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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

MEI 2021. Het Driespan is het

0541-513433 of via e-mail:

huisblad van Zorgfederatie Oldenzaal en

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

vertegenwoordigt onze drie organisatie
onderdelen: Scholtenhof, Mariahof en

Wij wensen u de komende tijd veel

Thuiszorg. De aanleuncomplexen De

leesplezier in dit Driespan!

Potskamp, De Grevinkhof en Scholtendijk
horen bij Scholtenhof en De Beatrix

Redactie Driespan

hoort bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.
Het Driespan is ook digitaal te lezen op
Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

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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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en
terugkijken
Beste mensen,
Onze bewoners mogen weer knuffelen!
Weliswaar onder strikte voorwaarden:
alleen binnen het eigen appartement met
een familielid dat gevaccineerd is mag het
mondkapje af. Het voelt raar en onwennig om
dit aan te kondigen, terwijl aan de andere kant
het aantal corona-besmettingen landelijk nog
steeds toeneemt en de ziekenhuis-IC’s vol
liggen. Een heel dubbel gevoel, dus, maar we
klagen niet.

W

e zijn volop bezig met voorbereidingen voor het
verder versoepelen van ons activiteitenbeleid

maar ook voor onszelf, niet per se meer thuiswerken
als het kan, maar weer fysiek met elkaar vergaderen
als het mag. We hopen binnenkort ook weer veel
van onze vrijwilligers te mogen ontmoeten. “Eerst
de vaccinatie, daarna komen we helpen”, is een veel
gehoorde kreet en dat is prima. Het is van groot
belang om onze activiteiten te organiseren in een
omgeving waarbij het merendeel van de deelnemers
en de ondersteuners gevaccineerd is.
Het is dan ook erg vervelend dat het
vaccinatieproces voor de wijkverpleegkundigen
zo stroef verloopt. Het stopzetten, en alle reuring
rond het AstraZeneca vaccin helpen niet mee om
deze groep goed te beschermen. Maar we hebben
goede hoop dat door de beschikbaarheid van
andere vaccins ook deze groep hun vaccinaties kan
ontvangen.
De afgelopen maand zijn we weer erg verwend,
onder andere door de veteranen van Oldenzaal. Zo
mooi om te zien hoe onze cliënten genieten van
de aandacht en het lekkers. Naast de veteranen
verrassen ook andere personen/organisaties onze
bewoners en cliënten van ZFO regelmatig met een
attentie. Ook dit valt te lezen en te zien in Driespan.
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: onze
hartelijke dank hiervoor!!
Renate Bergman
directeur bestuurder
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EVEN VOORSTELLEN…

Ronald van
Kootwijk
Onlangs heeft Alex Sijtsma, leidinggevende woon/leefgebied Scholtenhof,
aangegeven uit te willen kijken naar een andere werkkring. Dit betekent
dat Alex op 1 mei stopt als leidinggevende woonleefgebied Scholtenhof.
Gelukkig voor ons blijft hij nog een aantal maanden bij ZFO en zal hij tot half
november de functie van beleidsadviseur Facilitaire Zaken waarnemen in
verband met het zwangerschapsverlof van Amanda Veldhuis.

U

V

it het oogpunt van continuïteit

mogelijk te houden, zijn wij op zoek

is ervoor gekozen dat Jolanda

gegaan naar een interim leidinggevende

Olde Rikkert per 1 mei de leiding van

voor Mariahof. Na diverse gesprekken

Scholtenhof op zich te neemt. Dit

met verschillende kandidaten hebben

betekent dat voor de locatie Mariahof

we deze gevonden in de persoon van

een vacature gesteld wordt. Aangezien

Ronald van Kootwijk. Wij wensen hem

dit enige doorlooptijd heeft, en om de

veel succes en kijken uit naar een goede

periode waarin Jolanda de functie voor

samenwerking. Onderstaand stelt Ronald

beide locaties zal waarnemen zo kort

zich voor.

anaf 3 mei kom ik bij Zorgfederatie Oldenzaal

Hierbij richtte ik mij dan met name op de

werken als interim Leidinggevende. Vandaar

doorontwikkeling van de organisatie met o.a.

dat ik mij graag op deze wijze aan u voorstel.

zelforganiserende teams en op vraagstukken

Mijn naam is Ronald van Kootwijk, 51 jaar en ik

gericht op de bedrijfsvoering. Mijn uitdaging is

woon met mijn gezin in Lochem. In mijn vrije tijd

altijd om gezamenlijk, Wonen Leven en Zorg zo

besteed ik graag aandacht aan mijn gezin (vijf

te organiseren dat aandacht voor, en kwaliteit

kids), rij ik een rondje op de motor en klus aan ons

van leven voorop blijven staan. En dit is niet altijd

huis.

eenvoudig met alle uitdagingen waar wij voor
staan in de

Sinds 2005 werk ik met veel plezier in

zorgsector!

verschillende (interim) management- en
adviserende functies, met name in de zorgsector.

