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Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

Krijgt u het Driespan niet,

mei 2020. Het Driespan is

maar heeft u toch belangstelling?

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

Vrijwilligers Driespan
Iedere maand brengen
onze vrijwilligers het
Driespan op 1200
adressen in Oldenzaal
Ook in deze speciale
periode zetten zij zich
ieder maand in. Dank
hiervoor!

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

2

DRIESPAN | MEI 2020

16

04
06
07
08
09
10
12

WOORD VAN DE BESTUURDER

Voor ieder is de
wereld anders...
CORONA EN ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

14

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

15

INTERVIEWS

21

SCHOLTENHOF

21

BIJZONDERE VERJAARDAG

22

PUZZEL

05

12

20

28

Kleine blijk van waardering

25

‘In het licht van de pandemie’ 26

MARCEL DIJKHUIS, VERPLEEGKUNDIGE

Top Verzorg(st)ers
TUSSEN DE OREN

Oorlog

Praktische informatie
AANKONDIGING RAAD VAN TOEZICHT

afscheid Wiesje
Heeringa
YVONNE MEYER

Echtpaar Vos
60 jaar getrouwd

27

Mevrouw Bruggink 93 jaar 28

Vooroordeel
YVONNE MEYER

We zijn allemaal
Matroesjka’s…

23

Puzzel mee!
CONTACT BEWONERS EN FAMILIE

23

GEDICHT

24

TONY JOCHEM, SCHRIJVER

Dwangarbeid tijdens de
Tweede Wereldoorlog
EVEN VOORSTELLEN

Noortje Morsink &
Gonny Moleman

31

YVONNE MEYER

32

ALZHEIMER CAFE OLDENZAAL

Corona

Warmte op afstand

HOOGWERK BIJ MARIAHOF

Contact op hoogte
en afstand

Veteraan Wim Jan
Mansier

Kuierhook in Scholtenhof

FAMILIE MEVROUW LOOHUIS-VAN TOEN

Liefdevolle verzorging

30

INTERVIEW 75 JAAR BEVRIJDING

KLEURPLAAT

Kleur mee!

Thema: Onbegrepen
gedrag bij dementie

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

3

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

Voor ieder is de wereld anders...
Dat is mijn ervaring, in een periode waarin corona de
nieuwe werkelijkheid is geworden.

‘

De wereld is anders geworden en ieder

bijvoorbeeld gedacht dat een stortkoker erg

ervaart het anders. Voor de cliënt

handig is voor het afvoeren van wasgoed?

die gewend was dat er een familielid op

Geweldig en hartverwarmend! Iedereen

bezoek kwam, een bekend gezicht. Of de

die aan ons denkt en met ons meedenkt,

dagbesteding bezocht voor een prettige

hartelijk dank!

daginvulling samen met anderen. Voor een
mantelzorger die ineens moet loslaten.

Contact

Voor de vrijwilliger die altijd zo trouw haar

En dat is niet het enige! We merken

activiteiten kwam doen. Voor de medewerker

natuurlijk dat bewoners en familie er naar

die de juiste balans moet zien te vinden

verlangen elkaar weer te zien. Beeldbellen

tussen werk, gezondheid en kinderen die

is een heel mooie mogelijkheid die wij al

online les krijgen aan de keukentafel. Het is

geruime tijd bieden en dat ook blijven doen.

jongleren, alle ballen in de lucht houden en

Inmiddels is bij Scholtenhof een kuierhook

een nieuwe balans zoeken’. En dat doen we

ingericht. Cliënt en familie kunnen dan echt

allemaal samen.

even bij elkaar zijn en elkaar écht even
zien, ondanks een ruit als scheiding. En bij

En er is natuurlijk bezorgdheid om de cliënt,

Mariahof stond een hoogwerker, beschikbaar

om familie en om elkaar als medewerker.

gesteld door Kuiphuis Oldenzaal, om familie

Gelukkig kan ik op dit moment zeggen dat

en bewoners te herenigen. Ontzettend fijn

er bij de Zorgfederatie een zeer klein aantal

dat dit kan!

besmettingen zijn. Gelukkig zijn er ook weer
mensen aan het herstellen. Collega’s nemen

Nieuwe werkelijkheid

alle maatregelen in acht, zodat het risico op

Contact op deze manier is op dit moment

besmetting zo klein mogelijk is. Zij leveren

de nieuwe werkelijkheid. Er is nog geen

een topprestatie!

versoepeling van de maatregelen voor
onze bewoners in beide verpleeghuizen.
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Hartverwarmend

Begrijpelijk, maar ook erg moeilijk, met

Tegelijkertijd ontstaan er ook hele mooie

name voor familie. Wij hebben nauw contact

dingen. Ineens staat er een muziekgroep

met familie, telefonisch om van beide kanten

te zingen in onze tuinen, worden er bossen

te horen hoe het gaat. We denken wel na

bloemen bezorgd of 100 lekkere tompoucen

over de nieuwe werkelijkheid. Wat gebeurt

en steekt burgemeester Patrick Welman ons

er na 20 mei? Hoe zou je misschien op

een hart onder de riem. Kinderen maken

verantwoorde wijze toch weer contact en

tekeningen en beeldbellen krijgt een nieuw

warmte kunnen hebben? Hoe kun je toch

gezicht. Te veel om op te noemen. Er wordt

op een zo veilig mogelijke wijze weer wat

ook heel praktisch meegedacht. Wie had

vormen van dagbesteding starten? We
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zijn hierover aan het nadenken. Het zal

Goed om aandacht te hebben voor hen,

allemaal echt ‘stap voor stap’ gaan.

voor elkaar.

