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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van JUNI

Krijgt u het Driespan niet,

en JULI 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

Terugblik en...
vooruitkijken!
Mijn laatste dagen bij ZFO. 30 juni is mijn laatste werkdag. Deze inleiding
bestaat dus waarschijnlijk meer uit terugblikken dan vooruitkijken.

W

ellicht hebt u genoeg van alle

over de werkwijze van de crisisteams;

informatie over Corona. Toch

snelle doordachte besluiten. Maar ook

blijft het ons als Zorgfederatie erg

steeds binnen de mogelijkheden kijken

bezighouden. Nadat medio maart de

hoe we het zo goed mogelijk doen met en

huizen werden gesloten waren we

voor de mensen.

voorbereid op het ergste. Voor de
thuiszorg stond bijvoorbeeld een corona

Het is alweer zomer. Vakantie ziet er voor

thuiszorgteam klaar. Gelukkig is het niet

veel mensen anders uit dan anders maar

nodig geweest. Met de andere collega’s

wel goed om even rust te hebben, iets

in Twente waren 150 extra plaatsen

anders te doen en om te kijken naar de

gecreëerd. Gelukkig bleven er veel leeg.

oudere in uw omgeving. Ouderen hebben
nog steeds minder contact of kunnen

Nu zijn we vooral weer bezig om te

niet naar bepaalde activiteiten, goed

‘openen’. Bezoek is weer welkom, nog

om aandacht voor elkaar te hebben. Iets

wel onder voorwaarden. Mooi dat het

kleins is soms iets groots en waardevol

weer kan. Contact tussen mensen, de

voor de ander.

relatie met de ander, daar draait het om
in het leven.

De Zorgfederatie is nu bezig met het
werven van een nieuwe bestuurder.

De restaurants gaan weer open,

Cliëntenraad, Ondernemingsraad,

dagbesteding is weer gestart, de kapper

OrganisatieOntwikkelTeam en anderen

en pedicure zijn weer begonnen. Dit zijn

zijn hierbij betrokken. Als er een nieuwe

enkele voorbeelden. Het lijkt allemaal

bestuurder is, zal hij of zij zich zeker

zo eenvoudig maar bij alle ‘openingen’

weer aan u voorstellen, persoonlijk en

wordt gekeken naar kwaliteit van leven

in Driespan. Graag heb ik afgelopen

en veiligheid. Steeds wordt de balans

jaren voor, met en in Oldenzaal gewerkt.

opgemaakt. Het is gelukkig alweer

Dank voor het vertrouwen. Elders in dit

een paar weken geleden dat iemand in

Driespan leest u hier meer over.

Oldenzaal Corona kreeg maar de goede

4

afwegingen blijven van belang.

Het ga u goed!

We hebben ook geleerd van afgelopen

Met hartelijke groet,

maanden. Dan gaat het bijvoorbeeld

Wiesje Heeringa
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U P D AT E P E R 2 5 J U N I

Bezoek- en andere afspraken
Wij, bewoners en medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal heten
bezoekers weer van harte welkom! Het is weer mogelijk om dichtbij
elkaar te zijn en een bezoek te brengen aan een dierbare, woonachtig
in Scholtenhof of Mariahof, samen te gaan wandelen of een bezoek te
brengen aan familie. Het contact hebben met elkaar en elkaar weer
ontmoeten is heel erg belangrijk in het leven!

W

e zijn erg blij u te kunnen informeren

Ook bewoners uit de aanleunwoningen

over het verruimen van de

en uit de wijk heten wij weer van harte

bezoekafspraken om een dierbare vaker

welkom. Zij konden al vanaf 17 of 23 juni,

te kunnen ontmoeten. De bewoner van

de maaltijd weer te nuttigen in onze

Mariahof of Scholtenhof bepaalt zelf

restaurants of gebruik te maken van

wie dat zouden kunnen zijn. Zo hoort

een aantal diensten. Net zoals zoals ze

het natuurlijk ook, de wens of behoefte

dat gewend waren. Wij wensen u fijne

van de bewoner staat centraal, er is

momenten!

eigen regie. Wij zijn er ook erg blij mee

6

om familie of vrienden weer te kunnen

Wat betekent deze verruiming?

verwelkomen.

Vanaf 29 juni hebben we de deuren weer
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wijder opengezet. Zo zijn wij erg blij om

deelname aan de maaltijd in het

bewoners van Mariahof en Scholtenhof

restaurant.

(of diens contactpersonen) zelf weer
de keuze te kunnen laten maken om te

En de dagbesteding?

bepalen wanneer iemand op bezoek komt

Ook de dagbesteding is weer gestart. In

en hoe vaak, binnen de tijdsmomenten

kleine groepjes is de wereld weer een

die er zijn. Elke dag vanaf 10.30 uur,

klein stukje opengegaan voor cliënten

vanaf 15.00 uur en vanaf 18.30 uur is

die de dagbesteding ontzettend hebben

bezoek mogelijk. Dat kan ook zijn om

gemist. Deelnemers van Mariahof zijn

bijvoorbeeld 11.00 uur of 15.15 uur. We

uitgeweken naar de Abdij. Breedwijs

vragen wel om rekening te houden met

blijft waar het altijd is en Scholtenhof is

de tijden van de maaltijd en rusttijden. Er

uitgeweken naar boerderij Stakenboer.

hoeft geen afspraak gemaakt te worden

Uiteraard is aan alle kanten kritisch en

voor een bezoek. Mocht u op bezoek

praktisch gekeken hoe dit gerealiseerd

willen komen, dan is het wel belangrijk

kan worden en volgen we alle (RIVM)

om bezoek af te stemmen met de

richtlijnen.

betreffende bewoner of contactpersoon.
Mist u een luisterend oor?
Kan ik, als vanouds weer

Of bent u bezorgd?

naar de kapper, pedicure en

De veranderingen die het Corona-virus

schoonheidsspecialiste op locatie?

met zich meebrengen hebben veel impact

Ja dat kan. Als u, als bewoner van de

op ons leven. Ineens is het vertrouwde

aanleunwoningen of uit de wijk, gewend

anders en moeten we stilstaan bij de -

was om in de salons op de locaties

zo gewone - dagelijkse dingen en deze

naar de kapper te gaan, de pedicure

anders inregelen. Wij begrijpen dat dat

of schoonheidsspecialiste (alleen

niet eenvoudig is en dat u bezorgd bent.

