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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

SEPTEMBER 2021. Het Driespan is het

0541 - 513 433 of via e-mail:

huisblad van Zorgfederatie Oldenzaal en

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

vertegenwoordigt onze drie organisatie
onderdelen: Scholtenhof, Mariahof en

Wij wensen u de komende tijd veel

Thuiszorg. De aanleuncomplexen De

leesplezier in dit Driespan!

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

Redactie Driespan

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

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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CHRISTIEN GRUNDER-OLDE NORDKAMP

Gedicht: Ouder worden

4

Waarom worden oudere mensen

Ouderen hebben door de jaren

Zo vaak betutteld en geregeerd?

Veel levenswijsheid opgedaan

Waarom is bij pensionering

Waaraan jongeren zich kunnen toetsen

Menigeen uitgerangeerd?

Zo, dat zij sterk in het leven staan

Ook al wordt door de loop der tijden

Ouder worden is géén ziekte

Het lichaam traag, het gaan wat stram

Oud te zijn, dat is géén gunst

De geest is toch nog niet versleten?

Toch...in tevredenheid oud te worden

En de kennis van een leven lang?

Is een ware levenskunst
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,
Voor velen zit de vakantie er weer op, zo ook voor mij. Ik heb met mijn
dochters heerlijk twee weken in Italië gekampeerd. Het is fijn om te merken
dat ik als bestuurder er best even tussenuit kan omdat we binnen ZFO in
een team met zeer capabele collega’s werken. Zelfs met de aankondiging van
een inspectiebezoek weet men raad. En om dit laatste maar gelijk even toe
te lichten: op 6 augustus hebben we 2 inspecteurs van de IGJ bij Mariahof
op bezoek gehad. Het rapport moet nog volgen en zal vast verbeterpunten
opleveren, maar de complimenten van de inspecteurs en het goede gevoel
naar aanleiding van de ontvangen feedback overheerst.
Mooi vond men hoe we echt rekening

zult lezen. Dat uitjes en activiteiten nog

houden met de wensen van onze bewoners

niet gaan zoals we zouden willen, is bekend,

en cliënten, bijvoorbeeld
in de aankleding van
de huiskamers. Heel
belangrijk natuurlijk
want onze bewoners

want uitjes via het Reisbureau zijn deze
zomer noodgedwongen beperkt. Maar
ondanks het Nederlandse weer hebben we
genoten van wat wel kon, bijvoorbeeld een
muzikaal optreden met haring.

gaan niet meer
op vakantie of er

Ook was het soms best moeilijk om in

even tussenuit. We

vakantietijd de roosters rond te krijgen,

proberen er wel altijd

maar het lukte steeds weer. Grote dank

een feestje van te
maken, zoals u
dat verderop
in dit
Driespan

van mijn kant aan alle collega’s die toch die
extra uren hebben gedraaid zodat iedereen
kan genieten van een vakantie. En aan alle
(externe) flexkrachten die ons geholpen
hebben en hun stinkende best doen om de
werkzaamheden zo goed mogelijk op te
pakken. Zoals collega Natasja Vennegoor
in onze 1e podcast al zei: We doo’t met
mekaar en veur mekaar’.
Ik wens iedereen veel leesplezier bij het
lezen van deze na-zomerse editie van dit
Driespan.
Renate Bergman
directeur bestuurder

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DIRECTEUR BESTUURDER 50!

Renate ontmoet
Sarah(s)!
Onlangs is onze directeur bestuurder 50 geworden en dat hebben we dinsdag
17 augustus gevierd met bewoners, medewerkers en...heel veel levende
Sarah’s. ‘s Morgens om 10.00 uur werd ze ‘ontvoerd’ naar Mariahof. Koffie
en gebak stond klaar en samen hebben we een lied voor haar gezongen dat
speciaal door onze collega Frans Agterberg voor onze Sarah is geschreven.
Om 11.00 uur ging het feest verder in Scholtenhof.
Renate, PROOST op je 50e verjaardag.

6

Sarah Renate: ‘Ik kijk terug op een dag

aandacht gegeven wordt, daar voel ik me

vol verrassingen en warmte. Hoe gaaf is

heel speciaal onder. Ik heb de hele dag met

het om toegezongen te worden met een

een glimlach van oor tot oor rond gelopen.

speciaal voor mij gemaakt lied en om mooie

Ik wil daarom iedereen nogmaals

aandenkens en cadeautjes te krijgen van

ontzettend bedanken, wat werk ik toch bij

de bewoners. Dat er zoveel moeite en

een geweldige organisatie’!
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DAGBESTEDING

ZFO ondersteunt bij advies
Vanaf 1 juli 2021 start de gemeente Oldenzaal met een proef waarbij
Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten onderbouwde adviezen
geven voor dagbesteding. Voor oudere mensen die een probleem hebben met
zelfstandig thuis wonen, kan dagbesteding een passende ondersteuning zijn.