Trots en waardering

Ik wens ieder weer veel sterkte de

Onze medewerkers bieden deze periode,

komende tijd.

net zoals altijd met zorgzaamheid,
betrokkenheid en met deskundigheid

Met hartelijke groeten

het hoofd. Vertrouwd voor de mensen,

Wiesje Heeringa

dichtbij en met elkaar, maar wel in een
heel andere wereld. Deze wereld vergt
een andere werkwijze dan we gewend
zijn, en vraagt continu om bijsturing.
Om zo te kunnen werken is daadkracht,
vertrouwen, compassie en collegialiteit
nodig, en dat zie ik bij alle collega’s terug.
En waar het even niet meer gaat is er
mentale ondersteuning beschikbaar.
Thuis in Scholtenhof, Thuis in Mariahof
en Thuis in de wijk
Voor Scholtenhof en Mariahof is veel
belangstelling vanuit Oldenzaal, veel
ouderen wonen ook juist thuis in de wijk.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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C O R O N A E N Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Praktische informatie

Door Corona loopt het bij ZFO nog steeds anders dan anders.
Daarom nog een paar praktische zaken voor u op een rij.
Kan ik Scholtenhof en Mariahof bezoeken?

coronavirus in de wijk onder zowel cliënten als

De ingezette maatregelen zijn verlengd tot

medewerkers. Tevens brengen wij kennis, kunde

en met 19 mei. In ieder geval tot en met die

en ervaring bij elkaar zodat de zorg optimaal

tijd zijn de locaties gesloten en is bezoek niet

kan zijn.

mogelijk, ook niet als u vrijwilligers bent. Voor
de dagbesteding is er maatwerk. De een wordt

Mist u een luisterend oor?

gebeld en een ander wordt bezocht en een

Of bent u bezorgd?

ander redt het zelf of met familie. Binnenkort

De veranderingen die het coronavirus met zich

starten we met hele kleine groepjes voor de

meebrengen hebben veel impact op ons leven.

mensen die het meest urgent zijn. Wat er

Ineens is het vertrouwde anders en moeten we

na 19 mei gebeurt laten we afhangen van de

stilstaan bij de - zo gewone - dagelijkse dingen

afspraken die de overheid zal melden.

en deze anders inregelen. Wij begrijpen dat dat
niet eenvoudig is en dat u bezorgd bent. Om

Blijft mijn thuiszorg doorgaan?

uzelf, om uw familie, als cliënt of mantelzorger.

Afgelopen weken is er minder thuiszorg
geboden. Soms kwam dat omdat mensen het

Naast de mogelijkheden die wij als

zelf liever niet wilden, soms omdat de zorg

Zorgfederatie bieden, zijn er ook andere

verminderd werd vanwege de noodzakelijke

mogelijkheden om uw bezorgdheid mee te

zorg. De komende weken gaan we weer in

delen. Denk bijvoorbeeld aan:

overleg om te kijken of er voldoende zorg wordt

• Het Sociaal Team in Oldenzaal: iedere

geboden. Omdat het stabiliseert kunnen we dit

werkdag van 08.30 tot 14.00 uur via 0541-

doen!

571414.
• Mantelzorglijn: iedere werkdag van 09.00 tot

Corona Wijkteam

16.00 uur via 030-760 6055

Wij hebben een Corona Wijkteam opgericht om

• Het Rode Kruis: 070-44 55 888.

specifiek zorg te kunnen leveren aan:

Nog meer mogelijkheden vindt u op onze

• cliënten met bevestigde coronabesmetting

website.

• cliënten die verdacht worden van
coronabesmetting
• mensen die zich als nieuwe cliënt
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Laatste nieuws en contact
We hopen met deze maatregelen het risico op

hebben aangemeld met vastgesteld

Corona zo klein mogelijk te houden. Daarnaast

corona of verdenking hiervan en nog niet

willen wij u vragen om onze website in de gaten

eerder zorg hebben ontvangen van een

te houden voor verdere communicatie. Mocht

thuiszorgorganisatie.

u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen

Wij dragen hiermee preventief bij aan het

via onze receptie 0541-513433 of via ons

voorkomen van verdere verspreiding van het

emailadres info@zorgfederatieoldenzaal.nl.
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A A N K O N D I G I N G R A A D VA N T O E Z I C H T

Afscheid Wiesje Heeringa
Onze directeur bestuurder Wiesje Heeringa heeft ons meegedeeld
dat zij ZFO per 1 augustus 2020 zal gaan verlaten. De onderstaande
tekst van Wiesje geeft inzicht in het hoe en waarom.
Wiesje Heeringa:’ Na ruim 5 jaar met

wordt gewerkt door gedreven collega’s.

veel plezier bij ZFO als directeur

Ik hoop op mijn nieuwe werkplek ook

bestuurder te hebben gewerkt, ga ik

verder vorm te kunnen geven aan deze

Zorgfederatie Oldenzaal verlaten. Er is

verbinding, bedrijfsvoering en aan de

in die 5 jaar veel gebeurd. Het begon

belangrijke waarden’.

met de herinrichting 2.0, gevolgd
door een nieuwe meerjarenvisie. De

Als Raad van Toezicht vinden we dat

financiële situatie is goed, kwaliteit

Wiesje helemaal op haar plek is binnen

van leven en de verantwoordelijkheid

ZFO en vanuit die optiek is het jammer

van medewerkers, in de zin van

dat ze dit besluit heeft genomen.

zelforganisatie, hebben verder vorm

Tegelijkertijd feliciteren we Wiesje met

gekregen. Samen met de collega’s

de nieuwe kansen die ze krijgt bij de

OOT, andere collega’s, cliënten, familie,

grotere zorgorganisatie.

vrijwilligers, samenwerkingspartners,
Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad

De Raad van Toezicht beraadt zich

van Toezicht heb ik hier graag en in

nu op de procedure om een goede

goede samenwerking aan gewerkt.

opvolger te vinden. Vast staat al

Hoewel er altijd genoeg te doen is,

wel dat er, ook in de komende jaren,

vind ik dat er veel is ontwikkeld!

denkkracht (ook vanuit de organisatie)
en elan nodig is.