Scholtenhof) dan kunt u weer als vanouds

Om uzelf, om uw familie, als cliënt of

een afspraak maken voor een bezoek.

mantelzorger.

Kan ik, als bewoner van de

Naast de mogelijkheden die wij als

aanleunwoningen van de

Zorgfederatie bieden, zijn er ook andere

Zorgfederatie weer komen eten?

mogelijkheden om uw bezorgdheid mee

Jazeker, dat kan! U bent daarover reeds

te delen. Denk bijvoorbeeld aan:

geïnformeerd. Ook hiervoor geldt: als u

• Het Sociaal Team in Oldenzaal: Iedere

dat al gewend was kunt u laten weten

werkdag van 08.30 tot 14.00 uur via

aan de thuiszorg dat u weer bij ons de

0541 571414.

maaltijd komt nuttigen.

• Mantelzorglijn: iedere werkdag van
9.00 tot 16.00 uur via 030-760 6055.

Maakte u geen gebruik van de

• Het Rode Kruis: 070-44 55 888 voor

maaltijd in onze restaurants,

een luisterend oor, praktische tips en

maar wilt u dat wel?

hulp bij het online boodschappen doen.

Dan kunt u dat aangeven. Als de
versoepeling van afspraken verder

Meer mogelijkheden vindt u op de

doorzet, dan benaderen wij u voor

website: www.zorgfederatieoldenzaal.nl
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I N H E T L I C H T VA N D E P A N D E M I E

Renske Zwaferink
In het vorig Driespan kon u lezen dat wij van plan zijn een aantal keren aandacht te schenken
aan de ervaringen die bij bewoners, personeel en familie leven ten aanzien van corona. Vandaag
leest u het interview dat ik mocht hebben met Renske Zwaferink, 21 jaar oud en werkende op
de afdeling Landreben van Scholtenhof. Het Landreben is op dat moment een zogenaamde
cohortafdeling. (Cohort staat voor een afdeling of woongroep waar 3 of meer bevestigde Covid-19
cliënten wonen, waarbij het gehele cohort als besmet wordt beschouwd en de cliënten in
groepsisolatie worden verpleegd.)
Vóór maart van dit jaar zag de wereld er nog

Ook onze leidinggevende is enorm betrokken. Hij belt

anders uit. Er was nog geen sprake van corona in

elke dienst, elke dag en vraagt hoe het is en of we

Nederland. Hoe kijk je nu terug op het werken in de

nog wat nodig hebben. Regelmatig belt hij met de

zorg in de tijd vóór de corona uitbraak?

beeldtelefoon en mogen we ‘hem’ op tafel leggen als

Ik voelde me veel vrijer en had eigenlijk altijd zin

we koffie drinken. Zo kan hij toch bij en met ons zijn.

om naar mijn werk te gaan. We leefden toen breder
dan nu en iedereen was vrolijker, zowel bewoners als

Wat mis je het meest in deze tijd?

personeel.

Vrijheid! We zitten vast op de afdeling, we kunnen
niet door het huis lopen en hebben geen contact met

Hoe ervaar je het werken op Landreben nu deze

de andere collega’s. Ook tijdens de lunch kun je niet

afdeling als cohortafdeling is aangemerkt?

even bijpraten. We vragen veel van de anderen, maar

Zwaar, heel zwaar. En dat komt vooral door de

we kunnen zelf geen kant op. Zo voelt dat tenminste.

kleding. Na de dienst ben ik helemaal op en zit ik
thuis op de bank. Ik heb dan echt geen energie

Wat vind je een verrijking sinds corona?

meer voor andere dingen. Dat maakt dat ik me erg

Ik ervaar veel meer waardering voor ons werk.

lui voel. Ik ben net gaan samenwonen – daar had ik

Van de familie bijvoorbeeld. Die belt hoe het met

dus wel een ander beeld bij. Maar mijn vriend is heel

óns gaat! Of ze sturen iets op; een suikerbrood of

betrokken en bij hem kan ik goed mijn verhaal kwijt.

chocola. Heel bijzonder en fijn. De familie heeft

Het is zo fijn als iemand vraagt ‘hoe was je dag’?

respect voor de situatie, ze gaan er over het
algemeen heel vredig mee om en denken zelf mee.

Het contact met de collega’s is ook anders. We zijn

En als ze willen bellen met een familielid dan vragen

meer naar elkaar toegegroeid. Ook wij vragen aan

ze eerst aan ons of we daar tijd voor hebben. Nou,

elkaar, hoe is het nou écht met jou?! We moeten ook

natuurlijk hebben we dat!

wat vaker even gaan zitten, omdat de kleding het
werken zo zwaar maakt.

Als corona een persoon was. Hoe zou die er dan
uitzien, wat zou je dan willen zeggen?

De betrokkenheid van de collega’s buiten onze

Ik zou allereerst de deur niet voor hem open doen.

afdeling is hartverwarmend. Ze blijven informeren

Ja, het is een hem want hij heeft heel veel kracht,

of ze wat voor ons kunnen doen. Ze sturen koffie

echt een sterke mannelijke kracht. Een krachtig

met de lift en doen er dan wat lekkers bij of een

persoon. Ook erg gemeen en sluiperig en gevoelloos.

opbeurend briefje. Dat doet je persoonlijk heel goed.

