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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

Krijgt u het Driespan niet,

AUGUSTUS 2020. Het Driespan

maar heeft u toch belangstelling?

is het huisblad van Zorgfederatie

Dan kunt u zich hiervoor

Oldenzaal en vertegenwoordigt

opgeven via telefoonnummer:

onze drie organisatieonderdelen:

0541-513433 of via e-mail:

Scholtenhof, Mariahof en Thuiszorg.

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

De aanleuncomplexen De Potskamp,
De Grevinkhof en Scholtendijk horen

Wij wensen u de komende tijd veel

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort

leesplezier in dit Driespan!

bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.

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 T I J D E L I J K B E S T U U R D E R

Onderweg naar…..
Renate Bergman start per 1 oktober 2020 als directeur bestuurder van
de Zorgfederatie. In dit Driespan meer over haar benoeming door de Raad
van Toezicht en stelt ze zich voor.

O

m de tussenliggende periode te

Nijmegen maar heb daarnaast vanwege

overbruggen die door het vertrek

het werk op verschillende plaatsen in

van Wiesje Heeringa en de start van de

Nederland gewoond zoals Castricum,

nieuwe bestuurder is ontstaan, ben ik als

Deventer, Zwolle en Bergentheim. In mijn

interim directeur bestuurder aangesteld.

vrije tijd besteed ik veel tijd aan lange
afstandswandelingen als training voor

ijn naam is Paul de Jongh, ik ben 56 jaar,

de Nijmeegse Vierdaagse die ik elk jaar

getrouwd en woon samen met Heleen

meeloop. Om te ontspannen wandel ik

en onze 2 honden in Itterbeck, net over

dagelijks met onze honden en fitness ik 2

de grens in Duitsland. Ik ben geboren in

keer per week.
Ik ben opgeleid als psychiatrisch
verpleegkundige maar ben al sinds
1996 werkzaam in de ouderenzorg.
Eerst als afdelingshoofd en daarna als
locatie- en regiomanager bij verschillende
zorgorganisaties. De laatste 6 jaar
werkte ik als directeur bestuurder van de
Vriezenhof in Vriezenveen. In die periode
heb ik kennis gemaakt met Zorgfederatie
Oldenzaal door mijn contacten met
Wiesje Heeringa. Ik zie uit naar de
samenwerking met de mensen die ik hier
ga ontmoeten.
Hoewel er door vele partijen hard aan
gewerkt wordt is er nog geen vaccinatie
tegen Covid-19, al lijken de berichten
hoopvol. Toch is er ook bij ons steeds
meer mogelijk. We maken weloverwogen
keuzes voor versoepeling met
inachtneming van de algemene hygiëne
afspraken waaronder de 1,5 meter
afstand. We hebben uit de achterliggende
periode geleerd dat er in de toekomst
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steeds meer maatwerk nodig is om de

Relaties met familie, vrienden en

gevolgen van het virus het hoofd te

collega’s zijn belangrijk, dat is wel

bieden; per regio, per organisatie en zelfs

gebleken in de voorliggende maanden.

per afdeling. Dat is moeilijker om mee

In augustus kunnen we gelukkig een

om te gaan want er zullen steeds meer

aantal activiteiten opstarten waarmee

verschillen ontstaan tussen (groepen)

we meer waarde hopen toe te voegen

mensen. Maar juist dit maatwerk zal

aan uw daginvulling. Dan gaan we elkaar

de kwaliteit van leven versterken. Elk

weer vaker ontmoeten, wij kijken er

mens is een uniek individu met eigen

naar uit. Samen zoeken naar de beste

wensen en verlangens dus ik geloof dat

mogelijkheden en zo stap voor stap

die verschillen te rechtvaardigen zullen

groeien naar een situatie waarin we ons

zijn. Maar dat betekent dat we ons eigen

weer prettig voelen.

belang niet altijd voorop kunnen zetten
en dat zal moeite kosten in bepaalde

Met hartelijke groet,

situaties.