Deze fase is voor mij wel een
aanleiding geweest om weer een

Het is de wens van de Raad van

nieuwe stap te zetten. Een stap naar

Toezicht om hier samen en vanuit

een andere organisatie met weer

vertrouwen mee aan de slag te gaan.

nieuwe vraagstukken. Ik start per 1
augustus bij Viattence, een organisatie

In een volgend Driespan informeren we

voor ouderenzorg op de Veluwe.

u graag verder.

Ik ga afscheid nemen van ZFO als

Namens de Raad van Toezicht,

prachtige organisatie, waar het draait

Hendrik Jan Boere

om de mensen, waar met kwaliteit

voorzitter
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Vooroordeel
Wees een gidslicht
Wees vrijgevig in voorspoed
en dankbaar in tegenslag.
Wees eerlijk in oordeel,
en beheerst in woorden.
Wees een lamp voor wie in het
duister wandelt
en een tehuis voor de
vreemdeling.
Wees de ogen van de blinden
een gidslicht voor de voeten
van dwalenden.
Wees de adem voor het
lichaam der mensheid
dauw op de grond van het
mensenhart
en de vrucht aan de boom der
nederigheid.
Baha’ i - gebed, Perzië

8
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

We zijn allemaal Matroesjka’s…
Bent u wel eens aangezien voor iemand die u niet bent? Of
hebben ze wel eens wat over u gezegd, wat niet waar was?
Hebt u wel eens iets gezegd over een ander, waarvan u niet
kon weten of het klopte, en het toch zei?

T

oen mijn oma vroeger in het, toen

aannemen, omdat iemand er anders

nog, bejaardenhuis ging wonen en

uitziet, zich anders gedraagt, andere

ik daar als kind op bezoek kwam, had

gewoontes erop na houdt.

ik er een ideaalbeeld van. Gezellig met
meest leeftijdgenoten samen wonen.

Niets menselijks is ons vreemd.

Allemaal goed verzorgd. Ieder met

Toch zou ik willen pleiten voor meer

zijn eigen problemen en uitdagingen,

compassie en wijsheid onderling.

maar nu altijd iemand in de buurt waar

Eer je in aanmerking komt voor het

je mee kon praten of een kopje koffie

wonen in één van onze huizen, moet

drinken of een spelletje kon doen. Hoe

je een aandoening hebben die jouw

mooi was dat?! Toen ik ouder werd

leven zodanig beperkt dat je niet

en meer opnam van wat mijn oma

meer zelfstandig kunt wonen. Of

vertelde, viel dat beeld van die wereld

zorgverleners heel dicht in de buurt

langzaam uiteen. Eigenlijk, zo moest ik

moet hebben. Of een aangepaste

concluderen, was het niets beter dan

woning nodig hebt. Aan het uiterlijk

die grote boze buitenwereld.

kun je niet zien wat er zich innerlijk,
in het lichaam roert. Laten we daarom

Ook nu nog hoor ik verhalen

zorgvuldig onze vragen stellen en onze

van mensen, bewoners van onze

opmerkingen plaatsen over en naar

huizen, die verdriet hebben of zelfs

anderen.

beschadigd zijn door medebewoners.
Mensen die dingen zeggen die ze

Onze ziel is kwetsbaar en daarom zit
er vaak een flinke muur tussen dat
wat we (laten) zien en dat wat innerlijk
speelt. Dat kent u vast van uzelf en dat
is bij de ander niet anders.
Laten we nieuwsgierig zijn naar de
persoon in de persoon…
Kent u die Russische poppetjes, de
Matroesjka’s? In het poppetje dat je
ziet, zitten er vaak nog zo’n vier, vijf
soms zes verborgen. Steeds kleiner,
steeds kwetsbaarder, steeds dieper
weggestopt…

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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F A M I L I E M E V R O U W L O O H U I S - VA N T O E N

Liefdevolle verzorging
Vijf jaar geleden kwam mijn moeder Jopie Loohuis-van Toen
in Mariahof, afdeling Gelderman, wonen. Daarvoor woonde ze
10 jaar op de Walgaarden.

H

aar fysieke toestand ging toen zo

Veel werd er georganiseerd, de bingo-

achteruit dat het zelfstandig wonen

en muziekavonden vond ze geweldig.

niet meer mogelijk was ondanks de

Afgelopen februari was ze van de partij

goede thuiszorg van de Zorgfederatie.

bij de carnavalsavond van de ‘ Krasse

In samenspraak met de huisarts en

Knarren’. Met velen maakte ze een praatje

de verpleegkundige van de thuiszorg

die haar kenden. Dit deed ze altijd graag.

is er besloten om haar naar een

Haar motoriek ging steeds verder

verzorgingshuis te brengen.

achteruit en was ze meer afhankelijk van
hulp.

