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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

Krijgt u het Driespan niet,

SEPTEMBER 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 D E B E S T U U R D E R

Onderweg naar…
Wanneer u dit leest is de “R” al weer in de maand. En na de langste hittegolf
sinds het begin van de vorige eeuw vind ik dat ook wel een verademing.
Letterlijk en figuurlijk, wat was het heet! En ik heb heel veel respect voor al
mijn collega’s die onder deze omstandigheden, hitte en de extra maatregelen
om besmettingen te voorkomen, elke dag weer op hun post waren en met
liefde en aandacht zorg en ondersteuning hebben geboden.

W

at mij opvalt is dat sommige mensen

we op zoek zijn naar een nieuwe manier

moeite hebben om de werkelijkheid

van leven die recht doet aan onze eigen

van Covid-19 onder ogen te zien omdat

verlangens maar ook rekening houdt

die niet past bij hun eigen ideeën. Zeker

met de kwetsbaarheid van anderen. We

wanneer die werkelijkheid hun hele

voelen ons daar onzeker onder: wat kan

wereld, zoals ze die tot dat moment

nog wel en wat absoluut niet meer? We

kenden, doet veranderen. Dit lijkt in het

leven in een tijd waarin we plotseling

bijzonder voor de jonge mensen in onze

veel bewuster keuzes moeten maken

maatschappij te gelden. Begrijpelijk

over onderwerpen waar we voorheen

aangezien wij ons op jongere leeftijd ook

amper bij stil stonden. En het antwoord

veel minder kwetsbaar voelden dan nu,

daarop niet weten roept onzekerheid

maar daarom niet minder zorgelijk. Voor

en soms zelfs angst op. En hoewel

de meesten van ons geldt echter dat

voorzichtigheid geboden is wil ik toch een
pleidooi doen om de angst niet te laten
regeren. Angst maakt de dingen die we
moeilijk vinden groter dan ze werkelijk
zijn. Het is beter om te praten over de
eigen moeite met bepaalde situaties en
om anderen aan te moedigen dat ook te
doen zodat de emoties niet onnodig hoog
oplopen. Juist nu! Binnen Zorgfederatie
Oldenzaal voeren we die gesprekken
en daar spelen emoties ook een rol.
Maar zoals ik in het vorige Driespan al
schreef willen we steeds meer maatwerk
leveren in ons beleid rondom Covid-19.
En dat vind ik best spannend gezien de
regionale ontwikkelingen wat betreft het
toenemende aantal besmettingen. Toch
hebben we besloten, in samenspraak
met de cliëntenraad, om meer ruimte te
geven aan bezoek op onze locaties. We

4
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willen uitgaan van wat veilig kan en zo

doe ik een dringend appèl op iedere

steeds minder beperken. Zo kan er onder

bezoeker om zich aan de basisafspraken

voorwaarden door familie weer koffie

van registratie, handen ontsmetten en

gedronken worden in de restaurants,

1,5 meter afstand te houden. Zo kunnen

zijn de bezoektijden verruimd en kunnen

we samen het vertrouwde leven van de

bewoners, met inachtneming van de 1,5

bewoners, in nabijheid, opnieuw kleur

meter regel, op bezoek bij mensen buiten

geven.

hun familie om.
Met hartelijke groet,
Maar dit is natuurlijk niet zonder risico,

Paul de Jongh

daarvan zijn we ons bewust. Daarom

directeur bestuurder a.i.

Als tijdelijk bestuurder natuurlijk ook even gezellig eten in het restaurant.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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BEZOEKMOMENTEN

Fijn dat het weer kan!
Wij, bewoners en medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal, zijn erg blij
dat er veel gebruik gemaakt wordt van de bezoekmomenten, de vaste
koffiemomenten, kerkdiensten en andere activiteiten. Elkaar zien en spreken
en gezamenlijk iets ondernemen in de vertrouwde omgeving van beide
locaties is weer erg prettig zo hebben we vernomen. Maatwerk blijft hierbij
uitgangspunt.