Paul de Jongh

Driespan bij alle vrijwilligers in de bus!
Al onze vrijwilligers ontvangen de komende maanden het Driespan in
de bus. In de afgelopen periode waren er geen activiteiten maar we
gaan de komende tijd weer starten met een aantal activiteiten die
we plaatsen in het Driespan. Wij willen jullie als vrijwilliger ook graag
informeren wat er op dit moment gebeurt bij ZFO. Wij wensen jullie
veel leesplezier!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VA N H A R T E W E L K O M !

We zetten
de deuren
weer
wijder
open
Wij, bewoners en medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal, heten bezoekers
weer van harte welkom! Vanaf 29 juni zijn de deuren al wijder open gezet,
waarbij bewoners van Mariahof en Scholtenhof (of diens contactpersonen)
zelf bepalen wanneer iemand op bezoek komt en hoe vaak. Precies zoals het
hoort, de wens of behoefte van de bewoner staat centraal, er is eigen regie.
Welke bezoekafspraken zijn er op dit
moment?

dat we ook weer een tweetal vertrouwde
activiteiten kunnen laten plaatsvinden.

Elke dag vanaf 10.30 uur, vanaf 15.00 uur
kan ook zijn om bijvoorbeeld 11.00 uur of

Koffiedrinken voor bewoners uit de
aanleunwoningen bij Scholtenhof

15.15 uur. We vragen wel om rekening te

Dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur kunt

houden met de tijden van de maaltijd en

u terecht voor een kopje koffie of thee en

rusttijden. Er hoeft geen afspraak gemaakt

kunt u elkaar, op gepaste afstand, weer

te worden voor een bezoek. De cliënt of

ontmoeten.

en vanaf 18.30 uur is bezoek mogelijk. Dat

contactpersoon stemt bezoek af. Ook kan
er worden gewandeld en men kan zelfs

Kerkdiensten in Mariahof

op bezoek bij familie. Mocht u op bezoek

Ook de kerkdiensten in Mariahof starten

willen komen, dan is het wel belangrijk om

weer. Sinds 17 juli zijn bewoners van

bezoek af te stemmen met de betreffende

Mariahof hartelijk welkom om een dienst

bewoner of contactpersoon.

bij te wonen. De week erna is de kerkdienst
te bezoeken door bewoners uit de

6

Welke vertrouwde activiteiten starten
weer?

aanleunwoningen. Voor beide groepen zal

We zijn erg blij u te kunnen informeren

week plaatsvinden.
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de kerkdienst vervolgens om de andere

BENOEMING NIEUWE DIRECTEUR BESTUURDER

Renate Bergman
Renate Bergman is door de Raad van Toezicht per 1 oktober benoemd
als de nieuwe directeur bestuurder van Zorgfederatie Oldenzaal.

N

a een voorselectie door bureau

De afgelopen jaren ben ik directeur

Leeuwendaal zijn er met een

bestuurder geweest bij Laboratorium

aantal kandidaten gesprekken

Pathologie te Hengelo en daarvoor

gevoerd door een afvaardiging uit

jarenlang werkzaam geweest bij

het OrganisatieOntwikkelTeam,

Medisch Spectrum Twente. Hoewel

de OR, CR, VAR en RvT, waaruit

de ‘care’ nieuw voor me is, heb ik

een positief advies volgde voor de

me de afgelopen jaren veel bezig

benoeming van Renate.

gehouden met thema’s rondom zorg
voor (kwetsbare) ouderen, met name

Vertrouwen van
de Raad van Toezicht

oncologie. Ouderenzorg is, naar

Hendrik Jan Boere, voorzitter

toekomst belangrijke vraagstukken

Raad van Toezicht: ‘De Raad van

liggen. Ik ben zeer gemotiveerd om

Toezicht heeft het vertrouwen dat

mijn bijdrage te leveren aan ZFO, een

Renate heel goed in staat zal zijn

organisatie met mensen, waarvan ik

om vanuit onze kernwaarden, OPEN-

merk en hoor dat ze bekend staan om

VERBINDING-VAKMANSCHAP,

hun warme en goede zorg voor hun

samen met de organisatie

cliënten’.

mijn idee, het gebied waarvoor de

antwoorden te geven op de
strategische vragen die voorliggen.