Mijn moeder koos zelf voor Mariahof
omdat ze er al eens verzorging had gehad

In 2018 vroeg Mieke Rietman (medewerker

na het krijgen van een nieuwe heup. Ze

PR) mijn moeder voor een fotosessie, die

kreeg een mooi plekje op de begane

ze wilde maken voor promotiemateriaal

grond met uitzicht op de ‘rotonde’. Vanaf

voor de Zorgfederatie. Nu hebben we

het eerste moment voelde ze zich er

mooie foto s van haar.

thuis, wat voor ons geruststellend was.
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Dit kwam voornamelijk door de goede en

Tot het laatst toe wilde ze zelf alles doen

liefdevolle verzorging van het personeel.

terwijl het personeel haar altijd alle hulp
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wilde bieden. Zo ook tijdens haar 90e
verjaardag dit jaar in februari. Ze heeft
het gevierd in ‘t Boeskoolhofke met familie
en bekenden. Ze werd bijgestaan door het
personeel uit de keuken.
Toen het coronavirus uitbrak en Mariahof
noodgedwongen moest sluiten, was het
moeilijk voor iedereen. Mijn moeder
was niet in staat zelf de telefoon vast
te houden maar de verzorging vond het
geen probleem om deze aan haar oor te

goed gevoel op terugkijk. En weet dat

houden of even het raam open te zetten

eenieder die overweegt naar Mariahof te

zodat we toch nog konden praten met

gaan er zeker geen spijt van zal krijgen.

mijn moeder. Na een week werd mijn
moeder zo slecht dat we bij haar konden

Mijn moeder is op 30 maart overleden en

zijn. Veel ben ik er toen geweest en heb

heeft altijd gezegd: ‘ Wanneer ik er niet

ik gezien hoe intensief het werk is van

meer ben moet je iedereen een attentie

het zorgpersoneel en hoeveel ze er voor

geven van mij om iedereen te bedanken

de bewoners zijn. Niet alleen voor de

voor de goede zorg’ .

lichamelijke verzorging maar ook voor het
geestelijke bijstaan.

Dat hebben we gedaan in de vorm van een
roos met een bloemencheque eraan.

Mijn moeder heeft in die 5 jaren zoveel
warmte gekregen dat ik er met een heel

Nico Loohuis

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HOOGWERKER BIJ MARIAHOF

Contact op hoogte en afstand
‘Ontroerend en heel speciaal’... Deze reacties hebben we ontvangen
op onze inzet van een hoogwerker om bewoners en familie ‘op
hoogte en afstand’ met elkaar in contact te brengen. Familie van
25 bewoners van Mariahof ging deze week met een hoogwerker
de lucht in, alles aangeboden door Kuiphuis Kraanverhuur. Dank
hiervoor! Iedereen heeft erg genoten.

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Kleine blijk van waardering
In de maand april hebben alle medewerkers en
vrijwilligers een kleine blijk van waardering ontvangen
om iedereen een hart onder de riem te steken.
Medewerkers

Met onze cliënten gaat het overigens naar

Het Coronavirus houdt de gemoederen al

omstandigheden goed: het leven gaat voor

een aantal maanden bezig. Sinds alweer

hen zo goed mogelijk door en zij ontvangen

weken werken wij volgens landelijke

goede zorg.

richtlijnen om het risico op besmetting
zo klein mogelijk te houden. Dit vergt een

Ik kan me ook voorstellen dat u door de

andere werkwijze dan we gewend zijn,

maatregelen een moeilijke tijd doormaakt.

en vraagt continu om bijsturing hiervan.

Om u een hart onder de riem te steken en

Om zo te kunnen werken is daadkracht,

te laten weten dat we aan u denken, sturen

vertrouwen, compassie en collegialiteit

wij u een kleine blijk van waardering.

nodig, en dat zie ik bij alle collega’s terug.
Dit, en het feit dat iedereen zijn/haar

Als de Coronacrisis voorbij is, hoop ik u in

schouders eronder zet ten behoeve van

goede gezondheid weer te mogen treffen.

onze cliënten, maakt mij ontzettend trots.

Voor nu wens ik u veel succes en sterkte.

Trots dat jullie met elkaar, als collega’s,
onze mooie organisatie maken en dat

Wiesje Heeringa,

mensen op jullie vertrouwen!

directeur bestuurder

We doen het goed en we doen het met z’n
allen, en dat vind ik lovenswaardig. Het zal
nog wel even duren voordat het leven in
ons land weer echt anders wordt, maar tot
die tijd wens ik ieder veel succes en sterkte.
Vrijwilligers
Door het heersende Coronavirus heeft
Zorgfederatie Oldenzaal, net als alle
andere verpleeghuizen in Nederland, haar
deuren moeten sluiten voor bezoek. Door
bijkomende maatregelen betekende dit
ook dat u als vrijwilliger al een paar weken
geen werkzaamheden meer hebt kunnen
verrichten binnen onze locaties. U wordt
door ons, medewerkers en cliënten, erg
gemist!

14
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INTERVIEWS

‘In het licht van
de pandemie’
In het weekend van 14 en 15 maart werd de ene na de
andere afspraak in mijn agenda afgezegd. De eerste
tekenen van de crisis waar we ons nog niet bewust van
waren, dienden zich aan.