Én hij is heel snel!

8
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Wat als je zelf aan de andere kant zou staan: jij als

mensen. Ik hoop zeker dat dat blijft. Dat we het vast

bewoner. Wat zou je dan waarderen?

kunnen houden. Dat we straks ook langs blijven gaan

Dat de zusters druk zijn met iedereen en dat ze de

bij mensen die onze hulp kunnen gebruiken.

aandacht verdelen over iedereen, hoe moeilijk dat
ook soms is. Soms cijferen ze zichzelf wel te veel

Wat geef je ons mee in deze tijd?

weg. Ze mogen best wel wat vaker gaan zitten en

Wees lief voor elkaar. Vraag hoe het écht gaat met

rust nemen.

de ander. Iedereen beleeft deze situatie anders en
niet iedereen kan zijn ei daarover kwijt. Blijf praten,

Ze zijn nog steeds vrolijk, ondanks de hele situatie.

blijf de verhalen delen.

Dat laten ze zien althans, ik weet niet of ze het zijn,
maar zo laten ze het aan ons, bewoners, zien.

Dank je wel Renske.
Wat fijn om zo een inkijk te krijgen in jullie zwoegen

Wat zou je als bewoner anders willen of anders

op het Landreben. En wat sta je er stevig in. Alle

doen?

respect voor iemand van 21 jaar!

Daar weet ik zo geen antwoord op te geven. Ik geloof
dat alles gedaan wordt wat moet gebeuren….

Yvonne Meyer
Geestelijk verzorger Scholtenhof

Is er iets wat je in deze tijd of door deze tijd hebt
geleerd. Iets wat je hiervoor niet wist of je er niet
bewust van was?
Ja, het meer betrokken zijn bij de cliënt. Ik zie
ze dagelijks, de familie niet. Daar ben ik me meer
bewust van. Ik vind het zo mooi dat ik een deeltje
van hun leven mag zijn. Een soort derde hand. En
als je dan ook nog waardering krijgt, dan doet dat je
helemaal goed.
Als je één woord moest geven aan deze crisistijd,
wat zou je dan zeggen?
Onzeker!
Hoe kijk je naar de toekomst?
Ik denk dat we wereldwijd bewuster gaan worden
van besmettingen. Bepaalde dingen die er nu zijn, de
schermen in de supermarkt bij de kassa bijvoorbeeld,
ik denk dat dat blijft. En ik ben bang dat we dit vaker
gaan meemaken.
Wereldwijd zouden we moeten kijken waar dit soort
virussen vandaan komen en hoe we dat tegen
kunnen gaan.
Ook denk ik dat het respect voor de mensen in de
zorg blijf. We zijn ook dichter bij elkaar gekomen, als

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!
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Nadat je alle woorden hebt doorgestreept, vormen de
overgebleven letters een woord. Dat is de oplossing.

OPLOSSING:
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INTENTIEVERKLARING

Goede Zorg Dichtbij voor
burgers Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen
Onlangs werd een intentieverklaring ondertekend waarin
verschillende partijen uit de zorgketen de handen ineenslaan om
goede zorg dichtbij voor de burgers in Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen te realiseren.
Zelfredzaamheid en zorg

In de komende maanden werken de partijen

De concepten, in de vorm van een

gezamenlijk een plan van aanpak uit en wordt

educatiecentrum voor senioren, extra tijdelijk

de financiële haalbaarheid van de concepten

verblijf capaciteit voor kwetsbare ouderen en

onderzocht. Wim Gaalman denkt als betrokken

een geriatrisch expertisecentrum, zullen de

burger enthousiast mee in de concepten; “De

zelfredzaamheid van burgers en toegankelijkheid

werkwijze van de betrokken partijen staat

van zorg voor hen vergroten. Hiermee wordt

model voor burgerparticipatie in de zorg. Ik zie

invulling gegeven aan de juiste zorg op de

veel potentie in de beoogde plannen en zie de

juiste plek binnen de transmurale keten

uitwerking ervan met vertrouwen tegemoet. De

voor ouderenzorg. Het “Heil der Kranken”

burgers zullen daarbij betrokken worden.”

in Oldenzaal kan in de opgave een mooie
plek vervullen. Deze markante locatie biedt

Betrokken partijen

mogelijkheden om een verzamelplaats te zijn

Bij de ontwikkeling van de plannen zijn de

voor ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.

volgende partijen betrokken: Carintreggeland,
Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint
Maarten, MST, Praktijk voor gespecialiseerde
fysiotherapie Jeroen van der Weide, Gemeente
Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente
Oldenzaal, Gemeente Tubbergen, Menzis en
Apotheek Oldenzaal. De betrokken partijen zijn
trots op de samenwerking tot dusver en zullen
de verbinding maken met andere partijen, zoals
de huisartsen, in de komende periode.
Planning
Het streven is om eind september 2020 het plan
van aanpak uitgewerkt te hebben en te komen
tot een structurele samenwerking.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING

Scholtenhof naar
locatie Stakenboer
Wekenlang hebben de deelnemers en begeleiders ongeduldig gewacht op de
start van de dagbesteding. 15 juni was het dan eindelijk zo ver!

D

agbesteding
Scholtenhof ging van

start op het prachtige
Stakenboer. Met een grote
glimlach kwamen de eerste
deelnemers binnen, hè hé
eindelijk is wat we hoorden.
Samen dat kopje koffie
drinken, gesprekken voeren,
spelletjes doen en samen de
warme maaltijd nuttigen, het
kan weer. Uiteraard zijn we
de dag begonnen met een
heerlijk gebakje bij de koffie
want dit moest gevierd
worden
Kelly Workel
activiteitenbegeleider

12
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DAGBESTEDING

Deelnemers Dagbesteding
blij met nieuwe start
Eindelijk na 9 weken is het dan zover. De wereld weer een beetje open. Zorgfederatie
Oldenzaal is deze week gestart met Dagbesteding in kleine groepjes.

