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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

hiervoor opgeven via telefoonnummer:

APRIL 2021. Het Driespan is het

0541-513433 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 op
Krijgt u het Driespan niet, maar heeft

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

Vooruitzien en terugkijken
Beste mensen,
Qua ontmoeten is deze periode als gevolg van de coronamaatregelen vooral rustig en saai.
De avondklok maakt dat we elkaar nog minder zien, en hoewel kleine versoepelingen zijn
doorgevoerd, kijken we toch allemaal met een benauwd oog naar de dagelijkse, licht stijgende
coronacijfers.

W

e vergaderen nog massaal digitaal en de

versoepelingen van onze bezoektijden en het starten

personeelsvereniging heeft zelfs een online

met het organiseren van activiteiten. Hoe fijn is dat.

bingo georganiseerd. Er deden meer dan 100
medewerkers van de Zorgfederatie mee, samen met

Wat de afgelopen periode niet saai was, was het

hun partners en/of gezinnen. Ook mijn dochters en ik

weer. Binnen 1 week tijd hebben we te maken gehad

waren fanatiek bezig de bingogetallen aan te kruisen

met een bijna Elfstedentocht en een zonverbrande

en onderwijl de goodie bag leeg te eten. Een super

huid. Winterse en zomerse dagen vlak achter elkaar,

geslaagde activiteit!

en nu is het vooral nat en herfstig. Waarom is dit het
vermelden waard, zult u zeggen? Nou vooral, omdat

We hopen alleen dat de digitale afspraken binnenkort

we met mooi weer lekker met onze bewoners naar

weer plaats maken voor fysieke bijeenkomsten. Al

buiten kunnen, bijvoorbeeld fietsen op de duofiets of

onze bewoners zijn inmiddels gevaccineerd en een

wandelen. En niet overvallen worden door plensbuien

groot deel van onze thuiszorgcliënten is of wordt ook

tussen de thuiszorgbezoeken door, is ook prettig.

uitgenodigd via de huisarts
voor vaccinatie. Ook onze

Weer activiteiten ondernemen met elkaar, daar
hebben we zin in. Nu alleen dat weer nog….

medewerkers in de directe
zorg en thuiszorg hebben

Ik wens u hele fijn paasdagen en veel plezier met het

een uitnodiging voor

lezen van dit Driespan.

vaccinatie ontvangen.
We kunnen dus weer
nadenken over
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Renate Bergman
directeur bestuurder

DAGBESTEDING

10 jaar Breedwijs
en De Abdij
Dagbesteding Breedwijs

voorbij komen zijn: dinsdags is mijn

Het is alweer 10 jaar geleden dat we zijn

verwendag, wat een gezelligheid hier en

gestart met dagbesteding Breedwijs.

ook het kleuterproject (als er geen corona

Vanaf het begin is dit een locatie waar

is) wordt met veel positieve reacties

de deelnemers met veel plezier komen.

ontvangen.Niet alleen de deelnemers

Samen met elkaar bedenken wat te gaan

komen hier graag maar het is ook een

eten en samen met de vrijwilligers de

feest hier te mogen werken. Op naar de

boodschappen halen en lekker koken. En

volgende mijlpaal.

oh wat wordt er vaak gezegd: “Het
is net een restaurant zo lekker dat eten

Dagbesteding in de Abdij

en wat gezellig, samen eten en niet

Naast dagbesteding Breedwijs zijn

alleen.” Complimenten die met regelmaat

we in 2011 ook gestart met sociale

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

5

dagbesteding in de Abdij.

georganiseerd. Er was elke morgen iets

Om gezelligheid en activiteiten te bieden

lekkers bij de koffie, en ‘s middags werden

aan mensen die (nog) geen indicatie

we verblijd met een optreden van Gerrit

kregen voor de dagbesteding, maar

Gorkink, clown Spruit, en Dinie Jeunink.

van het alleen thuis-zijn wel een beetje

Een hapje en een drankje maakten het

genoeg hadden. We hebben verschillende

feestje compleet. De deelnemers hebben

mensen zien komen en gaan in de

genoten van deze week.