I

nwoners kunnen zich vanaf 1 juli -

mantelzorgers ontlast en inwoners meer

naast de gebruikelijke weg - ook via

zelfredzaam.

Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep
Sint Maarten melden voor dagbesteding

Proef

vanuit de Wmo. Met deze nieuwe manier

Het gaat hierbij om een proef van maximaal

van werken proberen alle partijen sneller

1 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de

passende ondersteuning te realiseren.

werkwijze in de toekomst wordt voortgezet en

Hierdoor verkort de wachttijd, worden

wellicht kan worden verbreed.
Werkwijze
Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint
Maarten beoordelen of iemand dagbesteding
nodig heeft in het kader van de Wmo. Of
misschien een beroep kan doen op een andere
voorziening. Zij brengen hierover advies
uit aan de gemeente. De gemeente neemt
aan de hand van dit advies een besluit over
een indicatie. Door de grotere rol van de
zorgprofessionals, wordt optimaal gebruik
gemaakt van hun kennis en expertise. Hierdoor
wordt het indicatieproces efficiënter.
Passende dagbesteding
Is dagbesteding noodzakelijk, dan wordt
uitgegaan van de dichtstbijzijnde passende
vorm van dagbesteding. Dit kan bij
Zorgfederatie Oldenzaal of Zorggroep
Sint Maarten zijn, maar ook bij een andere
zorgaanbieder.
Aanmelding en informatie
Voor aanmelding of meer informatie kunt
u contact opnemen met Zorgfederatie
Oldenzaal. Telefoonnummer 0541-513433.
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C H R I S TA G R U N D E R

Info cliëntenraad
De cliëntenraad heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Een
afvaardiging van de raad heeft meegewerkt aan een brainstorm
bijeenkomst over de Meerjaren Ambitie van ZFO. Binnenkort
wordt hierover meer bekend en komt er een definitieve versie.

O

ok over de vernieuwing van de
zorgalarmering gaan we meepraten.

De alarmering werkt nog prima, maar
zal op de duur vervangen moeten worden.
Daarvoor moeten voorbereidingen worden
getroffen, vooral op het gebied van ICT.
Er moet gekeken worden of hier
aanpassingen moeten komen en dat
gaat enkele weken duren. Daarna wordt
er gekeken of het systeem kan gaan
werken. Binnenkort komen de offertes
en dan zal gekeken worden wat de beste
mogelijkheden zijn per locatie. We denken
mee hoe de alarmering, de veiligheid zo
goed mogelijk geregeld kunnen worden en
de privacy het best bewaard kan blijven.
Zodra er meer bekend is wordt u hierover
geïnformeerd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MEDEWERKERS

Geslaagd
In de afgelopen weken zijn er verschillende
collega’s geslaagd voor hun opleiding. Toppers!!
van harte proficiat met jullie diploma.

10

Annet Vlogman

Priscilla Holkenborg

(team buitengebied) is

(locatie Scholtenhof) is

geslaagd voor de opleiding

geslaagd voor de opleiding

Verzorgende IG.

Verzorgende IG

Christa den Hoed

Renske Zwaferink

(thuiszorg) is

(afdeling ‘t Huuske) is

geslaagd voor de opleiding

geslaagd voor de opleiding

Verpleegkundige

Verpleegkundige
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JUBILEUM

Rosita Schulte 12,5 jaar bij ZFO
Op 1 juli was Rosita
Schulte 12,5 jaar
in dienst bij ZFO.
Samen met het
thuiszorg team
Buitengebied hebben
we dit met haar
gevierd met koffie,
gebak en bloemen.
Rosita, van harte
gefeliciteerd!
Moniek Oude Griep,
team Buitengebied

PUZZEL MEE!

Filippine
9
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KEUKEN MARIAHOF

Smaakprikkels
Koken met verse kruiden en specerijen wordt
steeds belangrijker in de zorg.
Onze bewoners krijgen met hun ziektebeeld

Door de pure smaak van specerijen of

steeds vaker te maken met achteruitgang

kruiden toe te voegen aan onze gerechten

van hun smaak waardoor de eetlust

kan de bewoner weer genieten van een

afneemt.

heerlijke maaltijd.