H

et was een gemis. De gewoonte om
met de bus opgehaald te worden en

gebracht naar een plek waar samen met
anderen de dag een mooie invulling krijgt.
Met bekende gezichten van begeleiders.
Weer gezamenlijk eten en samen lachen.
Ook voor de mantelzorgers van grote
betekenis.
Aangezien de locaties Mariahof en
Scholtenhof nog gesloten zijn is
uitgeweken naar een andere locatie.
De Dagbesteding locatie Mariahof is
nu in De Abdij. Ook zijn deelnemers
weer welkom bij Breedwijs. Begeleiders
hebben zorgvuldig met deelnemers en
mantelzorgers afgestemd wie wanneer
kan starten, hierbij alle maatregelen
zorgvuldig in acht nemend. En dat is soms
een puzzel als 1,5 m afstand de nieuwe
norm is op dit moment. Wij zijn blij voor de
deelnemers dat dit weer mogelijk is.
Ellen Groeneveld en Anita Laarveld
(activiteitenbegeleiders): ‘De cliënten
waren erg blij elkaar weer te zien. Mooie
uitspraken waren: Wat fijn elkaar weer
te zien, wat heb ik lekker gegeten, wat
geweldig om zelf te koken. Al met al
was het weer een feestje om op de
dagbesteding te zijn. En dat geldt niet
alleen voor de cliënten maar ook voor de
medewerkers’.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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I N H E T L I C H T VA N D E P A N D E M I E

Ine Wilbers
In het licht van de pandemie heb ik gesproken met collega geestelijk
verzorger Ine Wilbers van Mariahof. Wat kan en zal zij zeggen: als
medewerker van de Zorgfederatie, maar ook als iemand die corona aan
den lijve heeft ervaren.
Ine, vóór maart was er nog geen
sprake van een crisis in Nederland.
Hoe kijk je nú naar de tijd vóór de
corona uitbrak?

Hoe heb je het werk ervaren in de
afgelopen 15 weken?

Onmiddellijk komen de beelden van een

omdat er niemand van buiten meer naar

gezellig huis bij me naar boven als je dat

binnen mocht; fijn dat we jou hebben.

Fijn, en vanzelfsprekend. Het werd ook
uitgesproken dat men blij met me was;

vraagt. De bewoners die koffie drinken. De
biljarters die roering brengen. De mensen

Wat heb je gemist in deze tijd?

van Avelijn die aan het bakken zijn. Er was

Toen ik zelf corona had; dat ik niet naar

sfeer. Het is nu zo stil in huis.

mijn werk kon. Het gekke was ook dat ik
me schuldig voelde en ook wel ongerust;
had ik iemand aangestoken? Ook al kun je
er zelf niets aan doen en weet je niet van
wie jij het hebt gekregen is dat toch een
gedachte die zich onmiddellijk aandient.

Wat heb je geleerd door deze tijd? Heb
je iets nieuws ervaren, iets wat er
eerder niet was?
Ik weet nu dat ik mensen nodig heb. Dat
wist ik ergens altijd wel, maar nu heb
ik dat heel bewust ervaren. Ik ben een
mensenmens. In de ontmoeting met de
ander voel ik mij mens, medemenselijk. Nu
stond ik in de periode dat ik zelf ziek was
echt helemaal alleen.

Als corona een persoon was. Hoe zou
die er dan uitzien. Wat zou je dan
tegen hem of haar willen zeggen?
Wat ik eerder niet wist is dat er een heilige
is die Corona* heet. Een vrouw. Dat komt
bij deze vraag onmiddellijk bij me naar
boven. Je kunt er nu zelfs beeltenissen van

14
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kopen. Corona, covid-19… dat is een ‘het’.

mijn werk bij de parochie en de prachtige

Ik zie dan die ronde vorm voor me met

ontmoetingen op Mariahof – het verrijkt

uitstulpingen. Het is een ‘ding’ wat ellende

mijn leven.

veroorzaakt, wat verdriet geeft en lijden.
Je kunt zeggen dat ‘het’ beelden uitwist:

Maar… even peinzend, als het om wat voor

het beeld van die specifieke bewoner, in die

reden dan ook niet meer kan, dan zoek ik

specifieke stoel, altijd op die plek – die is er

wel weer wat anders om te doen!

niet meer. Corona is vooral ‘erg’!

Wat geef je ons mee in deze tijd?
Na een test kreeg je het bericht dat je
zelf positief was. Hoe was dat voor je?

Wat je ook meemaakt, hoe moeilijk de dag

Ik hoorde het bericht en ik was eigenlijk

toch lichtpuntjes te ontdekken, want die

vooral verbaasd… Ik hoestte wel een

zijn er altijd. Soms heel klein – een woord

beetje, maar was niet ziek, had geen

van iemand, een blik, een gebaar, een

koorts. Toen ik thuis moest blijven werd

bloem in het licht… Dan kun je het beter

dat wel erger, vooral ’s nachts. Op een

aan, omdat je weet, als je zoekt, góed kijkt,

gegeven moment was de dag en de nacht

het er altijd is.

één grote hoestbui waar ik ook erg duizelig

In gesprekken probeer ik dat ook wel

van werd.

samen met bewoners. Samen op zoek naar

ook was; kijk terug op de dag en probeer

de zonnestraaltjes.
Toen het wat minder werd heb ik de tijd

klaar, de tijd begon toen wel erg lang te

Samen hebben we het verhaal ‘corona’
geschreven. Welke titel zou je het
geven?

duren en ik voelde me bij vlagen eenzaam.

‘Van donker naar licht!’