voorbije 10 jaar, veel plezier gehad samen
en vaak gehoord: wat is het toch gezellig

We willen de deelnemers heel hartelijk

hier naar toe te gaan.. ik heb het weekend

danken voor het vertrouwen in ons en in

niemand gesproken, blij dat ik er weer

elkaar deze jaren, de vrijwilligers voor hun

ben..het eten is hier zo lekker, wat worden

steun en gezelligheid, en de beheerders

we verwend.

van Breedwijs en de Abdij voor de fijne
samenwerking.

Om te vieren dat Dagbesteding in de

Op naar het volgende lustrum.

Abdij en dagbesteding Breedwijs al 10

6

jaar mogelijk is, hebben Anita Laarveld

Ellen Pross, Ellen Groeneveld,

en Ellen Groeneveld een gezellige week

Gonny Flint en Anita Laarveld
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PODCAST ZFO

Twee afleveringen
te beluisteren
Onze eerste twee afleveringen in de podcast serie ‘Werken bij
Zorgfederatie Oldenzaal’ staan online.
Met onze podcast serie willen we

Everloo, over haar werk. In de tweede

buitenstaanders een “inkijk” geven in wat

aflevering neemt wijkverpleegkundige

het werken bij Zorgfederatie Oldenzaal

Maartje u mee in haar werkzaamheden.

inhoudt. De behoefte aan personeel

Elke maand gaan we met een andere

in de zorg is groot. Maar potentiële

medewerker in gesprek en zullen we een

medewerkers enthousiast maken voor

nieuwe aflevering plaatsen.

wat wij bij Zorgfederatie Oldenzaal
doen, is door de coronamaatregelen erg

Podcasts zijn nieuw en gemakkelijk te

lastig. We kunnen niet zomaar bezoekers

beluisteren. De podcasts zijn onder

ontvangen om ze een kijkje in de keuken

andere te beluisteren op Spotify en

te geven. We willen toch graag mensen

Podcasts van Apple, onder de titel van

de gelegenheid geven kennis met ons als

Werken bij Zorgfederatie Oldenzaal.

werkgever te maken en dit kan heel goed

Wanneer u meer wilt weten over de

met een Podcast. In de eerste aflevering

podcast serie laat ons dit dan weten via

vertelt Natasja, verzorgende IG van team

podcast@zorgfederatieoldenzaal.nl

Podwattes?
Eerst even korte
een korte uitleg, een
podcast is een soort
radioprogramma op
het internet. Het is een
geluidsbestand (audio)
dat op elk gewenst
moment beluisterd
kan worden. Die audio
kan van alles zijn. Het
luisteren naar een
podcast is gratis en u
kunt er naar luisteren
wanneer het u uitkomt.

10
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PA A S B I N G O

Bewoners
Kalheupink
De onlangs gehouden Paasbingo voor de bewoners van de afdeling
Kalheupink was een groot succes. Dankzij diverse sponsoren waren
er leuke prijzen te winnen die betrekking hadden op Pasen. Een aantal
vrijwilligers en medewerkers hielpen de bewoners die problemen hadden
met de bingokaarten.

N

atuurlijk was er bij de koffie/thee

iedereen, met de Pasen in aantocht,

een heerlijke plak cake en in de

een vrolijk bloemetje.

pauzes van de bingo voor iedereen
een hapje en drankje.