Zorgfederatie Oldenzaal: Open en in Verbinding
24 juli

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
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Mogelijkheden voor bezoek
○ Bezoek meer personen
(3 bezoekmomenten per dag, 2 personen per keer)
○ Bezoek houdt rekening met etenstijden en
-rustmomenten tot 14.00 uur. Daaromheen kan men
op bezoek komen. 2 personen per keer
○ Bezoek aan familie
○ Buiten wandelen of fietsen
○ Koffie drinken in restaurant of alternatieve ruimte
Beeldbellen
Welkomstgesprek op locatie
Restaurant Scholtenhof:
○ Bewoners Scholtenhof en aanleunwoningen
Restaurant Mariahof
○ Bewoners aanleunwoningen
Diensten/behandeling, zoals kapper, pedicure.
○ Bewoners locaties, aanleunwoningen + wijk
Koffiedrinken Scholtenhof
○ bewoners aanleunwoningen
Kerkdiensten Mariahof
○ om de week bewoners Mariahof of bewoners
aanleunwoningen
Activiteiten voor bewoners in de zaal/restaurant met
ondersteuning van vrijwilligers
○ gefaseerd per locatie
Overige activiteiten
Vrijwilligers overige activiteiten
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1.5 m blijft belangrijk
Ja, inderdaad deze afstand blijft
belangrijk bij bezoekmomenten en
activiteiten. Of het nu een persoonlijk
bezoek is of bijvoorbeeld het bijwonen
van een kerkdienst. Als we ons allemaal
houden aan deze afspraak en de reguliere
afspraken zoals handen wassen en bij
klachten thuis blijven, houden we het
veilig voor iedereen.

Welke afspraken zijn er op dit
moment?
Om een bezoek af te leggen gaan we uit
van wat kan en mogelijk is. Dat betekent

In Mariahof zijn weer een aantal

vanaf heden dat wij vragen om rekening

activiteiten opgestart voor bewoners

te houden met ontbijtmomenten, middag-

van Mariahof en de aanleunwoningen.

en avondeten en rustmomenten. Dat

Deelname is op basis van opgave. Men

laatste kan per persoon verschillen.

kan zich opgeven voor activiteiten zoals

Bezoek in de middag kan daarom vanaf

bloemschikken, bewegen, Bruin Café, de

14.00 uur plaatsvinden. Bijzondere en

hobbymiddag, vast moment koffiedrinken,

andere momenten worden in overleg

kaarten en gymnastiek. Al eerder is de

met de afdeling afgestemd. Cliënten

wandelgroep ‘Voetje voor voetje’ gestart.

die prima zelf afspraken kunnen

Ook het winkeltje is weer geopend en de

maken bepalen uiteraard hun eigen

bibliotheek is weer beschikbaar.

bezoekmomenten. Vaak gaat bezoek naar
het appartement of wordt er buiten een

In Scholtenhof zijn ook activiteiten weer

wandeling gemaakt. Het is daarnaast

opgestart voor bewoners aldaar. Zo kan

ook mogelijk om in het restaurant koffie

men weer deelnemen aan het Bruin Café

te gaan drinken. Dat kan op momenten

en bloemschikken. De wandelclub is ook

dat er geen andere activiteiten of

alweer gestart.

vaste ontmoetingsmomenten zijn. Of
wanneer de maaltijd er genuttigd wordt.

Samen met vrijwilligers!

Dit kan voor Mariahof anders zijn dan

Bovengenoemde activiteiten kunnen

voor Scholtenhof. Informeer u daarom

we niet doen zonder vrijwilligers. Ook

van tevoren goed over de betreffende

voor hen was de afgelopen periode

momenten.

niet gemakkelijk, zo bleek uit de
bijeenkomsten die we samen met hen

Welke vertrouwde activiteiten
starten weer?

hadden. Lange tijd geen activiteiten,

We zien zoveel blije gezichten nu het

Wij zijn dan ook erg blij dat we ook

weer mogelijk is om deel te nemen aan

vrijwilligers weer welkom mogen heten en

activiteiten die zo vertrouwd zijn op

dat zij er zelf willen en kunnen zijn. Van

beide locaties.