Wel heb ik in deze periode de meest
bijzondere verjaardag ooit gehad. Er kon

Is er nog iets wat niet is gezegd en
wat je nog met ons wilt delen?

natuurlijk niemand komen, maar de ene

Dat het nu zo’n andere tijd is. Veel intenser,

verrassing na de andere diende zich aan.

zo ervaar ik het tenminste. De intieme

Mensen die even belden of langskwamen en

gebedsvieringen die ik mag houden op de

voor het raam stonden met chocolaatjes.

afdelingen, de verhalen die dan naar boven

Er kwamen bloemen… Dat was super mooi!

komen. Door sámen te zijn. Dat vooral.

gedood met het maken van Kerstkaarten.
Op een gegeven moment was ik daar mee

Heel bijzonder.
Op een gegeven moment kon en mocht
ik ook weer naar buiten. Dát was ook een

Dank je wel Ine dat we even met je mee

bijzondere ervaring. Een groot goed waar

mochten kijken. We wensen je vooral mooie

je normaal niet zo bij stil staat. Zoveel

mensenmomenten, sámen, én dat in goede

mensen die om allerlei redenen dat niet

gezondheid.

kunnen; dat besef je op zo’n moment.
*) Beschermheilige voor o.a.: schatgravers,

Hoe kijk je naar de toekomst?

grafdelvers, houthakkers en slagers; tegen

Ik hoop nog lang zó door te gaan, zoals nu:

o.a.: slecht weer, rugklachten, doodsangst

mooie wandelingen maken in de natuur,

en geloofstwijfel. (bron: Wikipedia)
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SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK

Start Zomercampagne
‘Kan ik voor jou’
Uit de peiling van Alzheimer Nederland blijkt dat ruim 64% van de thuiswonende mensen
met dementie en mantelzorgers meer ondersteuning nodig heeft. Daarbij gaat het niet
alleen om de broodnodige professionele ondersteuning maar ook hulp van buren, vrienden
en familie. Veel mensen voelen zich alleen en door hun eigen netwerk in de steek gelaten.

S

amen Dementievriendelijk is een gezamenlijk

voelden. Nu pakken we rustig de draad weer op en

initiatief van Alzheimer Nederland,

wordt alles langzaam weer normaal. Maar mensen

pensioenuitvoeringsorganisatie en het ministerie

met dementie hebben altíjd last van verwarring en

van VWS. In een nieuwe campagne introduceren zij

chaos in hun hoofd. Voor hen wordt het leven nooit

de ‘Kan ik voor jou’ kaart. Daarmee laat je iemand

meer normaal. Zij kunnen jouw hulp goed gebruiken.

met dementie én de mantelzorger in jouw buurt

En iedereen kan een steentje bijdragen.

weten dat jij iets voor hen wilt doen. Dat kan al met
een klein gebaar, zoals medicijnen ophalen bij de

• Op www.kanikvoorjou.nl vind je naast tips en

apotheek of een uurtje samen wandelen zodat de

inspiratie om iets te doen voor/met iemand met

mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.

dementie óók de gratis te downloaden ‘kan ik voor
jou’ kaart.

Bied jouw hulp aan!

• Ben je mantelzorger en heb je behoefte aan

In de tv-commercial, die vanaf dinsdag 23 juni te zien

een luisterend oor of direct advies? Bel dan de

is op de landelijke tv-zenders, zie je hoe de afgelopen

Alzheimer Telefoon: 0800 5088, 7 dagen per

tijd normale dingen soms verwarrend en chaotisch

week van 9:00 tot 23:00 uur.

16
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G L I M L A C H K A A R TJ E S

Windowbingo
M

aarten en Tijmen van
Glimlachkaartjes.nl hebben een

enthousiaste ‘window’-bingo verzorgd
voor bewoners van Scholtenhof en
Mariahof die op afstand achter glas
ijverig hun kaart in de gaten hielden.
Het was een heel geslaagd feest!
Bedankt heren!

TRUUS IN HET VELD

Bedankt!
T

ruus in het
Veld wil graag

de kok en het
keukenpersoneel
bedanken voor
de goede zorgen
tijdens de
coronacrisis.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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W A N D E L C L U B ‘ V O E TJ E V O O R V O E TJ E ’

Nieuwe start
De eerste groep van onze
wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ is
weer gestart.

Wat waren de deelnemers blij om weer
buiten te zijn, in de natuur weer te
wandelen, en elkaar weer te zien. We
hebben de koffie gedronken bij een

E

18

en kleine groep om de afstand te

bankje in het Arboretum. Wat was het

kunnen waarborgen, ook in de bus.

gezellig!
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G R O E T E N U I T. . . . . .

Stuurt u ons
een kaartje?
Hoe mooi is het om een vakantiekaartje te ontvangen? Weet u nog van
vroeger, hoe leuk het was om een kaartje te ontvangen van uw dierbaren
die op vakantie zijn?

B

egin dit jaar hadden we voor onze

een beetje zonneschijn in deze tijd.

bewoners van afdeling Everloo

Kunnen we op een kaartje van u

en afdeling Singraven een vakantie

rekenen?

gepland. Helaas kan dat in deze
periode niet doorgaan. Toch willen wij

Zorgfederatie Oldenzaal, Mariahof

de bewoners graag verrassen met

T.a.v de Bewoners van afdeling Everloo

een vakantiegevoel.

en Singraven
Beatrixstraat 64

Graag zouden we vakantiekaartjes

7573 AB Oldenzaal

willen ontvangen. Het liefst een kaartje
met Groeten uit........Zo kunnen we de

Dank u wel voor een stralende lach op

bewoners elke dag laten genieten van

de gezichten van onze bewoners.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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WIESJE HEERINGA

Dank!
5 jaar geleden was Twente voor mij nieuw. Ik had er wel eens gefietst
en gekampeerd. Maar wat heb ik deze regio en vooral veel mensen en
vraagstukken leren kennen!