De organisatie kreeg lovende woorden
en iedereen was het er over eens dat

De bewoners die om welke reden dan

er vaker een bingo, in deze vorm en

ook niet bij de bingo aanwezig waren,

met inachtneming van de 1,5 meter,

werden niet vergeten. Na afloop kreeg

georganiseerd mag worden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PA S E N

Fijne paasdagen!
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IN MEMORIAM

Jan van Rugge
Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel
bijzonder persoon...
Verdrietig nemen wij afscheid van

Jan van Rugge

Jan was één van de oprichters van het
Scholtenhofmagazine, later het Vierspan en nu
het Driespan. Hij heeft zich ruim 35 jaar lang als
vrijwilliger met grote gedrevenheid ingezet voor
Zorgfederatie Oldenzaal. Helaas is hij hiermee in
2018 gestopt in verband met zijn gezondheid. Voor
zijn jarenlange inzet en inbreng zijn wij hem zeer
dankbaar.
We wensen zijn dochter Ebelien en verdere familie
veel sterkte om dit verlies te verwerken.
mede namens de redactie van Driespan
Renate Bergman (directeur bestuurder)
Zorgfederatie Oldenzaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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C L I Ë N TA D V I S E U R E N C A S E M A N A G E R D E M E N T I E B I J Z F O

Wat kunnen zij voor u en uw
omgeving betekenen?
C

liëntadviseur

huisartsen. De clientadviseur heeft ook

Als uw woonomgeving niet meer

contact met een eventuele verwijzer

geschikt is om er zelfstandig en veilig

om een specifieke woon- en zorgwens

te kunnen wonen en/of u daarnaast

goed in beeld te hebben. Samen met

zorg en ondersteuning dicht bij u in de

u inventariseert de cliëntadviseur uw

buurt nodig heeft, neem dan contact

wensen en dat wat u nodig heeft. U wordt

op met onze cliëntadviseurs. Uw eerste

geïnformeerd over alle mogelijkheden van

contact met Zorgfederatie Oldenzaal

woonvormen, zorg, producten, diensten en

loopt vaak via hen. De cliëntadviseur is

arrangementen die voor u geschikt kunnen

uw contactpersoon vanaf het moment

zijn. U kunt alle vragen aan hen stellen.

dat u om advies vraagt. Hij/Zij is úw

14

aanspreekpunt, maar ook voor uw

Casemanager dementie

naasten en andere disciplines zoals

Als u of uw naaste met dementie thuis

DRIESPAN | APRIL 2021

woont of als u vermoedt dat iets niet
helemaal is zoals het was, kan een

N I E U W E C L I Ë N TA D V I S E U R /
CASEMANAGER DEMENTIE

casemanager dementie uitkomst

Arend
Teunissen

bieden. De casemanager begeleidt en
ondersteunt mensen met dementie
en hun naasten in de thuissituatie
gedurende het hele proces. Met al uw
vragen en onzekerheden kunt u bij ons
terecht bij de casemanager dementie.
De casemanager begeleidt en adviseert
mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers tijdens het gehele traject
van dementie.

We zijn verheugd dat we een nieuwe
cliëntadviseur/casemanager dementie
hebben gevonden in de persoon van
Arend Teunissen.

of casemanager dementie? Karin Evering,

H

Olga Terhalle en Arend Teunissen staan u

Evering en Olga Terhalle. Arend is maandag

graag te woord. U kunt hen op werkdagen

8 maart in zijn nieuwe functie voor 18 uur

telefonisch bereiken via 0541-513433 of

per week. Daarnaast zal hij nog gemiddeld

een email sturen naar clientadviseur@

zo’n 10 uur per week werkzaam blijven als

zorgfederatieoldenzaal.nl

wijkverpleegkundige voor team Buitengebied.

Heeft u vragen voor onze cliëntadviseurs

ij volgt Gerda Bisperink op en wordt
daarmee de directe collega van Karin

Wij wensen Arend veel plezier en uitdaging in
zijn nieuwe functie!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Mooie momenten sparen
I

k doe niets liever dan dat. Toegegeven:

hebt van oor tot oor en je wel duizend

het voelt wat dubbel. Ons leven

vreugdedansjes zou willen doen.

bestaat dit moment zeker niet alleen uit
roze wolken en regenbogen. Het woord

Dan denk ik aan mijn ontmoetingen met u.