Interim directeur bestuurder

Denk hierbij aan de visie op woon- en

Om de tussenliggende periode te

leefwensen, huisvesting, langer thuis,

overbruggen die door het vertrek

innovatie en arbeidsmarkt.

van Wiesje Heeringa en de start van

De Raad van Toezicht kijkt terug

de nieuwe bestuurder is ontstaan, is

op een intensief maar waardevol

Paul de Jongh als interim directeur

proces dat we in gezamenlijkheid en

bestuurder aangesteld (meer

harmonie met het OOT, de OR, de CR

informatie in het voorwoord in dit

en de VAR hebben doorlopen’.

Driespan).

Ervaren bestuurder
Renate Bergman: ‘Ik zou graag willen
beginnen met het bedanken van
de Raad van Toezicht, het OOT, de
OR, CR en VAR voor het gestelde
vertrouwen in mij. Ik ben erg blij met
deze benoeming.
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7

G E D I C H T VA N C A R O

Zomer
ik wil vrij zijn
dansen en zingen
buitelend lachen
genieten van alle dingen
ik wil zon zijn
stralende ogen
wereld vol schoonheid
kleurrijke regenbogen
ik wil met jou zijn
huppelende onbevangenheid
hand in hand ontdekken
genieten vanuit vrijheid
samen de zomer drinken
ik wil alles en niets
spontaan een meisje
spring ik achterop je fiets
met wapperende haren
onder lucht zo blauw
eindeloos zomergevoel
soms alleen, soms samen met jou
©Caro
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IN MEMORIAM

Hennie Loohuis
Met enorme bewondering voor zijn doorzettingsvermogen en
positiviteit nemen wij afscheid van Hennie Loohuis.

H

ennie is in 2016 bij ons begonnen

als mens en we zijn dankbaar voor

als vrijwillig chauffeur. Hennie was

alles wat hij heeft betekend voor de

goedlachs en bracht altijd Twentse

Zorgfederatie.

gezelligheid met zich mee, want Hennie
zat vol verhalen en “dat gung altied in

We wensen Joke en de kinderen en

plat”.

kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Daarnaast had je aan Hennie een

Wiesje Heeringa (directeur bestuurder)

prima chauffeur, altijd bereid om te

Sandra Davina (vrijwilligerscoach)

rijden, zowel voor de dagbesteding

Zorgfederatie Oldenzaal

als voor de reisjes van ons reisbureau
“Reisgenoten”. Hennie kende het Twentse
land op z’n duimpje, hij wist de leuke
binnenweggetjes en trakteerde hiermee
onze cliënten op veel herkenningspunten
van vroeger.
Toen Hennie ziek werd en het voor hem
te zwaar werd om te rijden hielden we
goed contact. We waren altijd welkom
bij Hennie en Joke in “Weersel”. Hennie
bleef ondanks alles positief. We zullen
hem missen als chauffeur maar bovenal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

9

PUZZEL MEE!

Puzzel

BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
OPLOSSING:

10
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GRAS
HANGMAT
IJS
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS

SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN

S T U U R T U O N S E E N VA K A N T I E K A A R TJ E ?

Dank voor alle mooie kaartjes
Miranda Scheffer,
welzijnsmedewerker: ‘Graag wil ik
aangeven dat de actie ‘ Stuurt u
ons een vakantiekaartje’ een groot
succes is.
Er komen nog steeds kaartjes binnen
en de mensen genieten hier volop van.
Ze worden echt bewonderd en de leuke
lieve teksten worden ook door iedereen
gelezen. Iedereen bedankt die de moeite
heeft genomen om een ansichtkaartje te
sturen of een andere attentie!

OPTREDEN

Ranja en de Rietjes
Een heel vrolijk en enthousiast
optreden van Ranja en de Rietjes.
Bewoners van Het Landreben
waren buiten live aanwezig.