Vriendelijke

Binnen de zorgsector heb ik ervaring opgedaan

groeten,

met verpleeghuiszorg, thuiszorg, geriatrische

Ronald van

revalidatie en gehandicaptenzorg.

Kootwijk
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5 letters
CLAIM
DEGEN
KAZOO
MAART

4 letters
CLOU
FILE
HOUT
ĲVER
KOLF
NOCH
OLIE
STOP
TUTU
ZOOR
RENTREE
RILLING
STERKTE
UITVOER
VEERMAN

VLEITAAL
ZORGHELD
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9 letters
ARBITRAGE
CORONAVRĲ
EIERNETJE
8 letters
6 letters AANWINST FANATICUS
HAMERHAAI
BROCHE ATTENTIE
BEVERRAT
LUCHTFOTO
VEULEN
ERBARMEN OPPOSANTE
PATHOGEEN
7 letters INFECTIE
ARTROSE LOCKDOWN REFLECTOR
BARONIE MASSEUSE TWEEZĲDIG
EGOISME OVERNAME VEELVRAAT
HOSPITA TREKGOED VIOOLSOLO
LANGARM VIROLOOG

NATIE
OUDJE
REBUS
REPEL
ROEST
VAARS

Leg alle woorden op hun juiste plek in het rooster. Alle woorden worden slechts één keer gebruikt. Er is dus ook maar één oplossing mogelijk.

LEGPUZZEL

27

PUZZEL

Puzzel mee!

O P P A D M E T. . .

Wandelgroep
Voetje voor voetje

De deelnemers van Voetje voor voetje zijn weer op pad geweest, voor
het eerst weer na bijna 7 maanden! Iedereen was zo blij dat er weer
gewandeld kon worden. En zo lang de horeca nog dicht is, nuttigen we
een heerlijke koffie to go van het Theehuis Arboretum in het park.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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CLIËNTENRAAD

Komt u ons team versterken?

De cliëntenraad vertegenwoordigt
en behartigt de gemeenschappelijke
belangen van bewoners Scholtenhof,
Mariahof, aanleunwoningen en
clienten thuiszorg van Zorgfederatie
Oldenzaal.

cliëntenraad is de enige adviescommissie
binnen de zorg- en dienstverlening die kan
meepraten vanuit of namens de bewoners/
clienten. De cliëntenraad geeft gevraagd
en ongevraagd advies.
Onze cliëntenraad bestaat uit 5 leden en

D

e cliëntenraad is het belangrijkste

op dit moment hebben we 2 vacatures.

middel om bewoners/cliënten

medezeggenschap te geven. Clienten

Bij ZFO vinden we medezeggenschap heel

en cliëntenraden hebben invloed op het

belangrijk!

beleid van ZFO. De raad praat mee over

8

onderwerpen die alle bewoners/clienten

Heeft u interesse? Neem dan contact

binnen ZFO aangaan. Denk hierbij aan

op via ons e-mailadres: clientenraad@

bijvoorbeeld voedingsaangelegenheden,

zorgfederatieoldenzaal.nl

covidmaatregelen voor bewoners/clienten.

U kunt ook eerst een afspraak maken

Maar ook geven ze advies op de begroting

om een keer aanwezig te zijn bij een

en jaarrekening. Dit is belangrijk want de

vergadering.
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Lentezon
“Nu niet langer saggerijnen,

en de tv horen we vooral over dingen

kijk, een eerste vlinder vliegt,

die níet goed gaan. En sommige

laat de zon maar lekker schijnen,

cabaretiers, die ons de lach moeten

’t is een schijn, die niet bedriegt.”

brengen, doen er dan nog een cynisch
schepje bovenop.