C

hina en Italië waren volop in

omdat die in totale isolatie zit. De

het nieuws, de wereldkaart

bewoner die herinnerd wordt aan

bij het NOS journaal kleurde

de oorlog – de onzichtbare vijand

langzaam rood, ook richting

die het openbare leven totaal

Nederland. De week daarop werd

verstoort. De vijand waarvan je

er vooral ingezoomd op ons eigen

niet weet wanneer en hoe hij zal

land: Brabant werd aangemerkt

toeslaan.

als besmettingshaard…
Het meeste gebeurt achter de
Bij het schrijven van dit bericht

dichte deuren. We krijgen een

zijn we Inmiddels zes weken

gevoel van versnippering terwijl

verder. Zes weken waarin ook in

we zo voor de verbinding willen

onze huizen en bij de mensen

gaan. Om dát gevoel weer te

thuis de crisis zich volop laat

versterken zullen we de komende

voelen. Alles wat normaal was is

tijd mensen gaan spreken,

niet meer normaal. En wat wel

bewoners en medewerkers en

normaal was, komt nu ineens in

familie, over de ervaringen. We

een heel ander licht te staan - in

willen zo een antwoord vinden

het licht van de pandemie.

op de vraag ‘Hoe ‘st? Een vraag
die we normaal makkelijk in het

Er gebeurt veel bij onze bewoners

voorbijgaan stellen. Ja, hoe is

en medewerkers. Er zijn mensen

het met ons in het licht van de

ziek geworden en helaas, ook

pandemie…?

overleden aan corona. De
medewerkers die zich moeten

Yvonne Meyer,

aanpassen aan een andere

geestelijk verzorger

manier van werken, constant
alert moeten zijn, die de familie

in samenwerking met Mieke

moet vervangen van de bewoner

Rietman, medewerker PR
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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.

20

Ben je Verzorgende IG en zoek je

Kijk voor onze actuele vacatures op

een nieuwe uitdaging? Heb je tijd

www.zorgfederatieoldenzaal.nl of

om als vrijwilliger aan de slag te

neem contact op met afdeling

gaan? Dan ben je bij Zorgfederatie

Personeelszaken0541-513433 of via email:

Oldenzaal van harte welkom!

sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
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S C H O LT E N H O F

Echtpaar Vos 60 jaar getrouwd
Het ‘feestje’ werd
samen met kinderen
en kleinkinderen
gevierd via het
balkon.
Een hoogwerker van
Kuipers Tubbergen
was aanwezig om het
mogelijk te maken
samen op hoogte en
afstand te proosten op
deze feestelijke dag.

BIJZONDERE VERJAARDAG

Mevrouw Bruggink 93 jaar
Zaterdag 2 mei is mevrouw
Bruggink van afdeling Landreben
93 jaar geworden.
Geen bezoek bij haar van echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen, geen
knuffels en even omhelzen en dat al
7 weken in afzondering! Haar familie
heeft een hoogwerker geregeld en de
kinderen mochten in de hoogwerker
om moeder Bruggink, op gepaste
afstand van anderhalve meter, toch
“live” de felicitaties over te brengen.
Een zeer bijzonder momentje. Ze
hebben even genoten!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL

Puzzel mee!

AFDALING
BESTEK
BETEGELING
CENTRIFUGE
DOCUMENT
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EETKAMER
GELUK
MAGAZINE
MARKETING
OLIFANT

ONDERWIJS
ONLINE
ONTWAKEN
ONTWIKKELING
PLAFOND

PORSCHE
ROLTRAP
STOEPRAND
TAFELKLEED
VIJGEN

C O N T A C T B E W O N E R S E N FA M I L I E

Kuierhook in Scholtenhof
Wij begrijpen dat het niet
eenvoudig is voor familie en
bewoners om elkaar niet te zien
en te spreken.

binnen en buiten, is een spreek-/
luisterinstallatie geplaatst. Weliswaar
met een ruit ertussen, maar wel van
heel dichtbij weer een vertrouwd
gezicht zien en samen zijn.

Sinds vrijdag 24 april kan men elkaar
zien en spreken in de kuierhook

Via uw 1e contactpersoon kunt u

bij Scholtenhof. In een privéhoek

afspraken maken om gebruik te

aan weerszijden van een raam,

maken van de kuierhook.

GEDICHT

Warmte op afstand
EEN KNUFFEL
OF ZOEN
KUN JE NU GEWOON
EVEN NIET DOEN
NIET SAMEN
GEEN HAND
WARMTE GEEF JE NU
ALLEEN OP AFSTAND
CARO

Caroline Niekus,
auteur PoArtryBook jij & ik meer
gedichten instagram CaroNiekus

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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KLEUR MEE!

MARCEL DIJKHUIS, VERPLEEGKUNDIGE

Top Verzorg(st)ers
Ik kijk graag naar mijn favoriete tv-programma
Topdokters. Toen ik dat deze week ook deed
moest ik aan jullie, mijn collega’s, denken.

laat ik het maar samenvatten als een geweldige
holistische mensvisie.
Verbinding

D

it zal ik even uitleggen. Topdokters zijn natuurlijk

Dit is al een klein beetje aangestipt bij de

geweldige specialisten op hun vakgebied, met

kernwaarde ‘open’. Het is toch mooi om te zien hoe

nadruk op hun vakgebied. Bij jullie is er ook sprake

er vanuit de gehele organisatie verbinding gezocht

van topverzorg(st)ers maar met één groot verschil:

wordt. Maar ook dat wij elkaar opzoeken. Maar

jullie zijn specialisten op alle gebieden die maar met

laten wij niet vergeten hoe dat binnen Mariahof

zorg te maken hebben.

gaat: Bloemetjes worden er gestuurd, chocolade,
de keuken, td, behandelaren en niet te vergeten de

Nu wist ik dat altijd wel, maar als ik kijk naar de

familie. Het gaat bijna vanzelf.

laatste weken is mij dat nog duidelijker geworden. Ik
zal dit uitleggen waarbij ik in mijn verhaal ook de drie

Empathie

kernwaarden meeneem.