‘anderhalvemetersamenleving is het

Samen fijne gesprekken – mooie

afgelopen jaar niet alleen ingeburgerd maar

gebedsvieringen waarin we ons sterk met

ook nog steeds de bizarre werkelijkheid.

elkaar verbonden voelen. In de stilteruimte
een kaarsje opsteken en daarbij vragen om

Toch geloof ik dat een jaar niet in zijn

bemoediging.

geheel geweldig of ronduit slecht kan zijn.
Verdrietige en mooie momenten kunnen

Helaas is het virus nog niet voorbij, maar

elkaar afwisselen of zelfs tegelijkertijd

velen van ons hebben het vaccin reeds

komen. Mij helpt het enorm om juist

ontvangen en daarin groeit de hoop dat er

dán de mooie momenten niet uit het oog te

tegen de zomer weer wat meer mogelijk is.

verliezen.

We hopen dat van harte!

En mooie momenten zijn er gelukkig ook

En…het is nog nooit zo donker of het wordt

te vinden. Dat kan iets heel kleins zijn

wel weer licht. Laten we ons daaraan

waardoor je als het ware een glimlach

vasthouden.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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EVEN VOORSTELLEN

Palliatieve
Zorg bij ZFO
Het afgelopen jaar hebben wij (Maureen, Jose
en Susan) de opleiding tot verpleegkundige
palliatieve zorg afgerond. In dit stukje stellen
we ons aan u voor en leggen we in het kort
uit wat palliatieve zorg is en hoe u ons kunt
bereiken voor vragen of advies.

W

at is Palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit

van het leven verbetert van cliënten/

prioriteiten Samen zoeken naar oplossingen
• Meedenken over het inschakelen van andere
disciplines

bewoners en hun naasten die te maken hebben

• Informeren over beschikbare hulpmiddelen

met een levensbedreigende aandoening

• Hulp bij het opstellen van een (proactief)

of kwetsbaarheid, door het voorkomen
en verlichten van lijden, door middel van
vroegtijdige signalering en zorgvuldige

zorgplan
• Het geven of helpen opzetten van een
klinische les

beoordeling en behandeling van problemen

• Advies over het gebruik van richtlijnen

van fysieke, psychische, sociale en spirituele

• Inzetten van de waakmand bij wakende

aard. Gedurende het beloop van de ziekte
of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog
voor het behoud van autonomie, toegang
tot informatie en keuzemogelijkheden.
Als genezing niet meer mogelijk is en de
verwachting bestaat dat iemand binnen enkele
weken maanden en of jaren zal komen te

families
• Inzetten van complementaire zorg: b.v. hand
en/of voetmassage
• Faciliteren van of ondersteunen bij een
teambespreking of multidisciplinair overleg
• Advies over en/of eventueel voeren van een
levenseinde gesprek

overlijden, begint de palliatieve fase en wordt
palliatieve zorg geboden. Palliatieve zorg is

Hoe kunt u ons bereiken?

gericht op kwaliteit van leven en terminale

U kunt ons bereiken via de verpleegkundige of

zorg op kwaliteit van sterven. Palliatieve

eerst verantwoordelijke verzorgende van het

zorg is ook gericht op wensen en grenzen

team waarvan u (thuis)zorg krijgt. Ook via de

van het leven van de cliënt. Van terminale

receptie van Scholtenhof zijn wij bereikbaar

zorg is sprake als het einde nabij is en de

op telefoonnummer: 0541-513433. Maureen

levensverwachting hooguit drie maanden is.

en Jose nemen de vragen van de thuiszorg
voor hun rekening. Susan zal de vragen

18

Wat kunnen wij voor u doen?

van de locaties Mariahof en Scholtenhof

• Beantwoorden/advies bij vragen

beantwoorden. Desgewenst maken we met u

• Ordenen van problemen en het stellen van

een afspraak, en komen we op (huis)bezoek.