Een prachtig en lief gedichtje uit

Je kunt woorden gebruiken als een

de bundel ‘Groot versjesboek’ van

zwaard of als een bloem. De keuze is

Toon Hermans. Wat heeft die man

aan ons.

prachtige dingen geschreven. Een
woordkunstenaar pur sang! Bij

Hoe heerlijk en verfrissend is het dan

de meeste gedichtjes die je van

om zulke pareltjes te lezen en die

hem leest, kún je niet anders dan

glimlach op je gezicht te voelen. En

glimlachen. Op z’n minst!

een glimlach op zijn tijd – dát gun ik
ons allemaal. Dat de zon even schijnt

Glimlachen, simpele humor is zó

– niet alleen buiten, maar ook binnen;

belangrijk in ons leven. Via de radio

in ons hart!

Nog eentje dan:

Gedichtje
Hij schreef een klein gedichtje,
het had niet veel om handen,
maar het had iets van een lichtje,
dat in het donker brandde.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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C L I Ë N TA D V I S E U R E N C A S E M A N A G E R D E M E N T I E B I J Z F O

Wat kunnen zij voor u en uw
omgeving betekenen?
Cliëntadviseur

Casemanager dementie

Als uw woonomgeving niet meer geschikt is

Als u of uw naaste met dementie thuis woont

om er zelfstandig en veilig te kunnen wonen

of als u vermoedt dat iets niet helemaal is

en/of u daarnaast zorg en ondersteuning dicht

zoals het was, kan een casemanager dementie

bij u in de buurt nodig heeft, neem dan contact

uitkomst bieden. De casemanager begeleidt

op met onze Cliëntadviseurs. Uw eerste

en ondersteunt mensen met dementie en hun

contact met Zorgfederatie Oldenzaal loopt

naasten in de thuissituatie gedurende het hele

vaak via hen.

proces. Met al uw vragen en onzekerheden

De cliëntadviseur is uw contactpersoon vanaf

kunt u bij ons terecht bij de casemanager

het moment dat u om advies vraagt. Hij/Zij is

dementie. De casemanager begeleidt en

úw aanspreekpunt, maar ook voor uw naasten

adviseert mensen met geheugenproblemen en

en andere disciplines zoals huisartsen. De

hun mantelzorgers tijdens het gehele traject

clientadviseur heeft ook contact met een

van dementie.

eventuele verwijzer om een specifieke woon-

10

en zorgwens goed in beeld te hebben. Samen

Heeft u vragen voor onze Cliëntadviseurs of

met u inventariseert de cliëntadviseur uw

Casemanagers Dementie?

wensen en dat wat u nodig heeft. U wordt

Karin Evering, Olga Terhalle en Arend

geïnformeerd over alle mogelijkheden van

Teunissen staan u graag te woord.

woonvormen, zorg, producten, diensten en

U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken

arrangementen die voor u geschikt kunnen

via 0541-513433 of een email sturen naar

zijn. U kunt alle vragen aan hen stellen.

clientadviseur@zorgfederatieoldenzaal.nl
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PUZZEL

Puzzel mee!
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V E R P L E E K U N D I G E A D V I E S R A A D ( VA R )

Skillslab
Eén van de speerpunten van de VAR (Verpleegkundige Advies Raad) van het jaar
2020/2021 was bevoegd- en bekwaamheid van risicovolle handelingen. Op nog
wat kleine puntjes na is dit proces bijna geheel afgerond.
Skillslab

vertegenwoordigt binnen Zorgfederatie

Wij willen jullie informeren over de ruimte

Oldenzaal. Wij denken en praten als VAR

die wij hebben ingericht als Skillslab.

proactief mee over verpleegkundige/

Deze bevindt zich op afdeling het

verzorgende, organisatorische en landelijke

Braakhoes, locatie Mariahof.

ontwikkelingen. Dit om de Zorgfederatie

Het skillslab is een ruimte waar je bepaalde

Oldenzaal medewerkers verder te

risicovolle handelingen kunt laten toetsen

professionaliseren en te faciliteren

dan wel oefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld

in het uitvoeren van hun dagelijkse

aan catheteriseren, spuiten etc. Voor

werkzaamheden binnen de Zorgfederatie.

het gebruik van het skillslab wordt er op
afspraak gewerkt.