Wij zijn begonnen door middel van verse

In de keuken wordt er goed geluisterd en

kruiden en specerijen om een smaakprikkel

gekeken naar de bewoner zodat als dat

te geven aan deze doelgroep. Dit is vaak

nodig is wij meteen kunnen anticiperen op

een individueel proces dat we samen

de vraag.

met de bewoner aangaan. Wij stellen zelf

12

de kruiden en specerijen samen zonder

Doordat wij in Mariahof zelf koken is het

toevoeging van e-nummers,zout en suiker.

een enorm voordeel om zo maatwerk
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te leveren aan onze bewoners. De ene
bewoner vindt mediterraanse smaken zoals
knoflook, tijm, rozemarijn heerlijk terwijl
een andere bewoner meer de oosterse
kant opgaat zoals thai curry, laos, en een
pepertje.
Het is ongelofelijk mooi om te zien dat deze
bewoners heerlijk kunnen eten.
Gerben Zuidersma
Kok

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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GESLAAGD

Olga Terhalle
Ik heb vanaf oktober 2020 tot juli 2021 de opleiding
tot Casemanager Dementie gevolgd op hogeschool
Windesheim.

I

n dit studiejaar heb ik o.a. lessen gehad over dementie en
wettelijke vertegenwoordiging, over de Sociale Benadering

Dementie, onbegrepen gedrag bij dementie en jonge mensen
met dementie. Ook hebben we besproken wat er in de
hersenen gebeurt als iemand de diagnose dementie heeft. Het
waren zeer boeiende lessen, met hele goede gastsprekers.
Het was, helaas, niet mogelijk om de lessen fysiek te
volgen. Gelukkig heb ik wel mijn certificaat in Zwolle mogen
ontvangen!
Olga Terhalle

GESLAAGD

Miranda Scheffer
Miranda Scheffer is geslaagd voor de opleiding
‘Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen’.

V

an harte gefeliciteerd met het behalen van dit mooie
diploma! Miranda is door zowel haar collega’s als de

organisatie in het zonnetje gezet en om het te vieren had
Miranda zelf twee heerlijke taarten gebakken

14
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STICHTING VRIENDEN ZFO

Feestavond
Na een lange saaie en spannende coronatijd hopen we
binnenkort weer onze jaarlijkse feestavond te kunnen
organiseren. Zoals u van ons gewend bent, houden
we weer een mooie loterij en zal er vrolijke muziek
gepresenteerd worden.
NOTEER DAAROM ALVAST IN UW AGENDA
Mariahof: Dinsdag 26 oktober om 19.00 uur
Scholtenhof: Donderdag 18 november om 19.00 uur
We hopen dat de feestavond nu wel door kan gaan en
dat we samen met u weer mogen zingen en lachen. Wij
kijken er naar uit. Tot gauw.
Stichting Vrienden
Zorgfederatie Oldenzaal
Albert Pluimers, Eyte de
Vries en Jet Kistemaker

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL MEE!

Kruiswoordpuzzel
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66
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Horizontaal: 1 boksterm 6 aardewerk 12 eentonig 13 inwendig orgaan 14 deel v.d. bijbel
16 Ned. omroep 18 schildergerei 19 zangnoot 20 opperwezen 22 ratelpopulier 24 paardje
25 koordans 27 inham 29 familielid 30 water in Friesland 31 nageslacht 33 steensoort
35 dierengeluid 37 een zekere 38 simpelheid 39 hevig 40 bedrijfsvorm 41 zangstem
42 een weinig 44 als onder 45 vierhandig zoogdier 47 gezwel 50 vat 52 indien
54 domoor 56 gravin van Holland 58 kosten koper 59 rekening 61 vlek 64 te koop
65 Chinees gerecht 66 uniek 68 ontzag 69 vogel.
Verticaal: 1 graad 2 cum suis 3 pl. in België 4 diplomatie 5 Engelse titel 7 enzovoort 8
oevergewas 9 huid 10 titel 11 vlek 15 roofvogel 17 op grote afstand 18 pl. in Gelderland 19
Ned. schilder 21 lidwoord 23 dienstverlening 24 boksterm 26 in opdracht 27 Grieks eiland
28 safe 29 onzes inziens 30 lidwoord 32 mager 34 pl. in Gelderland 36 ik 41 a priori 43
motorraces 46 spil 48 halsbont 49 bouwland 51 onder andere 52 putemmer 53 houding
55 kreupel 57 bewijsstuk 59 drinkbakje 60 zenuwtrek 62 bijbelse figuur 63 aanwijzend
vnw. 65 Nederlandse Spoorwegen 67 Greenwichtijd.