W

e werkten aan de kernwaarden

de cliënten…………...maar het gaat

“open, verbinding en

gelukkig altijd om de mensen.

vakmanschap”, mensen blijven langer
thuis wonen, kwaliteit van leven is

Afgelopen jaren heb ik aan veel

van belang, net als het samenwerken

ontwikkelingen een bijdrage kunnen

in het Oldenzaalse netwerk. Wat heb

leveren en ik heb ook veel geleerd.

ik hier graag samen met jullie aan

Geleerd van jullie reacties, van

gewerkt. Verbinding, dat is waar het

de Twentse mentaliteit, vanuit de

om draait.

samenwerking, de humor en van de
tips! Dank hiervoor! Jammer dat ik

Zorgfederatie Oldenzaal, een speciale

niet persoonlijk afscheid kan nemen.

organisatie in een bijzondere stad.

Helaas lukt dat nog niet in deze tijd.

Een organisatie met betrokken

Ik ben een mens van verbinding,

mensen, een kleine club met een

met beeld en op papier is dat anders

grote professionaliteit, wendbaar

dan ‘live’ maar ik spreek graag

en raakbaar. De medewerkers en

mijn waardering voor jou uit. Veel

vrijwilligers kennen de bewoners

particulieren en bedrijven hebben

en cliënten. Ze zijn raakbaar voor

afgelopen maanden veel gedaan

hun leven en door die raakbaarheid

voor de bewoners in deze moeilijke

samen met de kennis wordt er een

tijd. Veel dank hiervoor. Ook dank

mooie bijdrage aan kwaliteit van

voor alle begrip van dierbaren van

leven geboden. Met elkaar, met

bewoners. Gelukkig kunnen steeds

andere organisaties in Oldenzaal.

meer mensen hun familielid of

Die samenwerking maakt Oldenzaal

vriend(in) bezoeken. Contact, samen,

bijzonder, over de eigen grenzen

vertrouwd en zo dichtbij mogelijk.

kijken, het gaat om de ouderen!

Een van de belangrijkste dingen in
het leven.

Of het nu gaat om Mariahof,
Scholtenhof, thuiszorg of

Dank dat ik jullie heb ontmoet, met

dagbesteding: overal gaat het

en voor jullie heb mogen werken en

om kwaliteit van leven. Prachtig:

ik wens jullie voor de komende jaren

goud voor kwaliteit, we staan op

alle goeds!

nummer drie van de meest gezonde
VVT organisaties in Nederland,

Hartelijke groet,

financieel in balans, een dikke 8 van

Wiesje Heeringa

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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L A AT S T E W E R K D A G

Wiesje Heeringa
Dinsdag 30 juni heeft Wiesje Heeringa afscheid genomen als
directeur bestuurder van Zorgfederatie Oldenzaal. Het programma
zag er iets anders uit dan gebruikelijk!

E

en afscheidsreceptie maar afscheid op

samenwerking met uitgever Geen Blad voor

afstand in kleine groepjes. Een aantal

de Mond waarin medewerkers en relaties

medewerkers per team namen gedurende

een foto met een mooie boodschap hebben

dag afscheid in de ‘huiskamer van Wiesje’

geplaatst en veel foto’s van de afgelopen

in Mariahof en in het prieeltje/restaurant

jaren. Ze heeft heel veel kaarten ontvangen

in Scholtenhof. Van de organisatie heeft

van bewoners en vrijwilligers. Namens Wiesje

ze een uitgave ‘Receptie 2020’ op papier

willen wij iedereen bedanken voor het mooie

ontvangen. Een speciale uitgave ín

afscheid!
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WELKOM!

Gezellige maaltijd
in onze restaurants
Op bezoek in appartement, wandelen en gezellige maaltijd in
onze restaurants in Mariahof en Scholtenhof.

O

p afspraak is het mogelijk

gewend waren, de maaltijd weer

om weer een bezoek te brengen

te nuttigen in onze restaurants of

in het appartement of te gaan

gebruik te maken van een aantal

wandelen. Wij ontvangen ook weer

diensten.

bewoners uit de aanleun-woningen
en uit de wijk om, zoals ze dat

26
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Wij wensen u fijne momenten!

MARIAHOF

Start kerkdiensten
Na de persconferentie te hebben gevolgd
bleek dat het ook weer mogelijk is
kerkdiensten te houden.
We zijn hier erg blij mee en starten dan ook op
vrijdag 17 juli om 18.30 met een eucharistieviering
waarin pastor Reerink voor zal gaan. In verband met
het afstand houden van elkaar hebben we helaas
nog enkele maatregelen moeten nemen. Dit houdt
in dat de kerkdiensten in de oneven weken bestemd
zijn voor de bewoners die in Mariahof wonen, in de

aanwezig zijn.

even weken zijn de mensen van de aanleunwoningen

Ik hoop u allen weer te ontmoeten.

welkom. Aangezien er ruimte is voor maximum 20
personen kan er helaas nog geen familie meekomen.