VAR leden

In ons jaarverslag staat dat er

Wij als VAR zijn best trots dat wij dit

waarschijnlijk vier verpleegkundigen

al hebben kunnen realiseren, dit zal de

worden opgeleid zodat zij geschoold

professionaliteit van onze medewerkers

zijn om deze handelingen bij collega’s te

alleen maar ten goede komen. De VAR

toetsen.

bestaat uit Marcel Dijkhuis, Herrold

Wij als VAR zijn best trots dat wij dit

Franken, Marloes van Langen en Natalie

al hebben kunnen realiseren, dit zal de

Linderhof. Secretariële ondersteuning:

professionaliteit van onze medewerkers

Therodia Render.

alleen maar ten goede komen.
Waarom een VAR?
In 2019 is gestart met de verpleegkundige
advies raad (VAR). Op dit moment is
de VAR op volle sterkte en heeft ook
secretariële ondersteuning gekregen.
Door de Corona pandemie heeft het even
stilgelegen maar vanaf nu wil de VAR zich
weer volledig gaan inzetten.
Wat is de VAR?
De VAR (Verpleegkundige Adviesraad)
is een onafhankelijk adviesorgaan welke
de belangen van de verpleegkundige/
verzorgende beroepsgroep

12
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REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE TWENTE

Samenwerking ZFO
Door het ondertekenen van een
bestuurlijke overeenkomst hebben
acht regionale zorgorganisaties
gezamenlijk een regionale
klachtencommissie voor klachten
bij onvrijwillige zorg ingesteld. Door
deze klachtencommissie regionaal te
organiseren willen de deelnemende
zorgorganisaties de toegang tot
een klachtencommissie voor hun
cliënten laagdrempelig houden.
De deelnemende zorgorganisaties
zijn: Ambiq, Aveleijn, De Posten, De
Twentse Zorgcentra, Liberein, Livio,
Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep
Manna.

(KCOZ) voor opgericht, maar nu kunnen
cliënten die zorg ontvangen van de
deelnemende zorgorganisaties, hun klacht
over onvrijwillige zorg dus ook in Twente
indienen: bij de externe, onafhankelijke
Regionale Klachtencommissie Twente.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de communicatie-adviseur
van De Twentse Zorgcentra Joke Kuiper
via joke.kuiper@detwentsezorgcentra.nl
of 06 – 11 22 93 39.

De klachtencommissie voor klachten bij
onvrijwillige zorg is ingesteld omdat vorig
jaar een nieuwe wet voor onvrijwillige
zorg is ingegaan: de Wet zorg en dwang
(Wzd). Deze wet beschrijft onder
welke omstandigheden en onder welke
voorwaarden zorgorganisaties zorg mogen
toepassen waar de cliënt niet mee instemt.
Denk daarbij aan gedwongen toediening
van medicatie of het beperken van het
gebruik van de mobiele telefoon.
Een cliënt kan vinden dat de hem
opgelegde onvrijwillige zorg niet zorgvuldig
of onjuist wordt toegepast. Dan kan de
cliënt daarover een klacht indienen. De
Wet zorg en dwang schrijft voor dat een
dergelijke klacht moet worden behandeld
door een externe, onafhankelijke
klachtencommissie. Landelijk is daar een
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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STICHTING VETERANEN OLDENZAAL

76e Bevrijdingsdag
Oldenzaal
Op 2 april kwam de Oldenzaalse bevrijdingsdag
weer voorbij. Vanwege de aanhoudende corona
pandemie kon dit wederom niet uitgebreid
worden gevierd. De Stichting Veteranen
Oldenzaal bedacht een manier waarbij op
een corona-veilige manier toch aandacht kon
worden gegeven aan deze bijzondere dag.

I

n samenwerking met de gemeente

uniform een route langs alle vijf zorgcentra

Oldenzaal brachten zij slagroomsoezen

locaties, waarbij ze de dozen soezen met

aan alle bewoners van de Oldenzaalse

kaartjes overhandigde. De vrachtwagen

zorgcentra. Ook was er een kleine lekkernij

was voorzien van spandoeken met de tekst

voor alle thuiszorgcliënten die door

“vandaag 2 april, bevrijdingsdag Oldenzaal,

medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal

lieve mensen hou vol!”, en versierd met

thuis werden bezorgd.

Nederlandse en Oldenzaalse vlaggen.
Tijdens de rit stopten ze ook nog even heel

De bezorging vond plaats op een wel

kort om hun oudste 3 veteranen persoonlijk

zeer passende manier: met 4 oude

een slagroomsoes te overhandigen en een

legervoertuigen reden ze in veteranen

hart onder de riem te steken.
Willy Brons, voorzitter van de Stichting
Veteranen Oldenzaal: ‘Het is erg mooi
om dit te kunnen en mogen doen voor de
bewoners van onze zorgcentra. We willen
hen zo laten weten dat we ze, ondanks de
aanhoudende moeilijke omstandigheden,
niet vergeten en op deze wijze de
bevrijdingsdag toch een beetje samen
kunnen vieren. Ook zijn we de gemeente
Oldenzaal enorm dankbaar, want zonder
hun steun was de actie niet mogelijk
geweest op deze uitgebreide schaal.”
Veel bewoners van de zorgcentra stonden
achter de ramen te zwaaien en op afstand
mee te dansen op de muziek.