DRIESPAN | APRIL 2021

Wie zijn wij?
Maureen Nordkamp: ‘Ik werk sinds 8 jaar als verpleegkundige in de
thuiszorg bij Zorgfederatie Oldenzaal. In december 2020 heb ik de
opleiding palliatieve zorg afgerond. Ik ben werkzaam in team Potskamp’
Jose Snippert: ‘Ook ik ben verpleegkundige, en sinds 9 jaar verbonden
aan team Centrum. In januari 2020 heb ik de opleiding palliatieve
zorg afgerond’. Susan Nijmeijer: ‘Al een aantal jaren, werk ik als
verpleegkundige op de locatie Scholtenhof in team Kalheupink. In
november 2020 heb ik mijn diploma palliatieve zorg in ontvangst
genomen’.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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YVONNE MEYER, GEESTELIJK VERZORGER

Gewoon bemind worden
om wie je bent!
Kent u dat? Je bladert een beetje door een magazine, je leest een paar regels
van een artikel en ineens raakt een woord of een zin je.

D

at overkwam mij bij het lezen van een

ontdekking! Gewoon bemind te worden om wie

Oecumenisch blad genaamd ’Open Deur’.

je bent!”

Aan het woord is een mevrouw die een tijd
lang ernstig ziek is geweest en haar ervaringen

In mijn gesprekken met ouderen en/of zieke

deelt. Het laatste stukje van haar verhaal raakt

mensen, komt dit thema ook nogal eens

me:

langs: het je niet nuttig voelen – niet meer van
waarde zijn. Andere mensen ‘alleen maar tot

“Tijdens mijn periode van ernstig ziek-zijn heb

last zijn’. En dat doet me zeer als iemand dat

ik ervaren hoeveel er van me gehouden werd.

zegt… Uw waarde, onze waarde, wordt niet

ook nu ik iemand was met een lege agenda,

bepaald door wat we kunnen, maar om wie we

niet meer nuttig of productief, maar ziek en

zijn.

afhankelijk van anderen. Mijn waarde werd
dus niet bepaald door mijn eigen inzet, mijn

“Door mijn afhankelijkheid laat ik anderen toe

nuttige bijdrage of mijn harde werken Nee, die

mij ter hulp te komen, wat een band creëert en

waarde wás er gewoon. Mensen stuurden me

uit de andere het beste van zichzelf haalt.” Dit

bloemen en buitengewoon hartelijke kaartjes

zijn woorden van Agnes Pas, stafmedewerkster

met bijzondere boodschappen, steunden

op het Theologische en Pastoraal Centrum te

me met hun vriendschap en dat alles geheel

Antwerpen.

onverdiend. Ik hoefde er niets voor te doen. Ik
kon zelfs die hartelijkheid niet beantwoorden,

Bent u afhankelijk van anderen? Kunt u zelf

daarvoor was het gewoon te veel. Wat een

niet meer zoveel? Dat is wel waar en niet
waar, denk ik. Want hoe fijn is het als u een
vriendelijk woord heeft voor degene die u
verzorgen. Of een lach schenkt aan wie u helpt.
Of informeert hoe het met hem of haar is?! Dan
bent ú een mens waar een ander graag naar
omziet en een goed gevoel over zichzelf kan
krijgen en maakt u de dag van die ander weer
een stukje mooier. Dan bent u van waarde.
Hulp vragen en ontvangen is misschien best
moeilijk; maar als u een ander íets wilt geven,
is uw lach al voldoende!

20
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VRIJWILLIGERS

Paasattentie
We kunnen ons verheugen op de lente. Fris groen in de natuur,
jonge dieren om ons heen, de dagen die langer worden.

T

emperaturen die oplopen, de

organisatie verbonden blijven

geur van versgemaaid gras en

vonden we een kleine attentie

vogels die het hoogste lied zingen.

wel op z’n plaats. En wat is er dan

De lente associëren we ook met

toepasselijker in deze tijd dan die

Pasen, al zal het Paasfeest er

welbekende chocoladevariant?

door alle beperkingen anders

Met een tegoedbon kon elke

uitzien dan normaal, we zullen het

vrijwilliger een zakje paaseitjes

Paasfeest vieren in kleine kring

afhalen bij Thijs Oldenzaal. Er

en de Paasvuren zullen ook dit

stonden 265 zakjes klaar en

jaar Twente niet verlichten. Wat

inmiddels hebben de meeste

wel hetzelfde blijft is dat we met

vrijwilligers deze kleine blijk van

Pasen lekkere dingen in huis halen

waardering opgehaald.

en eieren eten. Echte eieren en

Fijne Paasdagen allemaal en

natuurlijk de chocoladevariant.

hopelijk tot gauw!