16
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AFDELING LANDREBEN

Uitstapje bewoners
Bewoners van afdeling Landreben zijn een
dagje uit geweest. Het reisje ging naar de
Manderveense aardbei waar een grote wafel
met aardbei en slagroom klaar stond. Het was
lekker weer en daar hoort natuurlijk ook een
ijsje bij. Iedereen heeft genoten van een mooie
dag in de buitenlucht. Voor herhaling vatbaar
was de algemene opmerking van de bewoners!
En daar doen wij het voor.
Petra Veelers,
afdeling Landreben

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Programma oktober 2021
W

at hebben we een bizarre

De reisjes van reisbureau

U kunt zich voor de reisjes in

en vreemde tijd achter de

ReisGenoten worden

oktober aanmelden:

rug. Wie had kunnen bedenken

georganiseerd voor alle

toen we vorig jaar maart de

Oldenzaalse ouderen. Cliënten

reisjes gingen annuleren ivm

van Zorgfederatie Oldenzaal

van 14.30 tot 15.30 uur in

corona, dat het anderhalf jaar

krijgen echter voorrang bij de

Scholtenhof

zou duren voor we u weer uit

inschrijvingen. Belangstellenden

kunnen nodigen. Maar gelukkig

die geen cliënt zijn van de

van 10.00 tot 11.00 uur in

lijkt het er nu op dat we vanaf

Zorgfederatie dienen € 5,- per

Mariahof

oktober weer op reis kunnen!

maand meer te betalen dan de

(wel onder voorbehoud dat de

genoemde prijzen.

coronamaatregelen dat toelaten,

• Maandag 13 september

• Dinsdag 14 september

Maandag 20 september kunt
u de instapkaarten tussen

en met in achtname van de

We willen u erop wijzen dat bij

11.00 en 11.30 uur in Mariahof

geldende afspraken. Zo dient u in

de meeste reisjes vrijwilligers

en Scholtenhof afhalen.

de bus een mondkapje te dragen)

meegaan om u te begeleiden.

Deze dagen zijn de vrijwilligers

Wanneer u ondersteuning van

van het reisbureau aanwezig.

We hopen op een mooi najaar,

een verzorgende nodig heeft

waarin u weer de gelegenheid

verzoeken we u dit bij uw

Op de instapkaart staat tevens

krijgt er op uit te gaan, deel te

inschrijving te vermelden. Er

de juiste vertrektijd vermeld.

nemen aan leuke reisjes en te

zal dan samen met u worden

U dient 15 minuten voor

vertellen over de belevenissen.

gezocht naar een oplossing.

vertrek aanwezig te zijn. Om de

Op de volgende bladzijden vindt

Hebt u zich opgegeven

wachttijden voor ieder zo kort

u het nieuwe reisaanbod voor de

voor een reisje, maar kunt

mogelijk te houden vragen we

reisjes in oktober.

u door omstandigheden

u dringend de vertrektijd op uw

niet deelnemen, dan zijn

instapkaart aan te houden.

We hopen dat u weer met veel

wij genoodzaakt € 3,50

plezier aan de reisjes deel

administratiekosten in rekening

Wanneer u meer informatie

neemt. Wanneer u suggesties of

te brengen.

wenst over de reizen, kunt u

wensen heeft voor reisdoelen

natuurlijk contact opnemen

horen we dat graag. We zullen

Wanneer u op de dag van het

met de vrijwilligers van het

deze dan proberen op te nemen

reisje annuleert zullen de kosten

reisbureau tijdens de zitting

in ons aanbod.

wel in rekening gebracht worden.

zoals hierboven beschreven.
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STADSTHEATER DE BOND:
KUNST NAAR KRACHT, TONEEL
Vrijdag 1 oktober

MIDDAGTOCHT NAAR
‘T LUTTERZAND
Zaterdag 2 oktober MH
Zaterdag 16 oktober
Zaterdag 30 oktober SH

DE PRIJS IS NOG NIET BEKEND | REISCODE 12.4.1

Programma

€ 13,50 PER PERSOON | REISCODE 12.4.2

Programma

19.45 uur

Vertrek

14.30 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

17.00 uur

Thuiskomst

Tijdens het schrijven van deze kopij is het

We rijden naar het prachtige natuurgebied

programmaboekje van Stadstheater de Bond

‘t Lutterzand. Daar drinken we een kopje

nog niet uit. We kunnen u deze informatie nog

koffie/cappuccino/thee met appelgebak.

niet geven.