14
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ALZHEIMER CAFÉ OLDENZAAL

Eerste online bijeenkomst
Vorig jaar zijn vrijwel alle avonden van het Alzheimer Café niet doorgegaan
vanwege het corona-virus. Dat wilden we, namens de stuurgroep Alzheimer
Café, dit jaar graag anders zien. Het voorstel kwam daarom om een online
Alzheimer Café te organiseren.

D

onderdag 25 maart jl. hadden we

elkaar in gesprek te gaan over de dementie,

de primeur van het eerste online

je kan het gebruiken om proactief

Alzheimer Café. Het onderwerp die avond

afspraken met elkaar te maken over de

was ‘Het levenspad dementie en het werk

zorg enz.

van de casemanager’. Olga Terhalle:’ Voor

16

dit onderwerp interviewde ik Ine Bonke. Zij

Voor meer informatie kunt u kijken op:

is ketenregisseur van Dementie Twente.

https://dementietwente.nl/levenspad/

Het levenspad Dementie is ontwikkeld door

Mocht u interesse hebben om het

Dementie Twente in samenwerking met

interview te bekijken zie dan:

verschillende cliënten, mantelzorgers, en

https://youtu.be/Cxrhj8Ksm8U De opname

andere zorgpartners van het ketennetwerk

van het interview is, helaas, niet direct aan

van Dementie Twente. Het levenspad kan

het begin gestart, maar de introductie op

gebruikt worden als hulpmiddel om met

het onderwerp hebt u reeds kunnen lezen.

DRIESPAN | MEI 2021

F E E S TJ E !

Het eerste ijsje
was een feit!
Lekker op de duofietsen geweest door
Oldenzaal en met mooi weer past daar een
heerlijk ijsje van Van Olffen wel bij.
Groetjes Henk Leus en Ellen Kruders

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Live muziek buiten
Voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer live muziek
gehoord bij Mariahof. Bewoners Mariahof en aanleun De Beatrix
hebben genoten vanaf t balkon, vanuit de zaal en sommigen
zaten heerlijk in het zonnetje.

18
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DAGBESTEDING BREEDWIJS

Actie Albert Heijn
Zuid-Berghuizen
Vanaf december hebben klanten van Albert Heijn Zuid-Berghuizen
het geld van de statiegeldflessen gedoneerd voor een goed doel.
Dit keer voor mensen met dementie. Carla, medewerker van Albert
Heijn, kwam onlangs met een grote verrassing voor Dagbesteding
Breedwijs. Ellen Groeneveld, dagbesteding Breedwijs,: ‘Wij mogen
met het geld iets leuks doen voor onze deelnemers. Hoe top is dat!
Albert Heijn Zuid-Berghuizen heel erg bedankt voor het opzetten van
deze mooie actie’.

20
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TEAM WELZIJN

Opstarten activiteiten
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij vanaf 12 april
voorzichtig zijn begonnen met het opstarten van onze
activiteiten in Mariahof en Scholtenhof. Vooralsnog hebben we
hiervoor alleen de interne bewoners uitgenodigd. Zodra dit weer
kan en mag willen we de activiteiten ook weer aanbieden aan de
bewoners in de aanleunwoningen.

H

oudt u daarom wekelijks het

Vrijwilligers die betrokken zijn bij een

‘ACTUEEL’ in de gaten. Hierop zullen

activiteit zijn inmiddels benaderd of zullen

de activiteiten vermeld staan met een

binnenkort bericht hierover ontvangen.

duidelijke vermelding voor wie de activiteit

Hopelijk zien we elkaar weer snel bij de

bedoeld is.

activiteiten!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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KRUISWOORDPUZZEL
HORIZONTAAL