Omdat we heel blij zijn dat
onze vrijwilligers ondanks de

Sandra Davina

corona nog wel steeds aan onze

Coördinator Informele Zorg

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Sudoku
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NIEUWE ACTIVITEIT

Start zanggroep
Hoewel er op het moment dat ik dit artikel schrijf nog geen
activiteiten plaats mogen vinden, hebben we toch de hoop en
verwachting dat dat over een tijdje wel weer mogelijk is... De afgelopen
tijd heeft ons de ruimte gegeven ook na te denken over wat we aan
activiteiten hebben en wat we nog meer of anders zouden willen gaan
doen. Dat bracht ons op wat nieuwe ideeën:
Een van die ideeën is om in het najaar

Ook mensen die een instrument bespelen

(als de coronamaatregelen het toelaten)

of bespeeld hebben en mee willen doen,

te starten met een zanggroep. Zingen

laat het ons weten

verbindt, is goed voor de conditie, zowel
geestelijk als lichamelijk en brengt

Een natuurlijk willen we liedjes zingen die

gezelligheid met zich mee, wie zingt is

u leuk vindt, dat mogen liedjes zijn van de

vrolijk. Maar zingen kun je ook samen

Selvera’s, of Gert en Hermien, maar ook

doen, en bij samen denken we dan ook

van Abba, of de Bleu Diamonts of Elvis

aan iedereen, het maakt niet uit, jong

Presley. Alles is mogelijk... Van welke

en oud: bewoners van de Mariahof en

muziek wordt u blij, welk lied is bijzonder

Scholtenhof, van de aanleunwoningen,

voor u? We horen graag welke dat zijn.

of elders uit Oldenzaal, maar ook
vrijwilligers en medewerkers, uw zoon

Voor vragen, meer informatie of

of dochter of kleinkinderen kunnen

om aan te melden kunt u contact

meedoen. Juist dat vinden we leuk! Zo

opnemen met Anita Laarveld, tel

kan deze zanggroep verbinden, mensen

0541-513433/emailadres: a.laarveld@

met elkaar in contact brengen.

zorgfederatieoldenzaal.nl

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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‘T HUUSKE

Voorbereiding
voor pasen
Het is alweer bijna Pasen en wij zijn met onze
bewoners druk bezig aan het knutselen om onze
afdeling in paassfeer te brengen. Hoe leuk is dit...

24
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5 5 -J A R I G H U W E L I J K S F E E S T

Familie Nijmeijer
Feest bij de heer en mevrouw
Nijmeijer. Op 4 maart hebben zij hun
55-jarig huwelijk gevierd.

GESLAAGD

Carmen Nijhuis
Onze collega Carmen Nijhuis van
team Walgaarden is geslaagd voor de
opleiding tot verpleegkundige niveau
4. Ze heeft daarvoor een bloemetje
ontvangen van ons team. Carmen
gefeliciteerd met je diploma.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

25

S C H O LT E N H O F

Valentijn
De redactie Driespan heeft nog een
aantal leuke foto s ontvangen die
gemaakt zijn op Valentijnsdag.

26
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KWIEKMAKERS

Wordt Oldenzaal dé AGE FRIENDLY
CULTURAL CITY 2021?
“Kwiek, wat een mooi oud Nederlands
woord. En dat kwiekmaken is ook precies
de kern van jullie project.”

geven ook aan dat zij in gesprek willen met
#zorgverzekeraars om te bespreken hoe
in het kader van #preventie cofinanciering
gerealiseerd kan worden. Ook bestuurder

“Twents Zilver, Kwiek met Kunst, wat een
liefdevol project!”