Angeline Beene (activiteiten-

zaalse groep en bestaat uit 7

begeleider): ’De glimlach op

enthousiaste muzikanten. Zij

het gezicht van onze bewoners

zingen hits uit de jaren 50/60

was prachtig om te zien’. Ran-

meerstemmig. Daarbij begeleid

ja en de Rietjes is een Olden-

door 3 gitaristen en percussie.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Toch niet alleen…
Augustus: De maand dat veel van uw kinderen en

We hebben ervaren dat we ondanks moeilijkheden

kleinkinderen vakantie vieren en daardoor minder

ook goede tijden hebben beleefd. Het worden mooie

op bezoek komen. Nadat u al zolang geen bezoek

herinneringen.

mocht ontvangen in maart, april en mei komt dit er
ook nog weer bovenop. U mist familie, verzorgenden,

Bij slechte tijden is er één waar we ons aan vast

vrijwilligers.

kunnen houden. Waar we terechtkunnen met onze
moeilijkheden en vragen.

Je komt vaak andere gezichten tegen binnen onze
Zorgfederatie omdat ook de vele verzorgenden het

Want geloven is: Vasthouden, dat God eenmaal

fijn vinden er even uit te zijn. Hoe lastig is het dan je

in deze chaos orde zal scheppen, dat Hij met Zijn

draai weer te vinden.

hand elk stukje op zijn plaats zal leggen, dat zich
voor onze verwonderde ogen het beeld van de

Maar toch zijn er kleine dingen die het leven

nieuwe schepping zal ontvouwen.

aangenamer maken. U zult allicht een mooi kaartje
ontvangen of een telefoontje krijgen. En gelukkig

Geloven is: Onze bereidheid om God te vertrouwen,

kunnen we nog steeds samen vieren. Eerst in de

ook als de puzzel van ons leven in stukken ligt.

huiskamer maar nu ook weer in de recreatiezaal.
We weten niet waarom ons bestaan gebroken en
Ons bestaan kan echter ook op een legpuzzel lijken,

gehavend wordt. Het is ook niet het belangrijkste

waarvan alle stukjes door elkaar gegooid zijn. Niets

om te weten. We mogen vertrouwen op God’s

past meer, er is geen lijn in te ontdekken. Een chaos

belofte over ons gebroken bestaan: “Zie, Ik maak

van kleuren en vormen, waar wij geen raad mee

alles nieuw!”. Daar hopen en vertrouwen wij allen

weten.

op.

12
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WIESJE HEERINGA

Bedankt
Na mijn afscheid op 30 juni werd het tijd voor de formele overdracht aan
Paul de Jongh. In de maanden augustus en september is Paul tijdelijk
bestuurder bij Zorgfederatie Oldenzaal. Paul heeft bestuurlijke ervaring in
de ouderenzorg en in combinatie met zijn menselijke kwaliteiten zie ik de
komende tijd met vertrouwen tegemoet.

O

p 1 augustus start ik bij Viattence op

Uw waardering, in welke vorm dan ook,

de Veluwe.

betekent veel voor mij. Echt heel mooi.
Ik wens u al het goede voor de komende

Nogmaals wil ik u hartelijk danken voor

tijd.

de samenwerking. Ik heb heel graag voor
Zorgfederatie Oldenzaal gewerkt. Ook

Met hartelijke groeten,

dank voor het indrukwekkende afscheid.

Wiesje Heeringa

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HABION

Mogelijke verkoop
Op 11 juli 2020 stond er een artikel in Tubantia over de fusie van Habion met
“Onze woning”, een woningbouwcorporatie uit Rotterdam.

A

ls gevolg de mogelijke verkoop door

zorg en huisvesting te blijven

Habion van Scholtenhof en daartoe

garanderen.

behorende complexen Grevinkhof,
Scholtendijk en Potskamp.

Te zijner tijd zullen we, samen met
bewoners en medewerkers, hiervoor de

ZFO juicht, net als de gemeente, de

plannen ontwikkelen om ook in de toekomst

mogelijke verkoop toe en net als de

aan te kunnen sluiten bij de lokale behoefte

gemeente geven wij de voorkeur aan

aan wonen met zorg voor ouderen en dus

een lokaal bestendige partner. We zijn in

goede zorg in moderne huisvesting te

gesprek met verschillende partijen om te

kunnen leveren. Bij deze plannen zullen ook

kijken of en met wie we naar de toekomst

nadrukkelijk de bewoners en medewerkers

toe de complexen kunnen herontwikkelen,

betrokken worden.

verduurzamen en aanpassen aan de laatste
eisen en wensen om de continuïteit van

14
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Namens OOT, Theun Oostenbrug

EVEN VOORSTELLEN...