VERTICAAL

1 Kleinigheid 9 Gierigheid 14 Psychische aandoening 16 Aartsvader 17 Onaangenaam hard praten 18 Iemand die de mode
aangeeft 19 Stroomgeleider 20 Keukenkruid 21 Muziekfestival in
1969 23 Delfstof 26 Tandrad 27 Volkenkundige 28 Keukenkruid
31 Opperwezen zoals Thor 34 Sloop 38 Lid van een Aziatisch volk
39 Opera van Puccini 40 Manier om druk verkeer te vermijden
43 Rockgroep van Kurt Cobain 44 Sportvereniging 45 Aardewerk
46 Romeinse dichter 47 Lid van de EU 48 Houtsoort 49 Staat in de
VS 50 Dor land 53 Tocht langs stadsgrachten 58 Kruidenbitter
60 Schildermiddel 62 Klaviertoets 63 Frankeermiddel 67 Fanatiek
68 Braziliaanse oud-topvoetballer 69 Werkelijkheid 70 Gewas van
grote Amerikaanse vlaktes 72 Versleten 73 Belangstelling 74 Opperwezen 75 Kerkelijk feest 76 Chaotisch.

2 Van een oud volk 3 Theezakje 4 Vogel (Lyrurus tetrix) 5 Zonder
tussenpozen 6 Massaal neerkomen (fig.) 7 Behoefte aan fysieke
aanrijking tijdens quarantaine of zelfisolatie 8 Kleur 9 Driftkop
10 Met wolken bedekt 11 Persoon die niet van hier is 12 Iteratie
13 Aanhangwagen 15 Niet compleet 22 Opera in Milaan 24 Telwoord 25 Rekbaar 29 Een (boos) voorteken inhoudend 30 Water
onder de Afsluitdijk 32 Ontvangen, verdienen 33 Kopie 34 Constructie 35 Automodel 36 Plaatjeszwam 37 Tak van sport 41 Jamaicaanse oud-topatleet 42 Niet giftig 47 Kauw 51 Gezelschap
van acht musici 52 Wat je doet alvorens te vallen 54 Voordracht
van personen 55 Slecht afgewerkt (doelkans) 56 Som ineens
waarmee een persoon van een schuld finaal wordt gekweten
57 Achtenveertig uur durend 58 Chantage 59 Sportdiscipline
61 Goudland 64 Contact 65 Gracieus, elegant 66 Gegoten voorwerp 71 Toespraak.

©Wim De Weerdt (31/3/2020) - www.wimdeweerdt.com
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EERSTEJAARS LEERLINGEN

Steken ouderen hart
onder de riem
Met het einde van deze coronatijd in zicht denken we met z’n allen net iets meer
aan een ander die al een jaar eenzaam thuis zit. Een ansichtkaartenactie van onze
eerstejaars leerlingen brengt iets zonneschijn. Of zoals één van onze leerlingen
schreef: “Er is licht aan het eind van de tunnel!”

I

n de week vóór de voorjaarsvakantie is er
een kaartontwerpwedstrijd uitgezet voor de

brugklassers. Vele resultaten kwamen binnen,
waarvan er acht zijn geselecteerd en verwerkt
tot vier kaartontwerpen. De winnaars hebben
als dank een tasje creativiteit ontvangen uit
handen van de directeur, waaronder een set
ansichtkaarten met hun eigen ontwerp. Die
ontwerpen lijken te zeggen “Kom maar door
met dat voorjaar!” En dat is ook meteen de
onderliggende boodschap van de teksten

Initiatiefnemers zijn de mentoren van klas

die erop zijn gekomen. De leerlingen uit alle

1kt2 die de klas hebben meegenomen in het

eerste klassen hebben onder begeleiding

idee.

van hun mentoren gezorgd dat er passende
teksten op de kaarten zijn gekomen. Nou,

Gezamenlijk hebben zij gezorgd voor

dat kunnen ze! Met z’n allen hebben ze

het drukken en verdelen van de kaarten

gezorgd voor een flinke portie broodnodige

over de klassen, maar nog belangrijker:

positiviteit!

voor de verspreiding ervan in Oldenzaal
en omliggende dorpen. Welgeteld zijn er
2000 stuks gedrukt en geschreven. We zijn
supertrots op onze leerlingen dat ze zich met
z’n allen inzetten voor een ander!
Zorgfederatie Oldenzaal:’ Wij willen iedereen
bedanken en met name de leerlingen die
voor al deze mooie kaarten hebben gezorgd.
Onze bewoners hebben ze met veel plezier
ontvangen’.

