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0541-513433 of via e-mail:

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

Dieren op afdeling
't Höfke en 't Huuske
Elke dinsdagochtend komen de leerlingen van het Twents Carmel
College locatie Potskampstraat bij ons op de tweede verdieping.
De leerlingen zijn van afdeling

en de bewoners stralen bij het aaien

groen, en nemen dieren mee die

van het konijn. De meeste mensen

zij op school verzorgen. Afgelopen

hebben dit vroeger ook als huisdier

weken waren er konijntjes die veel

gehad. Wij van afdeling 't Höfke en

indruk maakten bij onze bewoners.

't Huuske zijn ook erg blij met hun

Een mooie manier van verbinding

komst.

zoeken tussen onze bewoners

4

leerlingen en de dieren. De dieren

Bianta Peters

maken veel herinneringen los

Verzorgende IG

DRIESPAN | JUNI 2022

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

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,

W

e hebben een drukke maand vol

Mocht u als client, partner, mantelzorger

activiteiten achter de rug. Om er een

of vanuit andere betrokkenheid willen

paar te noemen:

meedenken met ons, neem dan contact op

• de Verjaardag van Mariahof op 10 mei

met de Cliëntenraad.

• de Dag van de Zorg op 12 mei
De eerste hebben we samen met de

Ik wens u ook deze keer weer veel

bewoners van Mariahof en de Beatrix

leesplezier.

gevierd onder muzikale begeleiding van
Duo Remember. En dat hebben we gedaan

Renate Bergman

onder het genot van een taartje, een

directeur bestuurder

drankje en muziek zoals ‘Junge, komm
bald wieder…’. En gelukkig doen de heren
dat, ze komen ook op de verjaardag van
Scholtenhof op 31 mei.
De Dag van de Zorg hebben we dit jaar
weer als vanouds in groot gezelschap
kunnen vieren. Op locatie Rouwhorst
hebben we onze medewerkers kunnen
bedanken voor hun grote inzet de
afgelopen jaren. We hadden een zeer
inspirerende gastspreker, Niek van den
Adel, die ons allen heeft geraakt met
zijn verhaal. Daarnaast was het ook mijn
eerste ‘zeepkistmoment’ waarmee ik
de mogelijkheid heb genomen om onze
meerjarenambitie en onze plannen toe te
lichten. Aansluitend was het natuurlijk ook
ouderwets gezellig met eten en drinken.
In dit Driespan ook aandacht voor de
Cliëntenraad, hun jaarverslag en recente
ontwikkelingen (vacatures). De Cliëntenraad
is als vertegenwoordiger van onze cliënten
betrokken bij belangrijke beleidskeuzes van
ZFO zoals visie, strategie en huisvesting.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

5

CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2021
De cliëntenraad is het afgelopen jaar druk geweest met allerlei
zaken. En natuurlijk met alle corona maatregelen waar we over
mee hebben gedacht om deze zo goed als mogelijk uit te voeren.
Vaak online net als iedereen maar gelukkig ontbraken ook de livemomenten niet.
Wij overleggen 1x per 3 weken met de leden

Bent u enthousiast geworden door alle

van de cliëntenraad en 1x per 6 weken met

onderwerpen waar wij mee bezig zijn en

Renate Bergman, directeur bestuurder.

wilt u betrokken zijn bij de belangen van de

Gevraagd en ongevraagd hebben wij het

bewoners? Laat het ons weten! Wij willen

afgelopen jaar advies uitgebracht. In dit

graag met u in gesprek en/of welkom heten

Driespan leest u ons jaarverslag waar

bij de cliëntenraad. U kunt ons bereiken via

wij ons mee bezig gehouden hebben.

ons secretariaat:

Belangrijk is ook dat onze adviezen bindend

t.render@zorgfederatieoldenzaal.nl

zijn!
Wij zijn ‘Groots in kleinschaligheid’ en samen
De cliëntenraad is bruggenbouwer

bouwen we verder aan leef- en werkplezier!

tussen organisatie en bewoners. Wij zijn
een leuke groep vrijwilligers die duidelijk

Douwe Kooijman,

naar elkaar zijn.

Cliëntenraad
MEDEW
ERKER
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CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2021
Samen met de ZFO leveren wij een bijdrage
aan een goede zorg- dienstverlening.
1. Inleiding:

4 vaste leden. In het afgelopen jaar

In dit document wordt het jaarverslag over

is er een wisseling qua leden geweest.

2021 van de Cliëntenraad beschreven.

Carla Kok is gestopt. Via deze weg willen

Hierin wordt beschreven wat er in 2021

wij haar nogmaals danken voor haar

is gepasseerd binnen de Cliëntenraad en

inzet. Jerry Brugge heeft haar plaats

wordt er vooruit gekeken naar 2022 en

ingenomen. Op het moment van schrijven

2023

staat er nog een kennismaking gepland
voor 1 nieuw lid. Wij hopen binnenkort

2. Samenstelling Clientenraad:

met een vijftal vaste leden op volle

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit

sterkte te zijn.
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Voorzitter: 		

Ellen Steenbeeke

Activiteiten afgerond:

Vice Voorzitter :

Douwe Kooijman

1. Positieve Instemming m.b.t. vaccinaties.

Leden:			

Christa Grunder

2. Positief Advies m.b.t begroting 2021.

			Ben Oude Elberink
			Jerry Brugge
Secretaresse:		

Therodia Render

3. Positieve Instemming m.b.t. het
rookbeleid.
4. Positief Advies Jaarverslag 2020.
5. Positieve Instemming Meerjarenambitie.