Renate Bergman van de Zorgfederatie gaf haar
inzicht. Zorgorganisaties moeten niet alles
meer zelf willen doen. Soms is het veel beter

“Jullie komen écht dichtbij de mensen.
Geweldig dat zij door jullie weer
perspectief zien.”

en verfrissender om vakprofessionals, zoals
kunstenaars naar binnen te halen. Dat is voor
iedereen ook weer een stimulans, en brengt
een nieuwe vibe. Voor Kaliber Kunstenschool

“Dat mensen zo open durven zijn,
daar spreekt écht vertrouwen uit in de
kwiekmakers en de organisatie.”

en Impuls is dit succes aanleiding er samen
de schouders onder te zetten om Twents
Zilver, Kwiek met Kunst goed te borgen
in Oldenzaal en te verbreden naar meer

Dit en nog veel meer mooie woorden werden

gemeenten in de regio Twente. En dat hebben

vanmiddag geuit door de Age Friendly

we toch maar mooi met z’n allen bereikt, lieve

Cultural City-jury. Onder voorzitterschap van

kwiekmakers en songwriters, fantastische

Hedy d’Ancona werden ons – als organisatie

ambassadeurs, geweldige deelnemers, en alle

– positief kritische vragen gesteld. Het

mensen die Twents Zilver, Kwiek met Kunst

leidde tot een mooi en interessant gesprek.

ondersteunen. Samen hebben we Kwiek met

Wethouders Alida Renkema (cultuur) en Rob

kunst gemáákt tot wat het nu is! Maar we

Christenhusz (zorg&welzijn) van Oldenzaal

gaan natuurlijk door! Hoe meer mensen we

waren krachtig in hun woorden dat Oldenzaal

bereiken, hoe beter! #minderpillenmeermuziek

kunst&cultuur – naast sport&bewegen hoog

#metkunstmeermens Nu nog even afwachten

op de agenda zet als belangrijk middel in het

hoe de jury dit waardeert. Wij wensen Hedy

sociaal domein. Het project Twents Zilver,

d’Ancona en haar juryleden veel wijsheid bij de

Kwiek met Kunst wordt zowel vanuit Kunst

beslissing. 17 mei zullen we het weten!

als vanuit Welzijn steeds aangehaald als goed
en werkend voorbeeld. Beide wethouders

Hartelijke groet, Tineke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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THUISWERKEN

Medewerkers
achter de schermen
Naast al onze fantastische medewerkers hebben we ook diverse collega’s die een
kantoorfunctie hebben. Helaas zitten deze collega’s al een jaar thuis te werken.
Reden is duidelijk... de regering heeft, in verband met de coronamaatregelen,
aangegeven; ‘Werk zoveel mogelijk thuis’. Vergaderingen en afspraken zijn
daarom meestal ‘online’ of er is contact via email of telefoon.

Wij willen ze een hart onder de riem
steken en hebben hen gevraagd een
‘thuiswerkfoto’ in te sturen. Op deze 2
pagina s een aantal medewerkers die
noodgedwongen thuiswerken.
Thuismedewerkers: ‘ Het werk is op
deze manier goed te doen maar we
missen de contacten met de andere
collega’s enorm. We hopen dat er snel
weer meer ruimte komt om weer op de
eigen werkplek op kantoor te kunnen
werken’.

Amanda Veldhuis, beleidsmedewerker Facilitair

28
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Alie Timmerhuis, medewerker ICT

Karin Hoving, beleidsmedewerker

Mieke Rietman, Medewerker PR/Redactie Driespan

Ellen Veenhuis, beleidsmedewerker

Rebecca Martherus, directiesecretaresse

Wim Jan Mansier, personeelsadviseur

Saskia Roesthuis, medewerker clientenadministratie

Patrick Stroeve, Senior Personeelsadviseur

Karin Evering, clientadviseur casemanager dementie

Olga Terhalle, clientadviseur casemanager dementie

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Depot van
het leger

Kleur

Verschrikkelijke
sneeuwman

Chipssmaak

Sovjet-Unie

Bezittelijk
vnw.