Ilse Snijders
Mijn naam is Ilse Snijders. Ik ben 34 jaar, ik kom uit Delden en ben
geboren en getogen in Hengelo. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen (4 en
bijna 6 jaar). In mijn vrije tijd loop ik hard en zijn we nog druk met het
opknappen van ons huis.

I

k heb Personeel & Arbeid gestudeerd aan

Enschede) kon je mij vinden. Auto’s hebben

het Saxion in Deventer. Ik ben begonnen

nog steeds mijn interesse.

als algemeen medewerker bij Peterman
Autobedrijven, waarbij ik voornamelijk

Daarna heb ik ruim 9 jaar bij RIBW Groep

aan de Essenlaan in Oldenzaal heb

Overijssel gewerkt. Dit is een GGZ instelling

gewerkt, maar ook op de andere locaties

met ruim 60 locaties in de provincie

(Elsmorsweg Oldenzaal en Spaansland

Overijssel. Daar was ik Servicemedewerker
op de afdeling HRM en hield ik mij bezig
met het applicatiebeheer van het Leermanagement systeem (LMS). Ik maakte
het mogelijk dat medewerkers zich konden
inschrijven voor trainingen en e-learning
modules konden volgen.
Maandag 27 juli 2020 ben ik gestart
bij Zorgfederatie Oldenzaal als
Applicatiebeheerder. Ik zal de Applicatie
Afas onder mijn hoede gaan nemen, dus het
beheer van de Pocket App en MijnZFO. In
augustus zal ik starten met het traineeship
bij Afas van 3 maanden om nog meer over
deze applicatie te leren.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Puzzel
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AFDELING KALHEUPINK EN LANDREBEN

“Oud” Hollandse Spelen
Blikgooien met daarop de gezichten van de zorgmedewerkers, was een van de
hilarische spelen op Kalheupink en Landreben.
De bewoners van beide afdelingen Scholtenhof konden zaterdag 25 juli meedoen aan
de activiteit “Oud Hollandse Spelen”. Fanatiek werd meegedaan met een potje voetbal,
basketbal, dart, 4 op een rij, kegelen, sjoelen, et cetera. Ondertussen konden de
deelnemers genieten van een hapje, drankje en een echte suikerspin. Het koude en/of
warme eten na afloop was voor iedereen, als afsluiting van een geweldige middag, een
genot. Moe en voldaan zochten de bewoners die avond op tijd het bed op.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT MARIAHOF

Augustus 2020
We mogen gelukkig weer wat activiteiten organiseren in het
Boeskoolhöfke in Mariahof. Maar wel met inachtneming van de
corona-maatregelen.
Wanneer u belangstelling heeft voor onderstaande activiteiten kunt u
contact opnemen met de receptie Scholtenhof (tel 0541-513433). We zullen
dan contact met u opnemen om af te stemmen wanneer u kunt deelnemen.
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 7 augustus; 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Mariahof

I. Wilbers

Vrijdag 14 augustus; 18.30 uur

Eucharistieviering

voor bewoners Beatrix

B. Reerink

Vrijdag 21 augustus; 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Mariahof

I. Wilbers

Vrijdag 28 augustus; 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Beatrix

I. Wilbers

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

Wanneer

Waar

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Boeskoolhöfke

Hobbymiddag

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.15
uur (volgens opgave)

Vertrek vanaf de entree Mariahof

Bloemschikken

Donderdags om 10.00 uur

Boeskoolhöfke

Kaarten jokeren/kruisjassen

Donderdag om 15.00 uur

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.30 uur (in
voorbereiding ?)

Boeskoolhöfke

Bibliotheek

Vrijdag om 11.00 uur

Hal

18

DRIESPAN | AUGUSTUS 2020

3 SEPTEMBER 2020

Goalronarun
bij Mariahof
Op donderdag 3 september wordt in samenwerking met stichting Goal
de Goalronarun georganiseerd. Vanaf 13.00 uur zullen hardlopers en
fietsers vertrekken en aankomen bij Mariahof.