3. Wat doet de Cliëntenraad:

6. Positief Advies aankoop Scholtenhof.

Wij hebben als Cliëntenraad de taak om

7. Bespreken aangekondigd

- binnen het kader van de missie, visie

Inspectiebezoek

en doelstellingen van de organisatie - de

8. Tekenen Statuten Cliëntenraad.

gemeenschappelijke belangen van alle

9. Positieve Instemming Kwaliteitsplan

cliënten (en hun naasten) van Zorgfederatie
Oldenzaal te behartigen. Wij maken ons
hiervoor sterk door vanuit cliëntperspectief

2022.
10. Bespreken analyse Onvrijwillige Zorg 1e
half jaar 2021.

te kijken naar de gemeenschappelijke

11. Positief Advies Prijslijst 2022.

belangen voor leefplezier, kwaliteit van

12. Positief Advies m.b.t. de begroting 2022

leven en veiligheid van cliënten.

met daarbij de kanttekening dat de
Cliëntenraad graag een vinger aan de

4. Evaluatie van 2021

pols houdt.

Het was een intensief, bewogen en druk

13. Bespreken rapport Prezo.

jaar voor alle medewerkers en cliënten

14. Positief Advies m.b.t. rookbeleid.

van Zorgfederatie Oldenzaal. Ook dit jaar
stond de coronapandemie helaas nog op

Activiteiten lopend:

de voorgrond. Wij als Cliëntenraad willen

1. Stand van zaken.

jullie toch op de hoogte brengen waar wij,

2. Scholing voor de Cliëntenraadsleden.

ondanks de corona, mee bezig zijn geweest.

3. Zichtbaarheid Cliëntenraad.
4. Nieuw/verbouw Scholtenhof

Overleg:

5. Zorgalarmering

De overlegstructuur van de Cliëntenraad is
elke 6 weken. Deze overleggen bestaan uit:

5. Speerpunten 2022-2023:

• Vooroverleg met de leden van de

1. Verdere professionalisering van de

Cliëntenraad.
• Agenda overleg met directeur

Cliëntenraadsleden.
2. Zichtbaarheid Cliëntenraad richting

bestuurder en het dagelijks bestuur van

de achterban d.m.v. visitekaartjes/

de Cliëntenraad voorafgaand aan de

informatie flyer/welkomstbloemetje.

overleg vergadering.
• Overleg vergadering waarbij de

3. Meer verbinding tussen mantelzorger/
familie en Cliëntenraad.

directeur bestuurder aanwezig is.
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Tijdens deze vergadering worden ook

Mochten er vragen bij u leven naar

eventueel betrokkenen uitgenodigd

aanleiding van dit jaarverslag of in het

die uitleg kunnen geven over bepaalde

algemeen, dan is de Cliëntenraad altijd

vraagstukken.

bereid deze te beantwoorden.
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P R E S TAT I E S I N D E Z O R G ( P R E Z O )

Eindaudit
Vorig jaar hebben we ons Gouden Keurmerk PREZO
mogen verlengen met een tussentijdse audit.
Wat is PREZO ook alweer?

onderwerpen:

PREZO is een kwaliteitssysteem dat

• Zorgleefplan

medewerkers en organisaties in de zorg

• Informatie en communicatie

helpt om hun werk zo goed mogelijk te doen.

• Cliëntveiligheid

Ofwel: om cliënten verantwoord en veilig te
verzorgen, met aandacht voor persoonlijke

Daarnaast worden de aandachtspunten uit de

wensen, mogelijkheden en beperkingen.

vorige audit getoetst.

Bij PREZO gaat het om de ‘prestaties’ voor
de cliënt. Want daar staat PREZO voor:

De auditor beoordeelt deze onderwerpen door

PREstaties in de ZOrg. Organisaties die

het voeren van gesprekken, observaties en

PREZO gebruiken, werken elke dag aan het

het bekijken van zorgleefplannen en andere

verbeteren van hun prestaties en kwaliteit.

documenten.

Omdat ze dat belangrijk vinden, in de éérste
plaats voor de cliënt.

Karin Hoving en Ellen Veenhuis
Beleidsadviseurs

Het keurmerk is 3 jaar geldig. Voor ons
betekent dit dat we deze periode in juni
afsluiten met een eindaudit en wel op
24 juni a.s. Er komt die dag 1 auditor
langs die ons toetst op een drietal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Pinksteren
5 juni is het Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de heilige
Geest. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekostè', wat
vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste
dag na Eerste Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige
Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk.

V

olgens dominee Anne van der Meiden

2000 jaar met ons en wat zien we ervan

is dit feest het hoogtepunt binnen

terug in de wereld?!

het christendom. Ik citeer: “Jezus heeft
weinig gezegd over wat er na zijn dood

Het vraagt ook wel wat van ons. We

zou gebeuren. Hij heeft alleen beloofd

moeten zelf die Geest toelaten, zodat

een vervanger te sturen, de Geest, de

het zijn werk kan doen in ons en met ons.

spiritualiteit. Die roept christenen op om

Als je een apparaat wilt gebruiken, zul je

zich in te zetten voor rechtvaardigheid,

het moeten oppakken, of aanzetten; het

vrede en een bewoonbare wereld. Om in

vraagt een handeling van de gebruiker.

verzet te komen tegen het kwaad, het

Zo is het ook met de heilige Geest. Het

onrecht, discriminatie, honger en armoede.

hart moet ontvankelijk zijn en open

Daar waar christenen samenkomen om te

en vertrouwensvol. Probeer het maar

vieren, te danken en te gedenken, staat

eens: buig het hoofd, vraag van ganser

ook Jezus Christus op. Zonder opstaan van

harte dat u de kracht van de Geest mag

christenen dus geen opstanding van de

terugzien in uw leven. Oude patronen

Heer.”

kunnen doorbroken worden, nieuwe
inzichten geboren. Laat het ego en het

10

Hoezeer is dat nu niet aan de orde! Dat

hoofd maar eens zwijgen en vraag om deze

wij ons inzetten voor die rechtvaardigheid,

inspirerende, onzichtbare en mysterieuze

vrede en een bewoonbare wereld. En hoe

kracht. Het vraagt niet veel, maar het

moeilijk is het ook, want die Geest is al ruim

effect kan u verbazen...