De winnaars op de foto (vlnr): Daniël Schendel, Merle Jansink, Renske Nengerman, Aniek Boers, Lynnet Groen,
Sylva van Gastel, Ninthe Oude Nijhuis, Jennefer Jeunink en directeur Ger Vennegoor

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MOEDERDAG

Moeders handen
– Willem Wilmink
Je hebt het brood gesmeerd,
onze kleren gekeerd,
ons het pannetje toegeschoven
en de sokken gestopt
en ons ondergestopt…
allemaal met je handen.
Hebt de melk afgedekt
en ons toffees verstrekt
en kranten de wijk rondgedragen,
hebt geschild en versteld
en de hemden geteld…
allemaal met je handen.
Hebt ons menigmaal
ook het warme onthaal
van een oplawaai gegeven.
Hebt ons grootgebracht,
we waren met acht,
zes zijn nog in leven…
allemaal met je handen.
Heet waren ze en koud,
nu zijn ze oud.
En met al onze schade en schande
zijn we huiswaarts gegaan
en we schikken weer aan
en dan strelen we je handen.

24
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Medewerkers ZFO (foto is gemaakt voor de coronaperiode)

WERKEN BIJ ZFO

Vacature!
Wij zoeken een verzorgende IG voor ons Thuiszorg team!
Kom jij werken als Verzorgende IG in ons Thuiszorg team?
Als verzorgende IG in de thuiszorg weet jij als geen ander hoe je de mens centraal stelt.
Samen met je collega’s, andere professionals én familie lukt het je om de beste zorg
rondom jouw cliënten te organiseren. Je kijkt waar familie kan ondersteunen en stemt met
huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis en/of andere hulpverleners af hoe alles zo zorgvuldig
en plezierig mogelijk kan verlopen.
Spreekt dit je aan? En ben je in het bezit van het diploma Verzorgende IG?
Kom werken bij Zorgfederatie Oldenzaal! Maak samen met een team van betrokken
collega’s echt het verschil voor mensen die dat nodig hebben en die blij met je zijn!
Lees meer over deze vacature en andere vacatures op www.zorgfederatieoldenzaal.nl.

GA JIJ ONS VOLGEN?
Volg jij onze nieuwe pagina’s WERKEN BIJ
Zorgfederatie Oldenzaal al op Facebook en
Instagram? Bezoek ze nu via onderstaande links!
Dank alvast voor je like

facebook.com/werkenbijzfo
instagram.com/werkenbijzfo

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AFDELING EVERLOO

Verjaardagsboxen
Een leuke activiteit voor de bewoners van afdeling Everloo. We hebben
verjaardagsboxen gekregen voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat
ze in armoede leven. Deze boxen worden gevuld met spullen waaronder ballonnen,
slingers, kadootje, ect. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun verjaardag vieren. Ons
is gevraagd of wij de boxen zouden willen beschilderen voor een leuke uitstraling. En
volgens mij is dit goed gelukt. De bewoners hebben goed hun best gedaan om zo mooi
mogelijk de box te beschilderen. Het doel sprak hen erg aan.

26
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TUSSEN DE OREN

Ja
Ze is geen mens van veel woorden, nooit geweest eigenlijk. De
zwijgzame dame die voor me in de rolstoel zit knippert met haar
ogen. We zijn buiten in het schelle lentezonnetje en de eerste warme
zonnestralen tintelen op de huid. Bolletjes laten hun bloemen al zien
en het overtuigde gras is op groen gesprongen. Wij ook.

M

et diepe halen snuift ze de koude

Vlak voordat we aan het einde van de

lucht door haar neus op en er

wandeling zijn gekomen stel ik haar een

verschijnt een lach op haar gezicht.

vraag waar ik geen antwoord op verwacht;

En zo maken we de wandeling. Op een

iets van: lekker even zo he?! Ik kan mijn

gegeven moment denk ik bij mezelf:

oren niet geloven als ik een juichend “Ja!”

hoor ik het nou goed? Wonderlijk om

als antwoord terug krijg.

dan iemand die al zo lang niets meer
heeft gezegd ineens te horen neuriën. Ik

Frans Agterberg

neurie met haar mee.

Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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S C H O LT E N H O F

Creatieve
dagbesteding
De afgelopen maand zijn de deelnemers
creatief bezig geweest tijdens de Dagbesteding
in Scholtenhof. Voor Pasen lekker geknutseld
en er was buiten muziek met Tonnie Janssen.
Op de foto s is te zien dat deelnemers genieten
van de activiteiten.

28
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M E D E W E R K E R S S C H O LT E N H O F

Deelname
Hartstocht 2021

Zaterdag 10 April hebben we met
35 collega’s deelgenomen aan het
wandelevenement ‘Hartstocht’ van de
Hartstichting. Samen hebben we een mooie
tocht gewandeld van 15 kilometer.