Als laatste wil ik empathie even kort beschrijven. Het
is weliswaar geen kernwaarde, maar deze komt in

Zoals bekend bij jullie zijn de kernwaarden van ZFO

alle drie kernwaarden terug.

open, vakmanschap en verbinding. Ik zou er nog een

Maar ik wil empathie in relatie tot de familie

vierde aan willen toevoegen en dat is empathie.

beschrijven. Het is overweldigend hoe jullie dat doen.
In de gesprekken die ik voer met de familie komt dit

In mijn beleving kan ik dat het beste beschrijven

steeds weer naar voren, dit zit gewoon in jullie, daar

door een dag te beschrijven zoals ik die laatst heb

hebben wij geen cursus voor nodig. Geweldig!

meegemaakt. Op die dag kwam alles voorbij.

Ik schrijf dit stukje in eerste instantie voor Everloo
maar dit geldt natuurlijk voor elk team, want ik ben

Open

ervan overtuigd dat dit voor elk team geldt.

Wat ik die dag hoorde was een goede communicatie
waarin alles voorbij kwam. Duidelijkheid willen

Ik sluit dan ook af met: Top Verzorg(st)ers

hebben, zo af en toe ook boosheid, emoties, elkaar
opzoeken (app/bellen) voor een stukje steun, geen
verborgen agenda, eerlijkheid, ik zag verzorgenden
hoe ze zijn met een hart van goud.
Vakmanschap
Daar had ik al geen twijfels over, maar als ik dan
zie hoe jullie dat als team/individu oppakken, dan
kan ik alleen maar trots zijn op jullie. Als ik alles
benoem zal het een te lang verhaal worden, maar ik
wil wel een paar termen noemen: medisch technisch
handelen, begeleiding, ADL, welzijn, daginvulling….

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

25

TUSSEN DE OREN

Oorlog
Vanmorgen zei een bewoner tegen mij: “Het lijkt wel of
er oorlog is.” Hij duidde op de beperkingen die ons als
samenleving worden opgelegd in deze Coronatijd.

H

ij had gelijk. Eén of een paar
dagen iets niet kunnen, valt

nog wel weg te schrijven als een
onregelmatigheid, maar na zoveel
weken moet je een opstandig gevoel
onderdrukken en ligt de depri op de
loer. Als ik dit schrijf is het begin april
en de lente weet van niets en lacht en
lonkt…
Maar dan. Door die beperkingen zie
je ineens wat je al had, maar niet zo
op lette; het was gewoon. En het is een
tijd van nieuwe inspiratie, ook ben je
ineens rijker dan je dacht. Vooral ook
als ik kijk naar alle hartelijke brieven,
kaartjes, tekeningen, bloemen, koekjes,
chocolaatjes, enzovoort die worden
gebracht. En niet te vergeten een
hartelijke en ontroerende brief van
onze burgemeester.
Wat geweldig dat u aan ons, bewoners
en personeel, denkt en meeleeft! Ik
kan niet zeggen hoe fijn dat is! Hè
gelukkig, we komen er samen wel
doorheen. En sterker dan voorheen
komen we er uit tevoorschijn!
Dank u wel namens alle bewoners en
collega’s!! Blijf gezond!!
Frans Agterberg
Welzijnsmedewerker,
miMakker en Muziek
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I N T E RV I EW 75 JA A R B EV R I J D I N G

Veteraan Wim Jan Mansier
In het kader van Oldenzaal 75 jaar vrij, in dit nummer een tweede
interview met een veteraan. Dit keer is aan het woord Wim Jan Mansier,
medewerker op de afdeling Personeelszaken bij de Zorgfederatie.

A

ls achttienjarige heeft Wim Jan zijn, toen nog

Amendola van hun zending, deed iets met hem en

geldende, dienstplicht vervuld. Na een korte

zijn collega’s.

onderbreking kwam hij terug bij defensie en volgde
hij een opleiding tot specialist logistiek. In deze

Omdat de voorzienende manschappen zelf geen

functie ben je verantwoordelijk o.a. voor het vervoer

getuige zijn van oorlogshandelingen, hebben vliegers

van gevaarlijke stoffen. Toen defensie zich rond

van F16’s op een avond ter plekke de beelden

1991 ging richten op vredesmissies werd Wim Jan

gedeeld die zijn opgenomen hadden met de hitte

verantwoordelijk voor het transport per vliegtuig

camera’s. Door de verhalen en de beelden op het

of over zee van heel veel bijzondere én gevaarlijke

NOS journaal, die ze ’s avonds bij het eten bekeken,

ladingen. Hij werd expert in het verantwoordelijk en

wisten ze wel wat er in Joegoslavië gebeurde. Maar

goed beladen van vrachtauto’s, vrachtvliegtuigen

deze beelden hadden een veel grotere impact.

en vervoer over zee. Niet alles uit het boeiende

Zo zagen ze hitte beelden met nog bewegende

interview kan ik hier aanhalen, daarom pak ik er twee

poppetjes die in en uit een gebouw lopen; een paar

onderwerpen uit die mij raakten.

seconden later zijn ze er niet meer, weggevaagd,
gebombardeerd, met ‘jouw’ bommen... Dat was

Kameraadschap

eerlijke informatie maar hard en moeilijk. ‘Daar

Het militairschap, zo zegt Wim Jan, heeft niks te

werden we wel stil van’, aldus Wim Jan.