DRIESPAN | JUNI 2022

MEELUISTEREN MET…

Frans Agterberg
Tot de opheffing van de corona-maatregelen moest ik
wachten om Frans Agterberg, Coach Welzijn, eens te
kunnen vergezellen tijdens zijn werkzaamheden.
Mijn nieuwsgierigheid werd dus

‘bespeelt’. Ook zijn talent voor

heel lang op de proef gesteld…

anekdotes en woordgrapjes

Maar het was de moeite van

maakte dat de chauffeur

het wachten waard: wat geeft

van de dagbesteding werd

zingen in groepsverband een

gemaand nog maar even te

goed gevoel! Op de agenda

blijven wachten. Ze zeiden

stond een bezoek aan de

het niet, maar ik hoorde toch

dagbestedingsgroep in

duidelijk een ‘we want more…’

Scholtenhof en daarna afdeling

aan het einde van de sessie.

‘t Huuske.

En dat was en ben ik helemaal
met ze eens.

We weten het natuurlijk allemaal
wel, maar het blijft prachtig om

Renate Bergman,

te ervaren hoe muziek verbindt

Directeur bestuurder

en hoe vergeten herinneringen
en gevoelens weer boven
komen. Cliënten zie je opleven
en genieten. Ik heb me verbaasd
hoe cliënten die in een gesprek
niet goed te volgen zijn, dan
opeens een heel lied kunnen
meezingen. Kippenvel, vooral bij
mij. Combineer dat met de (soms
ondeugende) humor van Frans
en het geheel is mooi in balans.
Prachtig om te zien hoe hij de
rustige cliënt stimuleert en de
verbaal aanwezige cliënt tactvol

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Samen genieten van
een heerlijke maaltijd
Mijn moeder, Ria Davina, genoot altijd van haar maaltijd in het
restaurant in Mariahof. Wij waren altijd erg blij dat moeder
hierheen ging zodat ze niet alleen op haar appartement maar
gezellig met andere bewoners van haar maaltijd kon genieten.

O

p het moment dat mijn moeder ziek
was brachten ze vanuit de keuken altijd

een maaltijd naar mijn moeder.
Mijn moeder wilde ons graag laten zien hoe
lekker en gezellig alles geserveerd werd.
Samen met moeder en mijn zussen hebben
wij genoten van een prachtig opgediende
maaltijd en dit met smaak opgegeten.
Het personeel was altijd super lief voor
onze moeder. Ze heeft er altijd van
genoten.
Helaas is moeder onlangs overleden maar
wij kijken terug op een mooie tijd.
Groetjes,
Ellen Davina en zussen

W I LT U O O K G E Z E L L I G K O M E N E T E N I N H E T
R E S TA U R A N T ? N E E M D A N C O N TA C T O P M E T D E
K E U K E N VA N M A R I A H O F O F V I A 0 5 4 1 - 5 1 3 4 3 3
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MEELOPEN MET

Ellen Pross
Recentelijk heb ik meegelopen op de dagbesteding
in de Abdij. Op deze vrijdagochtend waren er
8 vrouwelijke cliënten die om uiteenlopende
redenen de dagbesteding bezochten.

Z

e waren allemaal nog rap

cognitie maar deze dames

van geest en het accent

waren verbaal aan elkaar

deze ochtend lag op het elkaar

gewaagd. Ik heb genoten van

uitdagen met een spelletje. Als

hun energie en humor en met

het fysiek niet goed meer gaat,

veel plezier mens-erger-je-niet

de mantelzorger het (te) zwaar

gespeeld. Mooi om te zien hoe

heeft of bij depressiviteit en

Ellen samen met vrijwilligster

eenzaamheid is het fijn om een

Annie iedere cliënt weet te

plek te hebben waar aandacht

activeren en een goede dag

en onderlinge verbondenheid

bezorgt. Goed gedaan!

gevoeld wordt. Uiteraard wordt
de dagbesteding ook bezocht

Renate Bergman

door cliënten met afnemende

directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MEDEWERKERS

Dag van de stagiair 2022
25 mei was het de Dag van de stagiair 2022. Jaarlijks verwelkomen wij bij
Zorgfederatie Oldenzaal vele studenten om een deel van hun praktijkstage te
kunnen verrichten.
De stage is bedoeld om theorie, die op school

Dat vinden wij niet alleen leuk, wij zijn er ook enorm

geleerd is, toe te kunnen passen in de praktijk.

blij mee. We onderkennen de noodzaak voor het

Het gros van de stageplekken is gericht op de

aanbieden van voldoende stageplekken, omdat de

verschillende zorgopleidingen, maar we bieden

stagiair van nu mogelijk de collega is voor de (nabije)

ook stageplekken aan voor opleidingen voor

toekomst! In dit Driespan laten wij u kennis maken

ondersteunende functies.

met 2 van onze stagiaires.

In het schooljaar 2021 – 2022 hebben wij zelfs 47
studenten mogen begeleiden, van praktijkonderwijs

Met vriendelijke groet,

tot en met HBO-V. Wij werken veel samen met het

Noortje Morsink-Backhuijs

ROC van Twente en Saxion Hogeschool.