Met vriendelijke groet,

Ook is er nog geen koor aanwezig maar zal Elly van

Ine Wilbers

Benthem met haar orgelspel en zang zoveel mogelijk

Geestelijk verzorger

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Vacatures
Bij het heden hoort natuurlijk ook dat we voldoende medewerkers
hebben. In heel Twente is dit een vraagstuk, dus ook bij ZFO.
• Ben je Verzorgende IG en zoek je een
nieuwe uitdaging?
• Heb je tijd om als vrijwilliger aan de
slag te gaan?
Dan ben je bij Zorgfederatie
Oldenzaal van harte welkom! Kijk
voor onze actuele vacatures op
www.zorgfederatieoldenzaal.nl
of neem contact op met afdeling
Personeelszaken0541-513433
of via email: sollicitaties@
zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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I N H E T L I C H T VA N D E P A N D E M I E

Thijs Hermelink
Hoe heeft een wijkverpleegkundige in de Thuiszorg de afgelopen drie maanden ervaren. Wat is er
gebeurd. Wat heeft hij beleefd. Wat is er allemaal veranderd. Veel vragen heb ik die ik mag stellen
aan Thijs Hermelink (31), wijkverpleegkundige in de Thuiszorg bij de Zorgfederatie.
Vóór maart van dit jaar zag de wereld er nog

Mensen die hun vakanties gepland hadden maar niet

anders uit. Er was nog geen sprake van corona in

weg konden. Problemen die je door het hele land nog

Nederland. Hoe kijk je nu terug op het werken in de

steeds ziet.

zorg in de tijd vóór de corona uitbraak?
Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. De problemen

Wat mis je het meest in deze tijd?

die de zorg kende voor de coronatijd zijn er nu

Ik persoonlijk, niet heel veel. Ik kan me best goed

ook nog. Werkinhoudelijk blijven we ontwikkelen

thuis vermaken. Maar na een x aantal weken mis je

en schakelen op dat wat gebeurt en dat wat

toch wel het contact met familie/vrienden en sport.

nodig is. Mooi is dat je hier en daar ziet dat de

Wat ik ook mis is grip, ik houd ervan om voorbereid

zorggevers steeds meer voor zichzelf opkomen. Qua

te zijn en te plannen. Dat was zeker in de eerste

administratie is het wel wat zwaarder geworden, qua

weken niet mogelijk. We waren ons intens aan het

zorg gelukkig niet.

voorbereiden op corona. Na de voorbereiding kwam
het wachten. De eerste weken, als er niks komt,

Hoe ervaar je het werken in de thuiszorg in deze

ben je nog huiverig. Daarna begin je te twijfelen en

corona tijd?

vervolgens hoop je dat het allemaal overwaait.

Gelukkig heb ik zelf geen cliënt gehad met
corona. Wel moesten we hier en daar preventief

Wat vind je een verrijking sinds corona?

beschermende maatregelen inzetten. Voor ons was

Het contact dat kinderen en kleinkinderen met hun

het qua drukte prima te doen.

opa, oma, vader, moeder zochten. Door middel van
beeldbellen of via Facebook trends. Ik hoop alleen

Wel ontstonden er cliëntsituaties die je liever

dat het voor sommigen niet alleen bij een trend blijft,

niet ziet gebeuren. Mensen die toe waren aan het

maar het een blijvend iets wordt.

verhuizen naar een interne setting. Verpleeghuizen
die geen nieuwe bewoners aannemen en/

In deze tijd zijn er veel middelen om makkelijk

of maatregelen treffen die een verhuizing

contact op afstand te hebben. Toch zou je in sommige

onaantrekkelijk maken. Dit zorgt voor de nodige

situaties wat meer aandacht zien voor de cliënt.

frustratie, verdriet en wanhoop. Dit was voor cliënten
en families verschrikkelijk. Ook wij, als zorgverleners,

Als corona een persoon was. Hoe zou die er dan

vinden dit vervelend; je kent je cliënten goed en gunt

uitzien, wat zou je dan willen zeggen?

iemand het beste.

Als ik een metafoor zou mogen gebruiken denk
ik eerder aan een beeld van een grote dreigende

Verder bracht de coronatijd veel problemen met

wolk die boven ons hangt waarvan je niet weet

zich mee die ook in andere sectoren speelden. We

of en wanneer er druppels gaan vallen. Gaat het

beperkten het aantal contactmomenten in de zorg en

regenen? Gaat het stormen? Of waait het over? Die

dit zorgde ervoor dat collega’s minder uren maakten.

onzekerheid…
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Wat als je zelf aan de andere kant zou staan: jij als

en niet willen, maar ook kijken naar wat wel en niet

cliënt. Wat zou je dan waarderen?

haalbaar is. Denk na over waar je grenzen liggen en

Dat vind ik een moeilijke vraag. Dan moet ik ons

ga op zoek naar informatie. Mensen komen soms

eigen werk beoordelen… De cliënten begrijpen de

terecht in een worsteling omdát ze er niet over

situatie allemaal goed en regelen zelf ook veel. Ik

nagedacht hebben. Ook al ben je negentig; dan is er

hoop dat als een cliënt ergens tegenaan loopt hij/zij

nog steeds een toekomst. Hoe wil en kun je die op

ook de ruimte neemt en durft te vragen. Maar dat het

een zo prettig mogelijk manier invullen.

een ongewone situatie was en de manier waarop wij
erop reageerden; dat begreep iedereen.

Én vertrouwen; blijf naar elkaar luisteren, blijf
objectief. Samen staan we sterk, dat is een heel

Is er iets wat je in deze tijd of door deze tijd hebt

simpele waarheid. Laten we opbouwend met elkaar

geleerd. Iets wat je hiervoor niet wist of je er niet

werken aan de zorg; we doen al zo ons best!

bewust van was?
Wat er allemaal nog mogelijk is om zoveel mogelijk

Dank je wel Thijs. Ik heb weer veel geleerd van dit

zorg te kunnen leveren aan een zo groot mogelijke

gesprek. Mijn respect voor mensen die werken ‘met

groep. Dit gaat wel ten koste van de kwaliteit van

de handen aan het bed’ was al groot, maar door

zorg maar aan de andere kant help je zoveel mogelijk

dit inkijkje in de praktijk is dat alleen maar weer

mensen.

bevestigd en gegroeid.

Als je één woord moest geven aan deze crisistijd,

Ik wens jou, je team, je naasten een heel mooi leven

wat zou je dan zeggen?

toe.