D

ie sportieve teams zullen onder

helpen dan kunt u contact opnemen

andere bestaan uit medewerkers

met ondergetekende.

van Zorgfederatie Oldenzaal. Om hen

Uiteraard houden we aandacht voor

aan te moedigen bij vertrek, en toe te

de 1,5 meter, en corona-maatregelen.

juichen bij aankomst maken we er een

Legt u dus een knoop in uw zakdoek,

gezellige middag van met en voor de

en hoopt u met ons dan ook dat het

cliënten en bezoekers op het sfeervolle

geweldig mooi weer is.

terras van “Twentse Erve ‘n Hof”
Anita Laarveld
We gaan de tuin bij de ingang van

activiteitenbegeleidster Zorgfederatie

Mariahof gezellig aankleden naar een

Oldenzaal

twents erf.

a.laarveld@zorgfederatieoldenzaal.nl

Heeft u attributen die hierbij kunnen

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

12,5 jaar vrijwilliger
11 maart hadden we op afdeling Singraven een feestje. Onze
vrijwilligster Adele Onderweegs was 12,5 jaar bij ons op de afdeling.

E

lke dag kunnen we rekenen op
Adele die altijd voor de bewoners

een ontbijtje verzorgt, maar ook
verzorgt ze hand- en spandiensten op
de afdeling. Adele nogmaals bedankt
voor je zorg voor onze bewoners.
14 juli hebben we afscheid genomen
van Anny Paalhaar. Anny was
in de corona tijd ook 12,5 jaar
als vrijwilligster/maatje van een
bewoonster. Zij verzorgde de
boodschapjes voor haar en was er
voor een praatje. Anny bedankt voor je
inzet.

20
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MARIAHOF

Tourrit bewoners
Everloo
Maandagmiddag 20 juli stond de bus op tijd voor Mariahof. De bewoners
van afdeling Everloo zaten klaar om een tourrit te maken door het
Twentse landschap en koffie te drinken bij collega Natasja in Rossum.

De bewoners waren erg enthousiast,

Wat fijn dat dit weer mogelijk is, “ ge-

want dit werd het eerste uitstapje

nieten van al het moois om ons heen.”

sinds Mariahof weer open ging in deze
Coronatijd.
Langs de groene weiden en het heuvelige landschap van De Lutte reden we
over Volthe naar Rossum. Daar kwamen we aan op de boerderij. De stoelen stonden al klaar en de koffie was
gezet. De bewoners waren verbaasd
hoe mooi onze collega daar woonde.
Dikwijls werd er ook gezegd; wat hebben we toch een mooie middag, wat
kunnen we hier toch genieten.
Na de koffie met uiteraard een gebakje, haalde Natasja wat dieren op om
mee te knuffelen. De gezichten van de
bewoners spraken boekdelen.
Na een glaasje drinken en wat lekkere
hapjes, werd het tijd om de bus weer in
te gaan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Sudoku
5

8

4

2

5
1

7

3

3

9

9

5

7

2
2
6

1

3
5

4

9
9

6

1

8

7
1

2

2

7
2

7
2
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8
8

4
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KOOR MARIAHOF

Optreden in de tuin
De dirigente en twee leden
van het koor van Mariahof
hebben in de tuin van Mariahof
Marialiederen gezongen ivm de
meimaand. Bewoners hebben
hiervan genoten.

THUISZORG

Afscheid Chantal Beverdam
Collega’s van team Potskamp hebben op
een speciale manier afscheid genomen van
collega Chantal Beverdam. Chantal gaat
een nieuwe uitdaging aan bij een andere
organisatie. Chantal bedankt voor al je
goede zorgen voor onze clienten en heel veel
succes in je nieuwe baan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Puzzel

BAGAGEBAND
BARBEQUEN
BOOT
BUITENLAND
KAMPEREN
OPLOSSING:

24
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KOFFER
REIZEN
STRAND
TAAL
TENT

VAKANTIE
VAKANTIEHUIS
VALUTA
VLIEGTUIG
VOUWWAGEN

VRIJETIJD
WATERIJS
ZONNEBADEN
ZONNEBRIL

MARIAHOF

Tuinconcert
Zondag 12 juli was er een gezellig tuinconcert bij
Mariahof. Omdat clienten ook weer buiten mogen
luisteren naar de muziek hadden we een aantal
zitjes klaar gezet, alles corona-proof natuurlijk.
De aanwezigen hebben genoten.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Puzzel