P&O Assistent

D A G VA N D E S T A G I A I R E S

Dorthe Brands
Hoi, ik ben Dorthe Brands. Ik ben
19 jaar oud en volg de opleiding
HBO-V op het Saxion.
Ik loop sinds februari stage op afdeling
Braakhoes, in Mariahof. Ik vind het een erg
leerzame stage, waarin ik in een korte tijd al
veel heb geleerd. Ook geniet ik erg van de
gezelligheid met de bewoners en collega's.
Mijn taken zijn onder andere ondersteunen
bij het wassen en aankleden, medicatie delen,
steunkousen aantrekken, begeleiden bij het
eten en activiteiten doen met de bewoners.
Na mijn stage blijf ik op de afdeling werken als
Verzorgende IG, heel erg fijn dat ik deze kans
heb gekregen om mij verder te ontwikkelen!

14
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D A G VA N D E S T A G I A I R E S

Marith Rozema
Ik ben Marith Rozema, ben 18 jaar en kom
uit Oldenzaal. Ik zit in mijn 2e jaar van de
opleiding verpleegkundige. Vorig jaar liep ik
mijn 2e stage bij Zorgfederatie Oldenzaal op de
afdeling Everloo op locatie Mariahof.

D

e stage was zeer leerzaam. Ik heb hier echt veel geleerd,
waaronder veel verpleegtechnische handelingen. Ze gaven

mij veel ruimte om mijn eigen initiatief te kunnen gebruiken, dit
heeft mij zeer bevorderd in mijn ontwikkeling. Ik was best wel
een verlegen meisje. Door de manier waarop ik mijn stage heb
mogen doen, merk ik dat ik uit de schulp ben gekropen en dat ik
steeds meer wil leren. Ook merk ik dat ik hier op mijn plek zit en
het geeft mij voldoening om de bewoners te helpen.
Mijn ervaring bij Zorgfederatie Oldenzaal is, dat ik met leuke
mensen werk en goed gecoacht word door mijn begeleider. Er
heerst een gemoedelijke sfeer onder collega's en bewoners. Ze
gaan liefdevol en respectvol met je om.
Dit jaar loop ik opnieuw stage bij Zorgfederatie Oldenzaal, maar
dit keer in het thuiszorgteam de Walgaarden in Oldenzaal. Deze
stage is weer anders, ik leer hier weer andere handelingen en
ziektebeelden. Er is veel afwisseling. Hier heb ik weer een heel
leuk team en begeleider, ze betrekken mij overal in en dat is
mooi. Zo heb ik het gevoel dat ik van grote betekenis kan zijn en
wordt mij de mogelijkheid gegeven om zoveel mogelijk nieuwe
dingen te leren, daar ben ik blij mee en heb ik het ook weer
super mee getroffen.
Door mijn goede ervaring bij Zorgfederatie Oldenzaal heb ik
er nu ook een bijbaan als Helpende op de afdeling Everloo op
locatie Mariahof en als Verzorgende IG in de thuiszorg. Hierdoor
kan ik me steeds beter ontwikkelen en ja: het verdient ook nog
eens lekker. Ik ben dan ook blij dat ik onderdeel mag zijn van
Zorgfederatie Oldenzaal en ik hoop mij hier nog lang te kunnen
doorontwikkelen, zodat ik straks na mijn opleiding met enige
ervaring aan de slag kan als verpleegkundige met dank aan mijn
stage-ervaring en bijbaan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MEDEWERKERS

Dag van de Zorg
ZFO 12 mei 2022!
Ieder jaar op 12 mei vieren we de Dag van de Zorg, waarbij wij onze
waardering extra uiten naar al onze medewerkers.

W

at hebben we een inspirerende

Zalencentrum. Heel fijn dat we dit jaar

middag gehad met Niek van den Adel.

weer samen de Dag van de Zorg konden

Hij sprak over veerkracht en wendbaarheid

vieren.

in je werk en je leven.
Een dikke #dankjewel voor alle
Een woord van welkom door Renate

medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal!

Bergman, directeur ZFO, met een mooie

16

presentatie 'Samen verder bouwen aan"

Renate Bergman, directeur bestuurder

over de plannen van ZFO. Als afsluiting

Werkgroep Jolanda Olde Rikkert,

een heerlijk buffet bij Rouwhorst-

Ellen Veenhuis, Mieke Rietman
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Programma juli
O

p het moment dat we deze

Zorgfederatie dienen € 5,- per

16.00 uur in Scholtenhof

kopie schrijven hebben we

maand meer te betalen dan de

Dinsdag 14 juni van 10.00 tot

genoemde prijzen.

11.00 uur in Mariahof

nog een tijdje zo blijft, en dat we

We willen u erop wijzen dat bij

Maandag 27 juni kunt u de

er weer lekker op uit kunnen.

de meeste reisjes vrijwilligers

instapkaarten tussen 11.00

Op de volgende pagina’s vindt u

meegaan om u te begeleiden.

en 11.30 uur in Mariahof en

het reisaanbod voor juli.

Wanneer u ondersteuning van

Scholtenhof afhalen.

We hebben ook nu weer

een verzorgende nodig heeft

Deze dagen zijn de vrijwilligers

geprobeerd een gevarieerd

verzoeken we u dit bij uw

van het reisbureau aanwezig.

programma voor u samen te

inschrijving te vermelden. Er zal

stellen.

dan samen met u worden gezocht

Op de instapkaart staat tevens de

Wanneer u suggesties of wensen

naar een oplossing.

juiste vertrektijd vermeld. U dient

heeft voor reisdoelen horen we

Hebt u zich opgegeven voor

15 minuten voor vertrek aanwezig

dat graag. We zullen deze dan

een reisje, maar kunt u door

te zijn. Om de wachttijden

proberen op te nemen in ons

omstandigheden niet deelnemen,

voor ieder zo kort mogelijk te

aanbod.

dan zijn wij genoodzaakt € 3,50

houden vragen we u dringend de

administratiekosten in rekening te

vertrektijd op uw instapkaart aan

De reisjes van reisbureau

brengen.

te houden.