harte welkom!

contact met cliënten en de organisatie.
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Bijzonder
We vieren altijd in een
bepaalde ruimte.
Een kerk, een kapel, in een
stilteruimte of een recreatiezaal.
Elke ruimte heeft een andere
invloed op de deelnemers.
In iedere ruimte heerst een
totaal andere sfeer.
In de week van de hittegolf
(met meer dan 30 graden)
was het veel te warm om binnen
een viering te houden.
Daarom hebben we de viering
naar buiten verplaatst,
onder de boom, dicht bij de vogels.
Hoe bijzonder was dat.
Het werd een heel intieme viering.
Het was fijn en rustgevend.
We zaten allemaal in een kring, de
kosters Jan en Ria zorgden
dat alles in orde was, onder andere
dat de stoelen waren gepoetst,
lector Ans was er voor de lezingen
en Elly zong mooie liederen.
De ruimte maakte dat het
geluid anders was, je hoorde als
het ware de stilte, toch was er
het geluid van de auto’s, maar
niet storend.
Met z’n allen hadden we hier een
goed gevoel bij.

8
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M O O I E WA A R D E R I N G E N

Hartelijk dank!
Wij vinden het erg belangrijk continue aandacht te hebben voor
ervaringen van u met de verleende zorg of ondersteuning door de
medewerkers van de thuiszorg van Zorgfederatie Oldenzaal. Niet
alleen is het prettig om te horen dat het goed gaat, ook willen
we leren van de aandachtspunten. Met uw ervaringen kunnen wij
kwaliteit van zorg verbeteren.
In 2019 was het voor het eerst

Aandacht: 8,6

voor organisaties verplicht om

Afspraken: 8,3

een ervaringsonderzoek oftewel

Bejegening: 8,8

kwaliteitsmeting uit te voeren die

Deskundigheid: 8,5

volledig gericht is op de zorg bij u

Herkennen veranderingen: 8,5

thuis. Dit onderzoek herhaalt zich

Luisteren: 8,4

jaarlijks met een specifieke vragenlijst,

Omgaan met aandoening: 8,4

de PREM Wijkverpleging. De periode

Passende zorg en ondersteuning: 8,3

waarin het onderzoek plaatsvindt

Vast team: 8,3

wordt van tevoren bepaald.
Wij zijn absoluut blij met deze
In de maanden maart en april van

rapportcijfers. Hartelijk dank voor uw

dit jaar heeft er wederom een

bijdrage daarvoor!

ervaringsonderzoek plaatsgevonden.
Cliënten uit de thuiszorg die hiervoor

De meeste cijfers zijn gelijk gebleven

toestemming hebben gegeven zijn

of zelf een paar tiende punten

benaderd om een aantal vragen te

gestegen. Een paar cijfers zijn een

beantwoorden.

tiende punt gedaald. Daar liggen
voor ons eventuele aandachtspunten.

Met als resultaat mooie cijfers!

Zo wordt er bijvoorbeeld wisselend
gedacht over het hebben van tijd voor

• De thuiszorg is algemeen

een praatje, los van het zorgmoment.

gewaardeerd met het rapportcijfer
8,5!
• 100% van degenen die hebben

ZorgkaartNederland
De cijfers en uitkomsten zijn

meegedaan beveelt onze thuiszorg

ook, anoniem, geplaatst op www.

aan. Een geweldige score!

zorgkaartnederland.nl bij thuiszorg

• Er zijn vragen gesteld over

Zorgfederatie Oldenzaal. Wist u dat

verschillende onderdelen. Elk

u daar zelf ook een ervaring kunt

onderdeel is gewaardeerd met een

plaatsen? Wij bevelen u dit van harte

cijfer:

aan!
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PUZZEL MEE!