maken met het soldaat zijn. Het heeft veel meer te
maken met het je verbinden met een gemeen-

Gelukkig heeft Wim Jan geen trauma overgehouden

schappelijk doel; weten dat je ergens sámen

aan zijn uitzendingen. Hij heeft zichzelf leren kennen

voor gaat met alle neuzen dezelfde kant op. Díe

in extreme situaties. Dat heeft hem sterker gemaakt.

samenwerking. In crisissituaties moet je blindelings

Zijn dochters (van 12 en 14 jaar) vinden, sinds ze de

op elkaar kunnen vertrouwen. De kameraadschap die

serie ‘Hoogvliegers’ op TV volgen, hun pa ineens

daardoor ontstaat is, zo begrijp ik, niet te vergelijken

enorm interessant. Hij móet met ze meekijken nu.

met collegialiteit in de burgermaatschappij. Dit gaat

Het geeft Wim Jan de gelegenheid om íets van zijn

veel dieper.

ervaringen over te brengen op zijn dochters.

Uitzending Amendola, Italië (oorlog in Joegoslavië)

Dank je wel Wim Jan voor je openheid. Het maakt

Wim Jan vocht niet zelf, maar hield zich bezig

indruk hoe je van een onschuldig jochie, dat opgroeit

met het transport van allerlei militaire goederen,

in een warm gezin in Drenthe door allerlei keuzes in

waaronder verschillende typen bommen die onder de

je leven in zo’n situatie terecht komt. Fijn dat je er

F16’s worden gehangen. In zijn rol als expert logistiek

goed doorgekomen bent.

werd hij geconfronteerd met dagelijkse (!) zendingen
van allerlei vliegtuigbommen. Dat gegeven en het

Yvonne Meyer,

feit dat de F16’s steeds weer leeg terugkwamen op

geestelijk verzorger
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TONY JOCHEM, SCHRIJVER

Dwangarbeid tijdens de
Tweede Wereldoorlog
Tony Jochem, 80 jaar en schrijver van het boek DWANGARBEID, heeft
100 boeken beschikbaar gesteld voor onze bewoners in Mariahof en
Scholtenhof. Dank hiervoor.

T

ony Jochem jr. -80 jaar oud- heeft een

gedreven op het toenmalige voetbalveld

boek geschreven over de periode dat

van vv Oldenzaal aan de Haarstraat en

zijn vader als dwangarbeider in Duitsland

vandaar in een lange colonne lopend naar

verbleef. Tienduizenden mannen tussen

Gronau gebracht. Duitse militairen met

17 en 55 jaar werden op 25 oktober

geschouderd geweer zorgden voor de

1944 tijdens een razzia door de nazi’s

nodige discipline onderweg. In Gronau

opgepakt en in de oorlogsindustrie

werden ze, samen met mannen uit Losser,

en verdedigingswerken van Duitsland

Enschede, Hengelo en omgeving in 4

ingezet. In totaal werden circa 500.000

scholen ondergebracht. Vandaar werden ze,

Nederlanders afgevoerd, waarvan 30.000

samen met mannen uit Enschede, Losser

het leven lieten.

Hengelo, Haaksbergen en Eibergen over
heel Duitsland verspreid. Tony werkte,

Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid

samen met honderden lotgenoten aan

van het feit dat het in oktober 75 jaar is

de verdedigingslinie Westwall -door de

geleden dat deze razzia werd gehouden en

geallieerden Sigfriedlinie genoemd- die

omdat Nederland begin 1945 werd bevrijd.

langs de Duitse grens lag. Dit was volgens

Vijf jaar heeft deze oorlog geduurd, waarbij

hen noodzakelijk omdat de geallieerden

over de hele wereld meer dan 70 miljoen

bezig waren met voorbereidingen om

mensen het leven lieten.

Nederland boven de rivieren te bevrijden en
de Rijn richting Duitsland over te steken.
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Tony Jochem sr. heeft, na terugkomst, een

Het boek volgt Tony op de voet langs alle

gedenkschrift geschreven aan de hand

plaatsen en schansen waar hij werkte.

van zijn herinneringen en aantekeningen

Zijn reis liep via Gronau, Vreden, Bocholt,

die hij tijdens zijn verblijf in Duitsland had

Wesel en Kevelaer, naar Lüllingen, waar

gemaakt. Dit gedenkschrift diende Tony

hij de langste tijd doorbracht. Volgens zijn

Jochem als leidraad bij het schrijven van

dagboek was het leven daar zo slecht nog

zijn boek. Een verhaal waarin de realiteit

niet. Dat veranderde toen de Engelsen,

van de oorlog angstwekkend dichtbij komt.

Schotten, Canadezen en Amerikanen een

Hij noemt ook veel namen van andere

massale aanval op de Rijn uitvoerden

dwangarbeiders uit Twente in zijn dagboek.

en deze overstaken. Dit gebeurde met

Tijdens een razzia werd hij, met 800

de grootste luchtlandingsoperatie ooit

plaatsgenoten uit Oldenzaal, samen

uitgevoerd. Circa 60.000 militairen namen
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in totaal aan deze operatie deel.

research achterhaald wat er ter plaatse

Omdat de meeste Duitse soldaten na

daadwerkelijk dag na dag is gebeurd

enige tijd maakten dat ze weg kwamen,

in deze periode en dat in het boek

waren de dwangarbeiders aan de goden

weergegeven, waardoor het verhaal soms

overgeleverd. Iedereen probeerde hals

ijzingwekkend realistisch wordt.

over kop weg te komen uit de frontlinie.