MIDDAGTOCHT NAAR
RESTAURANT DE HOLTWEIJDE
IN LATTROP

Programma
14.00 uur

Vertrek

17.00 uur

Thuiskomst

Zondag 3 oktober SH

Deze maand is het 12,5 jaar geleden dat we

Zaterdag 17 oktober MH

zijn gestart met het Reisbureau ReisGenoten

Zaterdag 31 oktober

van de Zorgfederatie. Omdat een jubileumfeest
nog niet echt gehouden kan worden nodigen
we u graag uit voor een tocht naar Lattrop
naar restaurant de Holtweijde. Daar worden we
verrast met koffie/thee/cappuccino met gebak.

€ 12,50 PER PERSOON | REISCODE 12.4.3

En bij een jubileum hoort natuurlijk traktatie
en heffen we samen het glas.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

19

BEWEGEN IN WARM WATER
ZWEMBAD DE DORPER ESCH
IN DENEKAMP

WINKELEN BIJ
BRUNO KLEINE

Maandag 4 oktober

Dinsdag 5 oktober (SH)

Maandag 18 oktober

Dinsdag 12 oktober (MH)
Dinsdag 19 oktober

€ 8,20 PER PERSOON | REISCODE 12.4.4

Programma

€ 5,00 PER PERSOON | REISCODE 12.4.5

Programma

12.30 uur

Vertrek

11.00 uur

Vertrek

13.00 uur

Zwemmen

14.30 uur

Thuiskomst

15.00 uur

Thuiskomst
Deze rit staat elk jaar weer op het programma.

De deelnemers blijven enthousiast over het be

Bij aankomst wordt de deelnemers koffie/thee

wegen in warm water. De Zorgfederatie onder

met een broodje aangeboden. Daarna kunt u In

streept het belang van bewegen, de deelnemers

een gezellige sfeer weer heerlijk winkelen om

voelen zich er wel bij. Het zwembad is toegan

uw wintergarderobe aan te vullen. Uiteraard

kelijk via een grote brede trap met leuning of

sluiten we de middag af met een gezellig kopje

met een moderne lift. Het water is ongeveer

koffie met een heerlijke plak krentenwegge in

1.50 m diep, u kunt er dus in staan. Bij thuis

Scholtenhof of Mariahof zodat de u elkaars

komst staat er koffie met krentenbrood klaar

aankopen kunt bewonderen.

STADSTHEATER DE BOND:
SLAPSTICK
Donderdag 21 oktober

Programma
19.45 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

Tijdens het schrijven van deze kopij is het
programmaboekje van Stadstheater de Bond
nog niet uit. We kunnen u deze informatie nog
niet geven.

€ DE PRIJS IS NOG NIET BEKEND | REISCODE 12.4.5
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STADSTHEATER DE BOND:
PLATVOT

MIDDAGRIT OVER DE
SALLANDSE HEUVELRUG
NAAR DE SALLANDSE BERG

Zaterdag 23 oktober

Zondag 10 oktober
Zondag 24 oktober
Zaterdag 9 oktober (reservedatum)

€ DE PRIJS IS NOG NIET BEKEND | REISCODE 12.4.7

Programma

€ 12,00 PER PERSOON | REISCODE 12.4.8

Programma

19.45 uur

Vertrek

14.00 uur

Vertrek

23.00 uur

Thuiskomst

17.30 uur

Thuiskomst

Tijdens het schrijven van deze kopij is het

We maken een mooie herfstrit over de

programmaboekje van Stadstheater de Bond

Sallandse Heuvelrug en leggen aan bij

nog niet uit. We kunnen u deze informatie nog

restaurant de Sallandse Berg in Nijverdal.

niet geven.

Ik denk dat de koffie/thee/cappuccino met
appelgebak ons wel zal smaken.

Hieronder geven we u alvast een voorschot op de reisjes in november (onder voorbehoud)
Noteert u de data vast in uw agenda?
Datum

Bestemming

maandag 1 en 15

Bewegen in warm water, zwembad Denekamp

dinsdag 2 en 16

Lunchen bij Royal Plaza

vrijdag 19

Stadstheater de Bond, toneelgroep Fleringen

zaterdag 6, 20 en 27

Middagtocht naar de restaurant Watermolen het Singraven

woensdag 24

Winkelmiddag in het centrum van Oldenzaal

zondag 7 en 21

Pannenkoek eten bij Pannenkoekenrestaurant de Stroper

maandag 29 nov
en vrijdag 3 dec

Kerstshoppen bij tuincentrum Wolters in Overdinkel

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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GEESTELIJK VERZORGER INE WILBERS

Noaberschap
Mijn bescheiden huis stond midden tussen vrij grote bomen.
Vele soorten vogels vonden er hun schuilplaats.