Sudoku
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D O N AT I E

familie Kormelink
Dinsdag 11 augustus mochten wij uit de hand van
mevrouw Kormelink en haar dochter Leonieke een
cheque van 800 euro in ontvangst nemen. Haar man, de
heer Kormelink, droeg de Zorgfederatie zo’n warm hart
toe dat hij geen bloemen op zijn begrafenis wilde maar
liever een bijdrage aan deze gift. Wij zijn hem en iedereen
die gedoneerd heeft dankbaar. Van het bedrag is een
mooie tuinset aangeschaft.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Puzzel

BITTERBAL
BOERENBONT
DELFTSBLAUW
DROPJES
ELFSTEDENTOCHT
FIETSEN
FIETSPADEN
OPLOSSING:

12
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GRACHTEN
HAGELSLAG
KAAS
KLOMPEN
KOEIEN
KONINGSDAG
MOLENS

NEDERLAND
ORANJE
PANNENKOEKEN
PEPERNOTEN
PINDAKAAS
POLDER
SCHAATSEN

SINTERKLAAS
STAMPPOT
STROOPWAFELS
TULPEN
ZEE

EVEN VOORSTELLEN

Belinda Oude Scholten
Mijn naam is Belinda Oude Scholten. Ik ben 46 jaar en woon met mijn man,
2 dochters en hond in Oldenzaal.
Na het behalen van mijn diploma aan

Ik mijn vrije tijd mag ik graag sporten.

de Middelbare Hotelschool ben ik gaan

Ik vind wielrennen, mountainbiken,

reizen en werken in het buitenland. Ik

hardlopen, skiën, zwemmen en duiken

heb o.a. gewerkt op Aruba, Mallorca en

ontzettend leuk om te doen.

in Australië. Gereisd door New Zealand,
Hongkong, Bangkok en New York. Na

Sinds 1 juni ben ik werkzaam bij ZFO als

dit grote avontuur ben ik als reisbureau

receptioniste, ik ben erg blij met deze

medewerkster gaan werken bij de

nieuwe aanstelling.

Rabobank.

Met heel veel plezier kijk ik ernaar uit om
er samen een mooie tijd van te maken en

De afgelopen 6 jaar heb ik als

de organisatie beter te leren kennen.

KCC medewerker gewerkt bij de
Belastingtelefoon in Hengelo.

Groeten en tot ziens bij de receptie :-)

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Ach, die wil van ons…
Er zijn twee oorzaken van lijden: iets willen wat er niet is of iets niet willen
wat er wel is. (Boeddha)

H

et valt niet mee om mens te zijn: we

accepteren en kijken wat er dan nog wél

willen niet dat het zo warm is, we

mogelijk is. Als je je energie en gedachten

willen niet afhankelijk zijn van anderen,

richt op mogelijkheden, dan schept dat

we willen niet dat onze dochter gaat

ruimte. Je krijgt weer een horizon en het

scheiden. Zo willen we wel graag wat

leven kan weer wat lichter aanvoelen.

ruimer in de slappe was zitten, wat meer
contact met onze kleinkinderen, wat

Ik zeg niet dat het makkelijk is. Misschien

minder werken of meer beloning krijgen

lukt het ook niet om het in je uppie voor

voor het werk dat we doen…

elkaar te krijgen. Vraag dan iemand
anders om eens met je mee te denken

Als ons hoofd érgens druk mee is, is

en mee te kijken. Zoveel mensen, zoveel

het met ‘ik wil… en ik wil niet…’ Een

ideeën. En roepen we dat nu niet al

fenomeen dat niet gekoppeld is aan de

maanden lang: we doen het samen?!

moderne mens; ook de Boeddha (ca.
450/370 v.Chr.) kende deze gedachten én

Ik wens u, jou en mij verrassende nieuwe

constateerde dat het de oorzaak van veel

gedachten en ideeën toe die de ruimte in

lijden was.

mogen nemen van ik wil en ik wil niet.