ReisGenoten worden

Wanneer u op de dag van het

georganiseerd voor alle

reisje annuleert zullen de kosten

Wanneer u meer informatie

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

wel in rekening gebracht worden.

wenst over de reizen, kunt u

al een aantal dagen heerlijk
voorjaarsweer. We hopen dat dat

van Zorgfederatie Oldenzaal

natuurlijk contact opnemen met

krijgen echter voorrang bij de

U kunt zich voor de reisjes in juli

de vrijwilligers van het reisbureau

inschrijvingen. Belangstellenden

aanmelden:

tijdens de zitting zoals hierboven

die geen cliënt zijn van de

Maandag 13 juni van 15.00 tot

beschreven.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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AVOND UITSTAPJE NAAR
DRAGOS AM SEE IN LOHNE WIETMARSCHEN

OP DE KOFFIE BIJ
WATTEZ IN HET VAN
HEEKPARK IN ENSCHEDE

Vrijdag 1 juli SH

Vrijdag 3 juli MH

Vrijdag 15 juli

Zondag 10 juli SH

Vrijdag 29 juli MH

Zondag 17 juli

€ 15,00 PER PERSOON | REISCODE 13.3.35

Programma

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.36

Programma

18.30 uur

Vertrek

14.00 uur

Vertrek

20.30 uur

Thuiskomst

17.00 uur

Thuiskomst

We gaan naar Dragos am See in Lohne -

Schenkerij Wattez is een prachtige uitspanning

Wietmarschen, een eindje achter Nordhorn.

in het lommerrijke Van Heekpark in Enschede.

Daar genieten we van een lekker kopje koffie/

Laat u verwennen en geniet van de goede

thee of cappuccino. Daarbij kunt u kiezen uit

bediening door de cliënten en medewerkers

appel-, kwark- of seizoensgebak.

van Aveleijn. Lekker tot rust komen in het
restaurant of op het terras met een kopje
koffie/thee/cappuccino en appelgebak met
slagroom.

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER
ESCH IN DENEKAMP

Programma
12.30 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

15.00 uur

Thuiskomst

Maandag 4 juli

De deelnemers blijven enthousiast over het
bewegen in warm water. De Zorgfederatie
onderstreept het belang van bewegen, de
deelnemers voelen zich er wel bij. Het zwembad is
toegankelijk via een grote brede trap met leuning
of met een moderne lift. Het water is ongeveer
€ 8,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.37
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1.50 m diep, u kunt er dus in staan. Bij thuiskomst
staat er koffie met krentenbrood klaar.

VISJE ETEN BIJ RICK’S
VIS IN OVERDINKEL

AVONDRIT NAAR HOTELRESTAURANT DE SCHOUT
IN DENEKAMP

Zaterdag 9 juli

Woensdag 13 juli SH

Zaterdag 16 juli MH

Woensdag 20 juli MH

Zaterdag 16 juli SH

Woensdag 27 juli

€ 16,00 P.P. | BEGELEIDERS GRATIS | REISCODE 13.3.38

Programma

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 13.3.39

Programma

11.00 uur

Vertrek

18.30 uur

Vertrek

15.00 uur

Thuiskomst

20.30 uur

Thuiskomst

We worden bij Rick’s Vis verwacht voor

We gaan naar Denekamp naar Hotel-

het eten van een heerlijke gebakken vis

Restaurant De Schout midden in het dorp.

of een bakje kibbeling. Hierbij wordt

Hier gaan we genieten van een lekkere sorbet.

frisdrank geserveerd. Ook het schaaltje
friet ontbreekt niet.

WE HOPEN DAT ER WEER REISJES BIJ ZIJN DIE U AANSPREKEN
Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in augustus (onder voorbehoud).
Noteert u de data vast in uw agenda?
Datum

Bestemming

maandag 1 en 15

een rondvaart maken met de Enterse Zomp

woensdag 3 en 10 augustus

Pizza eten

zaterdag 6 - 13 en 20 augustus

Picknicken in de tuin van de Stiftsjuffer in Weerselo

zondag 7 - 14 en 21 augustus

Met de Lutterzand Express op pad

vrijdag 12, woensdag 17
of vrijdag 26 augustus

IJsje eten bij ijsboerderij Oude Hesselink in Saasveld

maandag 15,22 en 29 augustus

Met de Heideslak over de Sallandse Heuvelrug (beperkt aantal plaatsen)

woensdag 24 augustus

Naar de Twente Ballooning

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

19

PUZZEL MEE!

Cryptogram
1

2

6

3

4

7

10

5
8

9

11

12

13

15

14

16

17

18
20

19
22

21

24

27

25

23

26

28

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

20
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Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Samenwerking met
Stichting Goal
Zorgfederatie Oldenzaal en Stichting Goal kennen elkaar al goed en hebben elkaar
ook weer gevonden na de langdurige coronapandemie.
Eindelijk kunnen we weer leuke dingen

Stichting Goal: ‘Natuurlijk bezoeken

doen en eropuit met de bewoners.

wij ook Zorgfederatie Oldenzaal,

Bestuurder Renate Bergman juicht het

locatie Mariahof, net als de andere

enorm toe en ziet daarbij de nadrukkelijke

zorginstellingen waar we als Stichting

meerwaarde van Stichting GOAL. De

GOAL mee samen werken. De route zal

extra handen, vanuit maatschappelijk

ongeveer 100 kilometer zijn en voert door

betrokken bedrijven, komen vaak heel

het prachtige Twente. De dag is geheel

goed van pas en het geeft ook een

verzorgd!

gezonde reuring in de organisatie als er
mensen van buiten komen helpen.

Eenmaal bij een zorginstelling

Vincent Schreur , voorzitter van Stichting

aangekomen, stapt het peloton af en gaat

GOAL, is een trots man en blij met zo’n

met door ons extra ingezette side-by-

mooie organisatie als partner.

side en rolstoelfietsen, bewegen met de
bewoners.