T

ot besloten werd dat de bomen

indruk van iemand dan wanneer je

moesten verdwijnen voor

hem of haar bij naam kent.

huizenbouw. Jammer genoeg zag ik geen
vogels meer. Tot ik, tot mijn verbazing en

Dat wekt dan weer meer interesse op

vreugde een roodborstje in mijn tuin zag

voor de ander, oprechte belangstelling

zitten.

zodat je vraagt: hoe is het nu écht met
je en… kan ik wat voor je doen, voor je

Ik hoorde eens de uitspraak: ‘Leer een

betekenen.

kind de naam van een vogel en het kind
ziet de vogel niet meer.

Bij ons in Twente noemen ze dat
noaberschap. Men zorgt voor elkaar in

Zelf ervaar ik dat anders; hoe meer

vreugde en verdriet. We zijn tenslotte

namen ik van vogels weet, des te beter

op de wereld om elkaar te helpen

zie ik ze. Ik zie dan hoeveel moeite ze

nietwaar?

doen om een nestje te maken, eten voor

22

de kleintjes vinden tot ze zelf kunnen

Ik wens u allen van harte een noaber

uitvliegen.

toe!

Misschien werkt het ook zo met mensen.

Ine Wilbers

Zo op het oog krijg je een heel andere

Geestelijk verzorger

DRIESPAN | SEPTEMBER 2021

AFDELING GELDERMAN

Uitstapje bewoners
Dinsdag 10 augustus zijn we gezellig op stap geweest me onze bewoners van
afdeling Gelderman. Eerst naar Paviljoen in het Lutterzand, waarna we een
mooie rondrit hebben gemaakt met de Lutterzand Express door het Twentse
coulissen landschap. We sloten af met een lekkere pannenkoek. Bewoners
hebben genoten en vonden het super leuk!
Irma Hendrikson, team Gelderman

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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GEZELLIGHEID VOOR BEWONERS

Muziekmiddag juli en augustus
Wat heb je nodig voor een gezellige middag?
Juist... Zon, drankjes, ijsjes en muziek met
Duo Remember... bewoners genieten
In juli met muziek van Duo Remember en in
augustus met Tonnie Jansen.

24
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NIEUWE RUBRIEK

Foto’s met een verhaal
Als ik wel eens met mijn oma een rondje Oldenzaal deed maakte ze steevast
de opmerking: “Goh, wat is het hier toch veranderd!”. Ze vertelde over de oude
gebouwen die nu vervangen waren door dure appartementen, over de weilanden
die nu volgebouwd waren met nieuwbouwhuizen en over de straten die vroeger
heel anders liepen dan nu.

S

truint u in uw gedachten ook wel eens

ons dit dan op mailadres: driespan@

door oud Oldenzaal? En komen er dan

zorgfederatieoldenzaal.nl graag met

beelden bij u naar boven zoals hieronder?

vermelding van naam en telefoonnummer.

Of heeft u wellicht zelf nog foto’s uit

Ook kunt u tekst en een foto inleveren

vervlogen tijden? In deze nieuwe rubriek

bij de receptie t.a.v. Redactie Driespan

zijn we op zoek naar beeldmateriaal van

(Mieke Rietman). Na plaatsing ontvangt u

vroeger, het liefst met een toelichting, of

uiteraard uw foto(s) retour.

nog beter, met een mooi verhaal!
U doet onze lezers er een groot plezier
Zou u het leuk vinden om uw oude foto

mee!

(gebouw of personen) met eventueel
een bijbehorend verhaal terug te

Sandra Davina

zien in het volgende Driespan mail

Coördinator Informele Zorg

Wie kent deze mensen?
Deze foto is gevonden tussen oude familiefoto’s van iemand die al lang geleden
is overleden. De nabestaanden vragen zich nu af hoe oud deze foto is en wie er
op de foto staat afgebeeld. De foto is waarschijnlijk genomen vóór Café Tijdhof
(‘t Siepelke) op de hoek van de Tulpstraat en de Bentinckstraat in Oldenzaal.
Mocht u één of meerdere personen herkennen dan horen wij dat graag!

26
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‘Een moeder houdt
haar kind aan de hand
maar niet voor altijd’

WENSAMBULANCE

Afscheid nemen
Op 23 juni 2021 is de zoon van mevrouw Olde Kalter plotseling
overleden. Mevrouw heeft één wens en dat is naar de uitvaart
van haar zoon te gaan.