Wat is nou wijsheid, hoe ga je hier nu

“Ik heb de rebel in mezelf gevonden, hij

op een goede manier mee om? Dat

wil alleen nog niet luisteren.” (Loesje)

hangt af van de situatie. Als je iets niet

“Ik wil vrij zijn, zei de koe. Maar wij

wilt wat er wel is en wat je niet kunt

hoorden alleen maar, boe!” (Loesje)

veranderen, dan helpt het om als eerste
de situatie te accepteren. Het is zoals
het is, punt. Je bént afhankelijk van
anderen bijvoorbeeld. Vervolgens bezie
je die situatie: hoe kun je ervoor zorgen
dat je ondanks de beperking(en), toch
een prettig leven kunt hebben? Nu zou
het mooi zijn als ik hierop een passend
antwoord zou geven, maar dat kan ik
natuurlijk niet. Elke situatie en elke mens
in eenzelfde situatie reageert anders.
Belangrijk is dat je beseft dat je wel jouw
reáctie op de situatie kunt veranderen.
Bijvoorbeeld: stoppen met mopperen, het

14
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PUZZEL MEE!

Puzzel

AMSTERDAM
BERLIJN
BOEDAPEST
BOEKAREST
BRATISLAVA
BRUSSEL

DUBLIN
HELSINKI
KOPENHAGEN
LISSABON
LJUBLJANA
LONDEN

LUXEMBURG
OSLO
PARIJS
REYKJAVIK
RIGA
ROME

SKOPJE
STOCKHOLM
VILNIUS
WARSCHAU
WENEN
ZAGREB

OPLOSSING:

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING

Terug naar
Scholtenhof
Op 15 augustus was het de laatste dag van de
Dagbesteding op de tijdelijke locatie Stakenboer.
Als afsluiting hebben we gezellig buiten soep en
patat gegeten. Vanaf 17 augustus is de dagbesteding
Scholtenhof weer in onze locatie Scholtenhof.

16
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PROOST OP DE ZOMER

Sorbets!
Bij hoge temperaturen horen lekkere sorbets. Cliënten
van afdeling het Koepeltje genieten van een sorbet met
verse aardbeien. Proost op de zomer!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT MARIAHOF

September 2020
We mogen gelukkig nog steeds activiteiten organiseren in het
Boeskoolhöfke in de Mariahof. We hopen dat dat ook zo blijft,
nu vakantiegangers weer thuis komen en aan het werk en naar
school gaan.
Wanneer u belangstelling heeft voor onderstaande activiteiten kunt u
contact opnemen met Anita Laarveld (tel 0541-513433)

Mariahof RK vieringen
Vrijdag 4 september; 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Beatrix

I. Wilbers

Vrijdag 11 september; 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Mariahof

A. Quinten

Vrijdag 18 september; 18.30 uur

Gebedsdienst
Eucharistieviering met
ziekenzalving

voor bewoners Beatrix

A. Quinten

voor bewoners Mariahof

B. Reerink

Vrijdag 25 september; 18.30 uur

In het Boeskoolhöfke staat op maandag en vrijdag de koffie voor u klaar. Vanaf 10.00 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

Boeskoolhöfke

Kaarten jokeren/kruisjassen

Maandag om 14.30 uur
Woensdag en donderdag om
10.15 uur (volgens opgave)
Donderdag om 15.00 uur

Bibliotheek

Vrijdag om 11.00 uur

Hal

Wandelgroep ‘voetje voor voetje’

Vertrek vanaf de entree Mariahof
Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Waar

Do 3 september

Boeskoolhöfke

Zo 13 september

10.00 uur; Bloemschikken
13.00 uur; Goalronarun bij Mariahof
(zie informatie verder op)
14.30 uur; Tuinconcert door Tonnie Jansen

Do 24 september

14.30 uur; Tuinconcert van de Rebellies

Tuin Mariahof

Do 3 september

Tuin Mariahof
Tuin Mariahof

Achter de schermen zijn we bezig met voorbereidingen om nog een aantal activiteiten weer op te starten.
U wordt hierover via de Actueel geinformeerd

18
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A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T S C H O LT E N H O F

September 2020
Gelukkig kunnen we bij de scholtenhof weer met een aantal
activiteiten beginnen. Met inachtneming van de corona
maatregelen.
In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!