SAMEN scoren met bewoners,
zorginstelling én bedrijfsleven, dat blijft

Ook dit jaar weer mooie namen in het

een geweldige manier van juichen!

peloton zoals Erwin Nijboer, Gianni
Romme en als het een beetje meezit

En heel mooi nieuws! De eerstvolgende

Tom Veelers, Sander Boschker, en good

activiteit samen met Stichting Goal staat

old Hennie Kuiper!! Maar ook allerlei

al op de planning.

directeuren van bedrijven, wethouders en
mensen uit de zorg’.

Noteer alvast donderdag 7 juli voor de
bekende en gezellige ‘Tour Le Goal’.

Tot donderdag 7 juli!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Mariahof Juni 2022
Mariahof RK vieringen
Vrijdag 3 juni 18.30 uur

Eucharistieviering

B. Reerink

Vrijdag 17 juni: 18.30 uur

Woord- en communieviering

A. Quinten

Vrijdag 24 juni; 18.30 uur

Eucharistieviering

Th. vd Sman

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

Hobbymiddag en sjoelen

Maandag om 14.30 uur

Boeskoolhöfke

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Woensdag en donderdag om 10.15 uur

Vertrek vanuit
't Boeskoolhöfke

Kaarten kruisjassen

Donderdag om 14.00 uur

Boeskoolhöfke

Bibliotheek

Vrijdag om 11.00 uur

Hal

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Wo 1 - 15 en 29 juni

14.30 uur; Koersbal

Boeskoolhöfke

Ma 6 juni

2e Pinksterdag

Boeskoolhöfke

Wo 8 en 22 juni

14.30 uur; Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do 9 en 23 juni

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

Boeskoolhöfke

Zo 12 juni

14.30 uur; Zondagmiddag muziekcafe met muziek door Tonnie Jansen

Boeskoolhöfke

Di 14 juni

14.30 uur; Middagbingo

Boeskoolhöfke

Ma 20 juni

14.30 uur; Vlaggetjesdag met verse haring

Boeskoolhöfke

Di 21 juni

19.30 uur; Oldenzaals Mannenkoor

Boeskoolhöfke

Di 28 juni

19.30 uur; Bingo avond

Boeskoolhöfke

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juli

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juli

22
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Dinsdag 14 juni van 10.00 - 11.30 uur

Boeskoolhöfke

Maandag 27 juni van 11.00 - 12.00 uur

Boeskoolhöfke

ACTIVITEITENOVERZICHT

Scholtenhof Juni 2022
Scholtenhof RK vieringen
Bidstond 17 juni 18.15 inloop

Kapel

Yvonne

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. 1 en 15 juni

Recreatiezaal

Do. 2 juni

10.00 uur; Bloemschikken voor bewoners
Scholtenhof
19.00 uur Verzoekplaatjes olv Herman
Geissink

Wo. 8 juni

10.30 - 11.30 uur Bakkie Grevinkhof

Gemeenschappelijke
ruimte Grevinkhof

Wo. 8 en 22 juni

14.00 uur; Bloemschikken voor
deelnemers dagbesteding en bewoners
aanleunwoningen

Recreatiezaal

Ma. 13 en 27 juni

15.00 uur: Yoga

Kapel

Do. 2, 16 en 30 juni

17.00 uur; Verkoop patat en snacks

Keuken

Wo 8 Do 9 en Vr 10 juni

Wandel 3 Daagse 18.15 uur

ingang SH

Di. 14 juni

14.30 uur Gezelschapsspellen middag

Recreatiezaal

Do. 23 juni

14.30 uur Haringparty

Bij goed weer in de tuin.

Do. 23 juni

19.00 uur Bingo Avond

Recreatiezaal

Di. 28 juni

14.30 uur: Bingomiddag

Recreatiezaal

Do. 30 juni

19.00 uur smeerlappenkoor

Recreatiezaal

Recreatiezaal

Reisgenoten
Zitting reisgenoten
inschrijven reisjes juli

Zitting reisgenoten
Afhalen instapkaarten juli

Maandag 13 juni om 14.00 uur

Recreatiezaal

Maandag 20 juni 10.00 uur

Recreatiezaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VRIJWILLIGERS

Efkes kuier’n met:
Hermine Post
Hermine is 61 jaar en werkt
al 6,5 jaar met veel plezier
op de dinsdagochtend en
de woensdagmiddag als
gastvrouw bij de dagbesteding
in Scholtenhof. In deze rubriek
vragen we vrijwilligers waarom
zij voor dit vrijwilligerswerk
hebben gekozen en wat het werk
zo leuk maakt.
Hermine, hoe ben je in contact
gekomen met Zorgfederatie
Oldenzaal?
Ik zag een oproep in het
lokale krantje staan destijds
en heb daarop gereageerd. Ik
ben in eerste instantie op de
woensdagmiddag begonnen en
dat beviel erg goed. Later vroeg
de activiteitenbegeleidster mij
of ik niet ook de dinsdagmorgen
wilde komen zodat ik voor en met
de mensen zou kunnen koken.
Het geeft zoveel voldoening om
te zien hoe de mensen genieten
van het samen koken en later
het gezellig aan tafel eten. Veel
cliënten van de dagbesteding
moeten thuis alleen eten en
het hier samen eten doet ze zo
goed, dat is heel fijn om te zien.Ik
overleg ook vaak met de cliënten
wat ze graag willen eten. Dat ze
daar inspraak in hebben kunnen
ze erg waarderen.

24
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Hoe ziet zo’n ochtend of middag

blij en tevreden weer naar huis.

op de dagbesteding er uit, wat

Zelfs mijn partner zegt vaak als ik

doe je zoal?

weer thuiskom dat ik het helemaal

Op de dinsdagochtend ontvangen

uitstraal het zo leuk te vinden.

we de cliënten met een kopje
koffie en zitten we eerst gezellig

Wat zijn volgens jou belangrijke

bij elkaar. Er is dan ruimte voor

eigenschappen voor een

iedereen om even bij te kletsen.

vrijwilliger op de dagbesteding?