D

eze wens hebben we

Olde Kalter heeft afscheid

samen met Stichting

van haar zoon kunnen nemen,

Wensambulance Oost kunnen

de kerkdienst kunnen mee

waar maken. Mevrouw

maken, naar de begraafplaats

is opgehaald door de

kunnen gaan en daarna kunnen

wensambulance en is samen

koffie drinken met aanwezigen.

met twee collega’s van afdeling
Hogeland naar de begrafenis

Het is fijn dat deze Stichting

van haar zoon geweest. Het

bestaat en dat ook verdrietige

was indrukwekkend en heel

wensen vervuld kunnen worden.

verdrietig. Wij, als verzorging,

Dank voor jullie medewerking

hebben dit heel speciaal

om de wens van mevrouw

gevonden en mevrouw was

Olde Kalter in vervulling te

dankbaar voor alles. Mevrouw

laten gaan.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Muziekmiddag
Yeeeey! Daar was eindelijk 4x1 weer,
en wat hebben ze ons muzikaal verwend!
Het was heerlijk weer, we genoten van
drankjes, koekjes en een lekker ijsje..
wat een top middag!

28
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TUSSEN DE OREN

Giftig
Op de televisie is een gezin te zien waarvan de leden op elkaar zijn
uitgekeken. Dat uit zich in onverschillige kleding, onverzorgde haren,
een lange-tanden-maaltijd en een saai interieur. Op dat moment wordt er
aangebeld en een doos afgeleverd.

E

r voltrekt zich hierna een wonder!

een giftige orde, maar aan de orde van

Het gezin is ineens 20 jaar jonger!

de dag.

Het huis is fris en modern ingericht want
de schilder en de binnenhuisarchitect

Deze vorm van hypnose beïnvloedt

zijn langs geweest. De kapper heeft

de hele samenleving want aan

iedereen even knap gemaakt. En wat is de

ontevredenheid kun je verkopen. Maar

kledingkeuze modern. Het gezin straalt

wat is er mis met wijsheid? Waarom

en eet met smaak van een geïnspireerde

mogen mensen die getekend zijn door

maaltijd…Wauw! Een totaaloplossing en

het leven geen respect krijgen of mooi

nu tijdelijk de eerste twee maanden ook

gevonden worden? Ik denk aan al onze

nog met korting!

prachtige, bijzondere, wijze bewoners
met hun unieke persoonlijkheden en

Natuurlijk, het bedrijf wil zijn product

verhalen. Ja natuurlijk: het is vechten

graag optimaal presenteren en we nemen

tegen de bierkaai, ik weet het...

de voor het effect overdreven vertelling
met een flinke korrel zout. We lachen en

Frans Agterberg

halen onze schouders op; het is niet de

Welzijnsmedewerker,

eerste en de laatste keer dat we zo voor

miMakker en Muziek

de gek gehouden worden.
En toch doet het meer dan je zo zou
denken. De boodschap wordt weer eens
herhaald: wie jong is - heeft gelijk, - is
mooi, - heeft vrienden, - krijgt visite, etc.
Omgekeerd: oud zijn is niet gewenst, wijs
zijn is niet belangrijk...
Dat doet me ook denken aan die reclame
voor kroketten. Het gezin genoot
wezenloos gelukkig van hun snack en
klemden oma’s kaken ook even op elkaar
zodat zij het ook kon proeven. Je verzint
het toch niet? Ten koste van een andere
generatie producten verkopen. Etisch van

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEIT

Zanggroep in de
Zorgfederatie
Langzaamaan geeft de regering toestemming om verdere stappen te zetten
in het Openings Plan: stap voor stap terug naar het leven van voor Corona.
Ook bij de Zorgfederatie zijn we bezig met de voorbereidingen om activiteiten
weer te starten. In een eerder Driespan heeft u al kunnen lezen dat we het plan
hebben om in het najaar (als de corona maatregelen het toelaten) te starten met
een zanggroep. Zingen verbindt, is goed voor de conditie, zowel geestelijk als
lichamelijk en brengt gezelligheid met zich mee, wie zingt is vrolijk.

M

aar zingen kun je ook samen doen,

of bespeeld hebben en mee

en bij samen denken we ook aan

willen doen, laat het ons

iedereen, het maakt niet uit, jong en oud:

weten.

bewoners van Mariahof en Scholtenhof,
van de aanleunwoningen, of elders uit

De eerste belangstellenden

Oldenzaal, maar ook vrijwilligers en

hebben zich al aangemeld en

medewerkers, zoons of dochters en

we zijn benieuwd of er nog

kleinkinderen kunnen meedoen. Juist dat

meer mensen zijn die mee willen doen

vinden we leuk!
Natuurlijk willen we liedjes zingen
Zo kan deze zanggroep verbinden,

die u leuk vindt, dat mogen liedjes

mensen met elkaar in contact brengen.

zijn van de Selvera’s, of Gert en Hermien,

Hierbij is de gezelligheid het belangrijkste,

maar ook van Abba, of de Blue Diamonds

niet de muzikale prestaties.

of Elvis Presley. Alles is mogelijk...
Van welke muziek wordt u blij, welk lied

De zanggroep zal muzikaal (be)geleid

is bijzonder voor u? We horen graag

worden door Richard von den Benken.

welke dat zijn...