Scholtenhof standaard activiteitent
Activiteit

Wanneer

Waar

Gymnastiek

maandag en donderdagmorgen om 10.30 uur

Recreatiezaal

Bruin cafe

iedere dinsdag om 19.00 uur
Groep 1 en 2:
woensdag 2 september om 10.00 uur
woensdag 16 september om 10.00 uur
iedere donderdag om 14.30 uur
iedere woensdag en iedere donderdag om 10.15 uur
(deelname na opgave)
iedere vrijdagochtend om 10.00 uur

Recreatiezaal

Bloemschikken
Bridge
Wandelclub voetje voor voetje.
Hobby Morgen

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Hal Scholtenhof
Nis

Scholtenhof overige activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Yoga

dinsdag 1 september om 15.00 uur

Recreatiezaal

Stap en Hap

dinsdag 8 september om 14.30 uur
donderdag 10 september
van 14.00 tot 14.45 bij de vijver (achterzijde)
van 15.15 tot 16.00 bij de entree (voorzijde)
dinsdag 22 september om 15.00
donderdag 24 september
van 14.00 tot 14.45 bij de vijver (achterzijde)
van 15.15 tot 16.00 bij de entree (voorzijde)

Recreatiezaal

Muzikaal optreden van Duo
Remember
Yoga
Muzikaal Optreden van Duo
Alexandra en John

Buitenactiviteit
Recreatiezaal
Buitenactiviteit

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

19

ZOMER

Belevingstuin
prachtig in bloei!
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GEDICHT CARO NIEKUS

Kus van de zon
blauw is de lucht
de wind slechts een zucht
van verlangen naar
de warmte voelbaar
als een sidderende trilling
bijna onwaarneembaar de rimpeling
eindeloos zomerlicht
draagt als een lichtgewicht
de zomer ons hart binnen
om vol overgave te beminnen
en naar hartenlust
door de zon te worden gekust
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THUISZORG

Skypen/beeldbellen
Ook in de thuiszorg proberen wij mensen te helpen met skypen/beeldbellen
met familie. Steeds meer cliënten, die eerder niet zo enthousiast waren
over de huidige technologie, gaan toch overstag en krijgen een tablet van de
kinderen. Voordat wij doorgaan naar de volgende cliënt helpen we de cliënt
even met de tablet aanzetten en de app opstarten.
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AFSCHEID

De heer Bloemen
Na ongeveer acht jaar trouwe dienst hebben we afgelopen
zondag afscheid genomen van de organist van de kapel;
de heer Bloemen.
Om gezondheidsredenen

hebben, samen met natuurlijk

moest hij vorig jaar al het

zijn vrouw, koffie met een

orgelspelen opgeven. Zijn

flink stuk gebak gegeten op

gezondheid gaat nu gelukkig

het prachtige terras van de

weer heel redelijk. Een

Wilmersberg. Met hartelijke

afscheid met mensen waar

dank voor de bewezen

hij mee heeft gewerkt, wilde

diensten in de afgelopen jaren.

hij liever niet, vanwege de
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drukte. Daarom hebben we

Yvonne Meyer, geestelijk

het heel klein gehouden en

verzorger Scholtenhof
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TUSSEN DE OREN

Vrijheid
Op het moment dat ik mijn hoofd als miMakker* om de deur heen steek
word ik enthousiast toegezwaaid door de bewoonster van het appartement.
Tegelijkertijd gebaart ze me dat ik stil moet zijn.
Dat doe ik uiteraard. Ze wijst naar het

aanvliegen die zich aan de koffie en het

kopje koffie dat op tafel staat waar

koekje tegoed doen. Haar ogen glimmen

een verkruimeld koekje naast ligt. Dan

en ze Geniet met een hoofdletter. Met ons

fluistert ze me toe: “ze zijn weggevlogen

tweeën kijken we naar het gepeupel op

toen je binnenkwam, maar als je héél

tafel. En ik realiseer me dat je fantasie je

stil bent komen ze misschien terug.” Ik

werkelijke vrijheid betekent. Ook al zit je

gehoorzaam eerbiedig en samen turen we

in een rolstoel en is het raam dicht.

gespannen naar het kopje.
Frans Agterberg
En dan gebeurt het: er komen

Welzijnsmedewerker,

verschillende bontgekleurde vogels

miMakker en Muziek

* Een miMakker is een geriaterclown die opgeleid is tot het leggen van
respectvol contact vanuit het hart met mensen met o.a. dementie.
Voor meer informatie: www.mimakkus.nl
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BIBLIOTHEEK OLDENZAAL

(G)ouden tijden
Dit najaar geniet Bibliotheek Oldenzaal van de (g)ouden
tijden en kijken we vol enthousiasme naar de toekomst.