BITTERBAL
BOERENBONT
DELFTSBLAUW
DROPJES
ELFSTEDENTOCHT
FIETSEN
FIETSPADEN
OPLOSSING:
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GRACHTEN
HAGELSLAG
KAAS
KLOMPEN
KOEIEN
KONINGSDAG
MOLENS

NEDERLAND
ORANJE
PANNENKOEKEN
PEPERNOTEN
PINDAKAAS
POLDER
SCHAATSEN

SINTERKLAAS
STAMPPOT
STROOPWAFELS
TULPEN
ZEE

S C H O LT E N H O F

Muziekmiddag
Que Sera Sera….Heimweh-melodie….
Dinsdag 21 juli hebben bewoners genoten van het
muzikale optreden van Sylvia Kienhuis met haar
zus Ingrid Even en trompettiste Astrid Pen.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING

Clown Spruit op bezoek
Dinsdag 7 juli hadden we
clown Spruit op bezoek bij
de dagbesteding Breedwijs
en de Abdij.
Tot groot plezier van de deelnemers
deed ze enorm haar best om de ramen
weer stralend schoon te krijgen. Maar
het was een hele toer. Wat hebben we
gelachen. En natuurlijk konden we haar
niet zonder een hartelijk dank weer
laten vertrekken.
Ze kreeg van de deelnemers een
lekkere groente-mand en een prachtige
zelfgemaakte kaart overhandigd.

DAGBESTEDING

Ballon-volley
Voor wie denkt dat de dagbesteding
saai is ………...Vandaag hebben we
ballon-volley gedaan. De eindstand
van deze partij was niet helemaal
duidelijk, maar wel heel gezellig!

28
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PUZZEL MEE!

Puzzel

BALKON
BLOEMEN
KINDEREN
KOFFIE
KRANT
KUS

LENTE
LEZEN
LIEF
ROZEN
RUIMTE
RUST

THEE
THUIS
TIJD
TUIN
TUINIEREN
VRIENDEN

WERKEN
WOLKEN
ZOMAAR
ZONNETJE

OPLOSSING:
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S C H R E AV N D E U R T O N Y J O C H E M

Platgoan, humor, zin
en onzin in ‘t plat
Appels en pearn

Ei dooier

Ze zegt wal es da’j appels

Het ei lag stil in ziene haand tot

nich met pearn mot vergliekn

plots den eiergooier het ei smeet

Zovol verschillend bint ze nich

met nen fermen zwaai too was het

ie mot a heel good kiekn

ei noch dooier

As ie de vruchtn es ontlooft
heurt ze beadn biej et ooft

Keukske
Keukske van de bakker

Het blood krop

keukske van andermans deeg

Ik rie teagn ne heugte op
Noar boavn krop ‘n spoar
rood van kleur, et lik wal blood
et is wis woarachtig woar

De proemn op
Oons Jenske zat in ‘n proemnboom

Dat kan nich denk ik biej miezolf

um appels te goan plukn

as ik d’r eavn biej goa stoan

Mear wat hee deu en waor hee keek

Het blood krop tiepies wear es doar

dat wol hem mear nich lukn

woar het eagntlik nich kan goan.
Ie zit in den verkeardn boom
zear too de vaar heel luud
A’j doar nog langer zitn blieft

Bin’nste boetn

dan scheet ie voart noch kuut

Kom an Trui, ie mot opscheetn, aans
kom wie te laat veur de brulft.

Jens gung too noar nen appelboom

Och Heare mien tied, ik mot mie

en stak lachnd beade doemn op

earst nog andersum antrekn!

Noa ‘n uur of wat was hee meest
kloar en har too ok de proemn op
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SFEERIMPRESSIE

Zomer
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Vacatures
Bij het heden hoort natuurlijk ook dat we voldoende
medewerkers hebben. In heel Twente is dit een
vraagstuk, dus ook bij ZFO.

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

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Zomerdoolhof
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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