Moet dat één woord zijn? Tijd. Dan denk ik aan
‘kwaliteit van leven’ gekoppeld aan de tijd en situatie

Yvonne Meyer

waar je in zit. Mensen moeten goed bedenken wat dit

Geestelijk verzorger

voor henzelf betekent.
Hoe kijk je naar de toekomst?
Misschien was dit een heel goede test waaruit we
onze lering moeten trekken. Zorgpersoneel was
al schaars, maar in de toekomst, met de enorme
vergrijzing die eraan zit te komen, hebben we
nog veel meer nodig. Het zorgberoep wordt niet
aantrekkelijk genoeg gemaakt. Daar móet de
regering nu wel op anticiperen lijkt me. Ze kijken
nu vooral naar de technologie, maar dat is ook zeer
beperkt en erg kostbaar. We zullen in de komende
vijftien jaren naar mijn weten nog echt de handen aan
het bed nodig hebben.
Wat geef je ons mee in deze tijd?
Ouder worden is een proces dat zich gelukkig
en ongelukkig vaak langzaam voltrekt. Ik zou de
mensen op het hart willen drukken dat ze daar over
nadenken. Dat ze zich een beeld vormen wat ze wel
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OPTREDEN!

Koninklijke Luchtmacht
In juni kwamen 5 koperblazers
muziek maken bij Scholtenhof en
Mariahof. Bewoners met enkele
familieleden hebben genoten van
het prachtige optreden.

GENIETEN

Frisse neus halen
met de duofiets
Wat een genot! Een frisse neus
halen rondom Oldenzaal. We
mogen weer op de duofiets en
lekker bewegen.

D

e heer Ten Berge heeft er erg veel
plezier in en geniet van het buiten

zijn en de omgeving te zien. Top!

30
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PROOST!

Echtpaar Ten Dam
60 jaar getrouwd
Op deze feestelijke dag hebben de kinderen een hoogwerker geregeld om
hun vader en moeder van dichtbij maar toch op afstand te feliciteren.
Echtpaar Ten Dam proost op uw 60 jarig huwelijk!

PROOST!

Mevrouw Plegt 93 jaar
Mevrouw Plegt viert haar 93e verjaardag
in Mariahof.

O

nze medewerkers hebben er voor mevrouw
Plegt een mooi feestje van gemaakt. Als

verrassing zijn er 2 grote dozen, gevuld met
ballonnen, afgeleverd door haar nichtjes met
een grote taart en een prachtige bos bloemen.
Mevrouw Plegt, proost op uw 93e verjaardag.
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DANK

Donuts
Wat worden we weer verwend...
nu met lekkere donuts van
Europastry Oldenzaal.
Dank namens bewoners en medewerkers.

OPTREDEN

Theatervriendinnen
Muziek en lekkers tijdens de Pinsterdagen. Super leuk
optreden van de theatervriendinnen Mies Nijhuis,
Qinn Kassens, Boukje Loohuis, Pleun Steinebach.
Dank dames voor jullie aandacht voor onze bewoners...
toppertjes!
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TUSSEN DE OREN

Dingen
In het appartement van mevrouw Jansink* hangt een schilderijtje waar ik, iedere
keer dat ik er ben, mezelf in kan verliezen. Een heel fijn en gedetailleerd geschilderd,
mooi getroffen ouderwets boeket bloemen met tulpen en rozen en zelfs insecten. Ik
verwonder me erover hoe de schilder met een simpele penseelstreek een hele illusie op
kan roepen. Geweldig.
Ik kan goed met mevrouw opschieten, mag haar zelfs

verloren heeft. Alsof ook daar het leven uitgestapt is.

plagen. Vaak hebben we allebei aan een half woord

Wonderlijk.

genoeg om in een deuk te schieten van het lachen.
Kortom, een fijn contact.

Misschien geeft dit wel weer dat alles, en meer dan

Nu is mevrouw overleden. Dat doet me verdriet,

we denken, met elkaar verbonden is; mensen, dieren,

ondanks dat ik me goed besef dat het uiteraard

dingen...

bij m’n werk hoort. Ik ga met een brok in de keel
afscheid van haar nemen en merk dan ineens dat

Frans Agterberg

het schilderij waar ik altijd zo van genoot z’n glans

Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek

IMPULS

ANWB Automaatje staat stil
Sinds de ingrijpende maatregelen zijn ingegaan om verspreiding van het coronavirus te stoppen,
staat het vervoeren van de Oldenzaalse inwoners door ANWB Automaatje Oldenzaal stil.
Ondanks een aantal versoepelingen in de landelijke voorschriften, blijft dit tot nader bericht zo.
Met de ingrijpende maatregelen die zijn ingesteld

geen ritten te verzorgen. Dat betekent dat ANWB

om verspreiding van het coronavirus te stoppen, is

Automaatje in Oldenzaal ook nog even stilstaat.

Nederland in een ongekende situatie beland. Een

Zodra de landelijke voorschriften veranderen worden

situatie die niemand eerder heeft meegemaakt, maar

de mogelijkheden

die iedereen raakt, óók in het vrijwilligerswerk en

opnieuw

lokale activiteiten en diensten. De maatschappelijke

bekeken.

impact van het coronavirus is overal voelbaar.

Uiteraard wordt

Logisch dus, dat veel mensen er naar uitzien weer

er daarbij ook

op pad te kunnen met een Automaatje. Maar ook de

gekeken naar

landelijke organisatie van ANWB Automaatje heeft

het landelijke

maatregelen moeten nemen en de ritten stilgelegd.

advies van de

Onlangs is besloten om ook de komende tijd nog

ANWB.
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PUZZEL MEE!

Sudoku
3

9

4

6

7
1

3

8
6

7

8

9

4

3

1
1

2

5
3

8

34

7

DRIESPAN | JUNI/JULI 2020

9
4

D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL

36