Daarna maak ik met de cliënten

Je moet goed kunnen luisteren

een boodschappenlijstje voor het

en geduld hebben. Er zijn mensen

eten. Ik ga vervolgens naar de

bij die licht dementerend zijn en

supermarkt om de boodschappen

vaak hetzelfde vertellen. Ik vind

te halen en als ik terugkom

dat geen probleem en luister met

beginnen we samen met de

alle liefde ook een derde of vierde

voorbereiding. Rond twaalf uur

keer naar hetzelfde verhaal.

staat het eten dan meestal op

Daarnaast is het fijn dat een

tafel.

vrijwilliger zorgzaam is en een
beetje creatief.

Op een woensdagmiddag ga ik
vaak met de mensen knutselen

Wil je nog iets kwijt over jouw

of bloemschikken of een spelletje

vrijwilligerswerk of over de

doen, dat is altijd erg gezellig.

organisatie?
Ik vind dat de organisatie duidelijk

Wat geeft jou zoveel voldoening?

laat merken dat ze blij zijn met

Omdat je op vaste dagen

de inzet van vrijwilligers, de

meehelpt zie je ook vaste cliënten.

medewerkers waarderen ons

Je leert ze goed kennen en bouwt

enorm en laten dat blijken door

daardoor een band met ze op. Het

middel van complimentjes of

voelt heel goed om te zien dat

simpelweg een 'dankjewel' als je

jij echt wat voor hen betekent.

na je werk naar huis gaat. Ik voel

De activiteitenbegeleidster

me erg thuis bij Zorgfederatie

waardeert onze hulp enorm

Oldenzaal!

omdat er op zo’n dag net wat
extra gedaan kan worden voor

Sandra Davina

de mensen, daardoor ga ik altijd

Coordinator Informele Zorg

Wilt u, net als Hermine, ook een helpende hand zijn bij de
dagbesteding zodat u de dag van de cliënten nog net wat leuker
kunt maken? Neem dan contact met ons op, we kunnen de extra
handen goed gebruiken! Bel 0541-413433 of mail:
sandra.davina@zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITEN AFDELING LANDREBEN

Roosjes en zonnebloemen
Zonnebloemen

Roosjes

We hebben met onze bewoners op

Op maandag en dinsdag (2 en 3

afdeling Landreben ‘zonnebloem-

mei) hebben wij van Landreben en

prikbordjes’ gemaakt. Dit was mede

Kalheupink met de bewoners roosjes-

mogelijk dankzij de goede hulp van

broches gemaakt. Voor elke bewoner

onze vrijwilligsters Lize en Roza. De

een roosje om op te spelden met

bewoners vonden het heel leuk om te

moederdag.

doen en genieten altijd van de hulp

26

en de aanwezigheid van de jonge

Karin de Groot

dames.

Activiteitenbegeleider/Welzijnscoach
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VRIJWILLIGERS

Jubilaris Alwine Rorink
Alwine (op de foto 2e van links) was op 12 april 12,5
jaar bij ons in dienst als vrijwilligster. Samen met
haar collegavrijwilligers hebben we dit heuglijke
moment gevierd. Alwine is al jaren actief in de
winkel van Mariahof. Ze zorgt voor het rooster zodat
er altijd bezetting is op de momenten dat de winkel
geopend is. Alwine is een enthousiaste vrijwilligster
die van gezelligheid houdt. Ze staat altijd open voor
een praatje en is erg behulpzaam naar onze cliënten
toe. Alwine, van harte gefeliciteerd, bedankt voor de
afgelopen 12,5 jaar en we hopen dat we nog lang een
beroep op je mogen doen!
Marianne Veldhof en Ellen de Gunst
vrijwilligerscoaches Winkel

VRIJWILLIGERS

Koninklijke onderscheiding
voor José Nijland
José Nijland-Roord is koninklijk
onderscheiden op 27 april. Zij is bij
Zorgfederatie Oldenzaal al jaren
vrijwilligster maar ook zorgt José er al
meer dan 35 jaar voor dat de loopgroep
van de Oelewappers goed voor de dag
komt tijdens de carnavalsoptocht. José,
van harte gefeliciteerd met je mooie
onderscheiding!
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B E L E E F D E G E S C H I E D E N I S VA N O L D E N Z A A L I N P L A A TJ E S

Cliënten verzamelen
Wat geweldig! Van Jumbo Kuipers hebben wij als
ZFO vele stickerboeken ‘Oldenzaal verzamel(t)d
mogen ontvangen en daarbij zakjes met de stickers.
Dit heeft ons veel plezier opgeleverd.
De boeken en stickers zijn

op allerlei manieren te

verdeeld onder de afdelingen

bemachtigen. Ook inwoners van

in Mariahof en Scholtenhof

Oldenzaal brengen stickers langs

waardoor er een echte hype

voor de bewoners.

ontstond om de boeken vol te

Jumbo Bedankt!

krijgen met de stickers.

28

Bewoners en personeel zijn er

Manon Molderink

maar druk mee om de stickers

Welzijnscoach Scholtenhof
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ACTIVITEITEN

Heeft u ook zin om
wat te gaan doen?
Heeft u ook zo zin om weer wat te gaan doen maar weet u nog
niet wat?Bij voldoende deelname met clienten en vrijwilligers
willen we weer een aantal leuke activiteiten opzetten.
Wat dacht u van: Koersbal, Jeu de boule,

bij de receptie Scholtenhof. En wie weet

Bridge, Schaken?

treffen wij elkaar dan binnenkort!