O

m 10.00 uur zijn we met een goede

Onderweg kregen we nog een verrassende

dosis humor, sportiviteit en een

versnapering en weer door voor de laatste

goed gevulde lunch (dank aan de keuken)

kilometers.

vertrokken vanaf Scholtenhof. We hebben

Om 13.30 uur kwamen we bij onze eindstop

de toeristische route gelopen….bergje

weer aan.

op, bergje af, grindpaden en zelfs de

Op de eindteller stond 16,3 km, goed

modderpaden hebben we overwonnen.

gedaan leu!!

Onze wandelroute ging over in een survival

En heel belangrijk….we hebben ruim 1000

tocht. Prachtige plekjes van ons mooie

euro opgehaald!!

Twente kwamen voorbij.

Wat een toppers, het was een prachtige

Na 7 km hebben we een sanitaire stop

wandeltocht, zeker voor herhaling vatbaar!!

en lunch gehad om daarna onze weg te
vervolgen door de bossen.

30
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Organisatie medewerkers Scholtenhof

De Hartstichting: Doel Wandelevenement de Hartstocht
Een sterk hart is de motor achter jouw dagelijkse portie energie. Daarom is het belangrijk
om je hart goed te kennen en je hart gezond te houden. Door het niet voor lief te nemen,
maar juist lief te hebben. Zo haal je meer uit het leven. De Hartstichting doet er alles
aan om jouw hart en dat van anderen iedere dag te laten kloppen. Er hebben 16.807
deelnemers meegedaan aan het wandelevenement en er is meer dan 400.000 euro aan
sponsorgeld opgehaald!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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U I T N O D I G I N G O N L I N E T H E AT E R S T U K

‘Waar ga je heen’
Samen met de welzijnspartijen uit het
netwerk hebben wij een online activiteit
voor mantelzorgers en vrijwilligers
georganiseerd op 27 mei!
In 2020 waren er in Twente 3 theater events georganiseerd voor
dezelfde doelgroep. Door corona kon dit helaas niet doorgaan.
We gaan dit einde van het jaar (november) weer opnieuw
organiseren, maar als voorproefje organiseren we een online
activiteit waar op een leuke wijze informatie over het brein wordt
verteld in combinatie met fragmenten uit het theaterstuk ‘Waar
ga je heen’ van Theater aan de lijn.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Online theatervoorstelling

Waar ga
je heen?
Voorproefje! Dat wordt smullen...
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27 mei
2021

27 mei
2021

Voorproefje!
Dementie Twente organiseert samen met haar partners en

Speciaal voor u als

Theater aan de Lijn een online activiteit. Dit is een voorproefje op

mantelzorger en/of

de komende 3 theaterevents ‘Waar ga je heen?’ in november dit

vrijwilliger een online

jaar - die we hopelijk live kunnen organiseren.

activiteit die u vanuit
uw eigen huis bij kunt

Welke tijd kiest u?

wonen!

Donderdag 27 mei 2021
Middag: 15.00 - 16.30 uur

Wat gaan we doen?

Avond:

Een aansprekende

19.00 - 20.30 uur

en leuke uitleg over
Wilt u zich opgeven?

de werking van het

Mail dan naar secretariaat@dementietwente.nl

brein in relatie tot

en vermeld naam, emailadres en telefoonnummer en of u in

dementie en er zullen

de middag of avond wilt deelnemen. Geef ook uw adresgegevens

fragmenten uit het

op; dan sturen wij u vooraf nog wat leuks toe!

theaterstuk ‘Waar

Of bel met 0617298492 om u op te geven.

ga je heen’ worden
gespeeld.

Na aanmelding krijgt u een e-mail toegestuurd hoe u eenvoudig
kunt deelnemen op uw eigen computer. Eén klik op de knop!

Deze activiteit wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

www.dementietwente.nl
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W E R K E N B I J Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Vakantiewerk
KOM IN DE VAKANTIE WERKEN
BIJ ZORGFEDERATIE OLDENZAAL!
Volg jij een opleiding in de zorg?
Ben je minimaal 16 jaar?
En ben je op zoek naar een leuke,
afwisselende en zinvolle vakantiebaan?
WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE
VAKANTIEKRACHTEN.
Ook als je geen opleiding in de
zorg volgt, komen wij graag met
jou in contact. Stuur een mail naar
sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
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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 Techniek 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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