Ook mensen die een instrument bespelen
Voor vragen, informatie of om
aan te melden kunt u contact
opnemen met Anita Laarveld,
tel 0541-513433 of via emailadres:
a.laarveld@zorgfederatieoldenzaal.nl
Wanneer er meer bekend is over een
startdatum nemen we weer contact
met u op.
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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 ander
hoe je de mens centraal stelt. Samen

met je collega’s, andere professionals en
familie lukt het je om de beste zorg rondom
onze cliënten te organiseren. Je stemt
activiteiten af op de persoonlijke leefstijl
en wensen van onze cliënten, waarbij onze
cliënten de eigen regie hebben. Door je
persoonlijke aandacht zorg je voor een
glimlach op het gezicht van onze cliënten!
SPREEKT DIT JE AAN? EN BEN JE IN BEZIT
VAN HET DIPLOMA VERZORGENDE IG?
KOM WERKEN BIJ ZORGFEDERATIE
OLDENZAAL!
Maak samen met een team van betrokken
collega’s echt het verschil voor mensen
die dat nodig hebben en die blij met je
zijn! Bekijk onze vacatures op:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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SPREEKUUR

Formulierenservice
Vanaf 26 augustus is Formulierenservice Oldenzaal weer op
twee locaties bereikbaar. U vindt de vrijwilligers in het stadhuis
en bij Impuls in het Michgoriushuis (Marktstraat 10). Zij helpen
u bij het invullen van documenten, zoals bijvoorbeeld een
digitale aanvraag voor een uitkering. Ook bieden zij hulp bij het
goed lezen van brieven van instanties.

Waarom een formulierenservice?

formulierenservice inschakelen.

Om een voorziening aan te kunnen

De mensen die u helpen, gaan

vragen, moet u vaak een formulier

vertrouwelijk met uw gegevens

invullen. Dat is soms een hele

om.

klus. Ook het lezen van formele
brieven is voor velen ingewikkeld.

Welke formulieren komen in

Op dit soort momenten kunt u de

aanmerking?
U bent met alle formulieren uit

Formulieren
service

OLDENZAAL

Hulp nodig bij formulieren?
Vraag het ons!

het sociale domein welkom. Denk

Form doldurmak için yardım mı gerekiyor?
Bize sorun!

Do you need help?
Ask us!

v2021_nks
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bijvoorbeeld aan aanvragen
voor een bijstandsuitkering of
langdurige zorg. Vergeet uw
legitimatiebewijs en DigiD-code
niet mee te nemen!
Waar kan ik terecht?
• Donderdag van 14.00 tot
15.30 uur, Michgoriushuis,
Marktstraat 10-12.
• Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
op het stadhuis, Ganzenmarkt 1.
Tijdens dit spreekuur is een tolk
Arabisch aanwezig.
Advies en ondersteuning
van de Formulierenservice is
gratis en verplicht u tot niets.
Formulierenservice Oldenzaal is
een initiatief van de Gemeente
Oldenzaal, Humanitas en Impuls.

PUZZEL MEE

Cijferpuzzel
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VA C A T U R E V R I J W I L L I G E R

Sportieve vrijwilliger gezocht
V

eel van onze cliënten hebben

cliënt en zo nu en dan een uurtje

een grote behoefte aan

beschikbaar is (tijd en dag altijd

beweging en frisse buitenlucht.

in overleg).

Een fietsmaatje trekt er samen

34

met een cliënt op uit op een

Voelt u er iets voor om samen

duofiets (naast elkaar) met

met onze cliënt de omgeving

elektrische trapondersteuning.

te (her)ontdekken, meldt u

Dit kan een rondje Tankenberg

dan aan via mailadres: sandra.

zijn, even een ijsje eten in de

davina@zorgfederatieoldenzaal.nl

Lutte of fietsen langs de vijvers

of telefoonnummer 0541-513433.

van het Hulsbeek. Wij zoeken

Wij nemen dan zo snel mogelijk

daarom een fietsmaatje die

contact met u op voor een

graag contact maakt met onze

kennismakingsgesprek!
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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

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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