Verder wordt in aparte hoofdstukken

Tony beschrijft hoe hij, samen met een

weergegeven hoe het zijn moeder en de

klein gezelschap vluchtte en via een

kinderen thuis verging.

gebombardeerde spoorbrug over de
Rijn de levensgevaarlijke terugtocht

Meer informatie:

naar huis ondernam. De auteur heeft via

www.avitoon.nl/dwangarbeid
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EVEN VOORSTELLEN

Noortje Morsink
Mijn naam is Noortje Morsink,
27 jaar en woon in Oldenzaal.

A

fgelopen januari hebben mijn man
en ik ons zoontje mogen verwelkomen.

Na genoten te hebben van mijn verlof ben
ik per 4 mei werkzaam als P&O Assistent
bij Zorgfederatie Oldenzaal. Hiervoor ben
ik werkzaam geweest op de P&O afdeling
in een bouwbedrijf, een hele andere wereld.
Voor mij is dit weer een nieuwe uitdaging in
een nieuwe organisatie en branche, waar ik
erg veel zin in heb. In mijn vrije tijd ben ik
druk met het verzorgen en rijden van mijn
paarden, wandel ik veel en spreek ik graag
af met vrienden.

EVEN VOORSTELLEN

Gonny Moleman
Mijn naam is Gonny Moleman.
Samen met mijn man, twee
kinderen en onze hond woon
ik in het mooie Oldenzaal.

I

n mijn vrije tijd lees ik graag een boek
en ben ik actief bezig met volleybal.

Verder vind ik gezellige dingen doen met
vrienden en familie erg belangrijk. Sinds
november 2018 werk ik als vrijwilliger
bij Mariahof als receptiemedewerkster.
Dit heb ik altijd erg leuk gevonden.
Daarom ben ik nu extra blij dat ik bij de
Zorgfederatie in dienst mag komen als
receptioniste bij Scholtenhof. Hier ben ik
op 29 april met heel veel zin begonnen!
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Corona
Welke relatie is er te leggen
Tussen schonere lucht in China
En het in Oldenzaal doden afleggen

Ongekende creativiteit barst los
concerten op balkons
Elk uur een verslag door de NOS

Wat is er gebeurd in Wuhan
Waardoor je in Italië
Niet meer de straat op kan

Regeringsleiders denken en
praten zich in het zweet
Niemand kan nog zeggen
Dat ‘ ie van niets weet

Een ongeziene gast liftte
mee op diverse longen
Een Nederlandse vrouw in
Nepal krijgt heimwee
Door het virus tot een langer
verblijf gedwongen
Ongekende relaties
Ongekende vibraties
Over vele naties
De mensen die in hun huis verpozen
Zitten daar opgescheept
Met de eigen schillen en de dozen
Vermaak zoekend met je
eigen gezin
De buurkinderen
Mogen er niet meer in
In de verpleeghuizen
Zitten de ouderen in isolatie
Vechtend tegen frustratie?

Waar eindigt dit
Wie zal het zeggen
Of en wanneer zal het virus zelf
het loodje leggen
Terug naar normaal zal niet
bestaan we hebben geen idee
hoe het leven na deze crisis
verder kan gaan
Er zullen littekens zijn: in de
mensen, in bedrijven, in vertrouwen
overal ging er wel íets kapot
maar met een bak aan nieuwe
ervaringen, kunnen we het leven
opnieuw beschouwen
Dan hoop ik toch, van ganser harte,
dat uit de puinhopen van dit verhaal
het leven anders maar beter verder gaat
en dat dit geldt voor mens, dier, natuur –
voor iedereen, ja, voor ons allemaal
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ALZHEIMER CAFE OLDENZAAL

Thema: Onbegrepen
gedrag bij dementie
In de maanden maart, april en mei zijn er geen
bijeenkomsten in het Alzheimer café Oldenzaal.

V

oor de maand april stond het thema

voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de

op het programma: Onbegrepen

mensen met dementie vertoont vroeg

gedrag bij dementie

of laat ander (problematisch) gedrag.
Onder onbegrepen gedrag valt al het

Het is voor de organisatie van het AC

gedrag van de persoon met dementie

even zoeken geweest hoe we toch in

dat door deze persoon zelf en/of zijn

contact kunnen blijven met de bezoekers.

omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt

Gelukkig hebben we van een groot aantal

ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden

regelmatige bezoekers een emailadres

verschillende termen gebruikt zoals

en is er een brief met onderstaande

probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar

informatie naar hen verstuurd. Voor de

gedrag of veranderend gedrag. Het kan

komende periode kijken we nog hoe we

gaan over klagen, repetitief gedrag,

de mensen op een andere manier kunnen

(nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler)

ondersteunen en het programma in een

boos, argwanend, apathisch en agressief

gewijzigde vorm toch kunnen aanbieden.

gedrag. Om goed met het gedrag om
te gaan, is het van belang het gedrag
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Onbegrepen gedrag en pijn komt

te begrijpen. Pas als u de oorzaak van

regelmatig voor bij mensen met

het gedrag achterhaalt, kunt u de juiste

dementie. Het kan lastig zijn om te

aanpak of behandeling kiezen. Op de

achterhalen wat iemand precies wil,

website kunt u meer informatie vinden:

bedoelt of voelt. Dit zogenoemde

www.dementie.nl (het platform voor

onbegrepen gedrag komt heel vaak

dementie)
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Puzzel mee!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

33

K L E U R P L A AT

KLEUR MEE!

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

Food Connect Maaltijd Service
Almelo

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Gerard Kosse, de keurslager
(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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