De Bibliotheek aan de Ganzenmarkt behoort
inmiddels tot het Oldenzaalse erfgoed. Eind dit
jaar nemen we afscheid van deze plek en maken we
een nieuwe start in een gloednieuwe bibliotheek
in winkelcentrum De Vijfhoek. Het nieuwe
activiteitenprogramma geeft daarom een kijkje in
de vervlogen tijden en geeft de mogelijkheid om te
snuffelen aan nieuwe technologie.
ArcheoHotspot pop-up
Maak kennis met opgravingen uit de buurt en help
mee met het sorteren van archeologisch materiaal
in de ArcheoHotspot pop-up! Archeologen vertellen
graag meer over de bijzondere vondsten die zijn
gedaan. Ze zijn ook benieuwd naar jouw kijk op de
objecten, omdat die bijdraagt aan het verhaal over
erfgoed uit onze eigen omgeving. De ArcheoHotspot
is op woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur
open (van 9 september tot 28 november)
Pröttel of Pronk
Zaterdagmiddag 12 september is het moment om
dat ene object dat al tijden aan de muur hangt,
op zolder ligt of in de keuken staat mee te nemen
en te laten onderzoeken door een expert. Is het
iets meer waard dan enkel die mooie verhalen? Is
het pröttel of pronk? Deze activiteit is mogelijk
gemaakt in samenwerking met het Palthe Huis. Het
is gratis en voor iedereen toegankelijk. Afhankelijk
van de ontwikkelingen en maatregelen rondom het
coronavirus kunnen we met een tijdslot werken.
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Judith Koelemeijer
Judith Koelemeijer schrijft literaire non-fictie en
debuteerde in 2001 met “Het zwijgen van Maria
Zachea” waarmee ze de NS Publieksprijs, Gouden
Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs won. Dit jaar
is het boek verkozen tot geschenkboek voor de
campagne Nederland Leest. Het boek laat op een
fascinerende wijze de familiegeschiedenis zien van
een groot katholiek tuindersgezin uit het Zaanse
Wormer. Aan de hand van de verhalen van de twaalf
kinderen krijg je een goed beeld van de tijd waarin ze
toen leefden.
Op 10 november is Judith Koelemeijer te gast in de
Bibliotheek Oldenzaal. Ze vertelt over haar werk en
er is gelegenheid om met haar in gesprek te gaan.
Nostalgie, huidige avonturen
en onbekende tijden
Hier zijn nog maar een aantal activiteiten
uitgelicht die de bibliotheek dit najaar aanbiedt.
Ook voorlezen aan een voorleeshond, interactief
kindertheater, sieraden uit de oudheid ontdekken of
een digitale datadetox ondergaan, behoort tot de
mogelijkheden bij de bibliotheek. Ontmoet daarnaast
professionele e-sporters van FC Twente of volg een
cursusautobiografisch schrijven.
Kortom een programma waarin we gaan van mysterie
naar nostalgie en van huidige avonturen naar nog
onbekende tijden.
Ben je benieuwd wat we nog meer bieden? Kijk
voor ons complete overzicht van activiteiten op
www.bibliotheekoldenzaal.nl of neem een programma
boekje mee op in de bibliotheek.
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GESLAAGD

Arend Teunissen
Arend Teunissen, verpleegkundige
thuiszorg, is geslaagd voor de HBOV
en namens de verpleegkundigen
is hem een mooie douglasbon
aangeboden.
Arend van harte proficiat!
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Vacatures

Bij het heden hoort natuurlijk ook dat we voldoende medewerkers hebben.

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 e-mail: sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
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PUZZEL MEE!

Sudoku
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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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