Heeft u interesse in één of meerdere

Manon Molderink

activiteiten? Dan kunt u dit doorgeven

Welzijnscoach Scholtenhof
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MARIAHOF

Kapellentocht
De kapellentocht van dit jaar was mooi maar
vooral betekenisvol. We hadden geluk met
het weer, de zon scheen volop.

D

e 7 mooie kapelletjes die we

broodje kroket. Wat hebben we

hebben bezocht hadden elk

genoten.

een eigen verhaal.
Na eerst nog even stil te hebben
Er werden kaarsjes opgestoken

gestaan bij het Koepeltje op de

en natuurlijk ook Marialiederen

Tankenberg,om te genieten het

gezongen.

prachtige uitzicht zijn we terug
gereden naar Mariahof.

De bewoners hadden een grote

30

glimlach op hun gezicht en zeiden

Bij thuiskomst hebben we

steeds weer opnieuw: ‘wat een

gezamenlijk nog een lekker kopje

mooie dag.”

koffie gedronken.

Tussendoor hebben we geluncht

Ine Wilbers

met een kop tomatensoep en een

Geestelijk verzorger
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TUSSEN DE OREN

Borreltje
Mevrouw Ledeboer* vertelde me onlangs een
geschiedenis van 80 jaar terug over haar
moeder. Die had in een vlaag van gulheid eens ‘s
morgens een van de werklui van de boerderij een
borrel ingeschonken. Die had het zich goed laten
smaken.

H

oe het zo gelopen was dat haar

knecht iedere morgen verwachtingsvol

moeder op een gegeven moment die

in de keuken had zitten kon ze zich niet
herinneren. Een feit was wel dat ze het
zat was en zinde op een manier om dat
stop te kunnen zetten. Omdat ze geen
mens van praten en overleggen was had
ze een andere oplossing bedacht.
Op zekere dag vulde ze de inmiddels
lege borrelfles met azijn en schonk de
man een royale maat in. Ze maakte hem
duidelijk dat hij het heel snel op moest
drinken omdat haar man ieder moment
in de keuken kon staan en ze geen zin
had in een discussie. Hij begreep de
boodschap en sloeg de ‘borrel’ in een
keer achterover. Nou vraag ik me af wat
voor gezicht hij moet hebben getrokken.
En zo was het probleem opgelost want er
zat niemand vanaf dat moment meer ‘s
morgens op die keukenstoel...
Frans Agterberg
Coach Welzijn, miMakker en Muziek
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VRIJWILLIGERS

Vacatures
Gastvrouw/gastheer dagbesteding

u worden ingezet als gastvrouw/gastheer of als

(verschillende locaties):

maatje. Als gastvrouw/gastheer ondersteunt u de

Wij zoeken meerdere vrijwilligers die het leuk vinden

zorg met bijvoorbeeld koffie schenken, spelletjes

om een dag of dagdeel te helpen bij de dagbesteding.

doen of een wandelingetje maken met onze cliënten.

De werkzaamheden bestaan hierbij voornamelijk

Als dit beter bij u past kunt u ook aangeven “maatje”

uit het wandelen met cliënten, spelletjes doen,

te willen worden van één cliënt. Hierbij heeft u

meehelpen met koken, kortom; er samen met onze

individueel contact met 1 cliënt. Deze cliënten zijn

activiteitenbegeleidster ervoor zorgen dat onze

erg blij met dat stukje extra aandacht, een praatje

cliënten een fijne dag hebben. (Dagen en frequentie

maken, samen muziek luisteren, een wandelingetje

gaan altijd in goed overleg)

maken of een spelletje doen.

Bruin café Mariahof:
Voor de locatie Mariahof, zoeken wij vrijwilligers
voor de donderdagavond die graag de sfeer en de
gezelligheid van een Bruin Café willen brengen in
onze Recreatiezaal. De activiteit vindt plaats in
onze mooie recreatiezaal van 18.30 - 21.30 uur waar
u samen met een andere vrijwilligers de hapjes en
de drankjes verzorgt, een gezellig praatje maakt en
eventueel een spelletje doet. Voor onze cliënten is

Onze organisatie kent momenteel 265

het echt een avondje uit!

vrijwilligers. Mogen wij u ook verwelkomen als
vrijwilliger of wilt u meer informatie over het

Gastvrouw/gastheer -maatje

vrijwilligerswerk bij ons? Neemt u dan contact

Afdeling(verschillende locaties):

met ons op: tel. 0541-513433 of mail: sandra.

In onze huiskamers op de afdelingen zijn extra

davina@zorgfederatieoldenzaal.nl

handen meer dan welkom. In goed overleg kunt
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WERKEN BIJ ZFO

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

A

ls verzorgende IG weet jij als geen

Spreekt dit je aan? En ben je in bezit

ander hoe je de mens centraal

van het diploma Verzorgende IG?

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

Kom werken bij Zorgfederatie

de beste zorg rondom onze cliënten te

Oldenzaal!

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

Maak samen met een team van

onze cliënten, waarbij onze cliënten de

betrokken collega’s echt het verschil

eigen regie hebben. Door je persoonlijke

voor mensen die dat nodig hebben en

aandacht zorg je voor een glimlach op

die blij met je zijn! Bekijk onze vacatures

het gezicht van onze cliënten!

op www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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PUZZEL MEE!

Filippine
Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer
aan de hand van de omschrijvingen alle woorden te
vinden. Bij een correcte invulling leest u van boven
naar beneden in de gekleurde hokjes de oplossing.
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1. Nederlands eiland 2. Fantastisch 3. Wellicht 4. Provinciehoofdstad
5. Wereldstad 6. Tuinvogel 7. Eetbare witte wortel 8. Vorm van camouflage
9. Deel van de week 10. Leider van een vergadering
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal
Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels Techniek BV
Enschede
Zuivelhoeve
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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