echt het verschil

cliënten de eigen regie hebben. Door je

voor mensen die dat nodig hebben en

persoonlijke aandacht zorg je voor een

die blij met je zijn! Bekijk onze vacatures

glimlach op het gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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B O C A’ S O L D E N Z A A L

Buitenconcert
Zondag 22 mei is door de Boca’s (serviceclub in Oldenzaal)
een buitenconcert geregeld in de tuinen van Mariahof en
Scholtenhof voor onze bewoners.
Met medewerking van Jan Mulder,
Claudia Patacca, Tonnie van der Meche
en Het Piepenrek Oldenzaal was het
een muzikale middag. Heerlijk in het
zonnetje konden we meezingen en
dansen.
Wat was het genieten. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar.
Anita Laarveld en Manon Molderink
Team Welzijn
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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

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

35

HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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