Eten

Angelsaksische afstandsmaat

Prestigieuze
Engelse
kostschool

Staatsman
(8-9)

Ten negende
(Lat.)

Chaos

Vordering

Papierbolletje

Wild zwijn

Organisator
van de
Olympische
Spelen

Heldendicht

Lentebloem

Onderwijs- Handeling
instelling

Tweevoudig

Champagneglas
Film van
Spielberg

Aaneengesloten rij
militairen

Stopplaats

Score op een
bepaald
moment

Rivier in
Egypte
Deel van een
houten schip

Aziaat
Georganiseerde
bewakers

Voorganger
van Trump

Russische
hazewindhond

Et cetera
(NL afk.)

Werktuig

Gevogelte

Nijlreiger

Bijzonder
aantrekkelijk

Bh-kom

Gestapeld

Wedstrijd

Punt op een
lijst (Eng.)

Levenslucht

Zo is de neus
van een
gezonde
hond

Land in ZuidAmerika

Diepte
tussen
zandbanken

Deel van het
gezicht

Javaans
orkest
Symbool
voor ijzer

Bergplaats

Noot van de
redactie
(afk.)

Niet vurig

Verblijf van
de scheepskapitein

Horizon

Niet zout,
bitter, zuur
of zoet

Europeaan

Bloedvatverwijdende
prothese

Familielid

Europeaan

Niet hier

Onder meer

Benedengedeelte van
de rug

Hit van
Aretha
Franklin

Opera van
Verdi

Slaapziekte

Precies

Oud-Griekse
zuilengang

Proefperiode

Pediatrie

Stijf

Regenrestant

Voetlijst

Vereiste voor Persoon die
planners onderweg is

Griekse letter

Fotografische
term
Griekse
vredesgodin

Monopolyvakje
Gelatinegerecht
Egyptische
godin

Modus operandi (afk.)
Kleurige
gem

Bijbelse reus

Sullige
vrouw

Eenkleurig

Halfhard
(kaas)

Frans
departement
Stad in
Luxemburg

Zuurachtig

Smerig

Britse
rockgroep
(1991-2009)

Koopmansgilde

Zo snel
mogelijk
(Eng. afk.)

Overduidelijk

Juweel

Stropop

Soepel

Boek van
Émile Zola

Prijs (Eng.)

Landtong

Hoge berg

Jennifer
Lopez

Verrassende
huwelijksuitroep

Rivier in
Schotland

Militair

Plasvocht

Identiteitsdocument

©Wim De Weerdt (25/3/2020) - www.wimdeweerdt.com

Druk

Frans
symbool
Beschermelinge

4

Ovaal

A N W B A U T O M A A TJ E

Vervoer naar
vaccinatie locatie

Mensen die een oproep krijgen voor een vaccinatie tegen Corona en geen
vervoer hebben mogen een beroep doen op Automaatje. Het prikken van de
thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt door de GGD Twente nu nog in de
vaccinatielocatie in sporthal Schelfhorst in Almelo. Medio maart kunnen mensen
voor de vaccinatie in Oldenzaal terecht in de oude bibliotheek, Ganzenmarkt 11.

E

en vrijwilliger brengt u dan, tegen een

worden dan kunt u samen naar de

kleine vergoeding, naar de locatie. De

priklocatie gebracht worden. Wel graag

vrijwilliger kan u, als dat wenselijk is naar

even aangeven als u belt voor een rit.

binnen, begeleiden. ANWB Automaatje
probeert u te helpen waar zij kunnen. Het is

Dus... heeft u geen vervoer naar de

noodzakelijk dat zelfstandig in en uit kunt

vaccinatielocatie en wilt u gebruik

stappen. Uw rollator kan mee. Verder is

maken van ANWB Automaatje Oldenzaal?

het nodig dat u een mondkapje draagt, de

Bel dan met Impuls via 0541-571414.

chauffeur doet dat natuurlijk ook. Kunt u

Zij zijn op werkdagen te bereiken van

tegelijkertijd met uw partner gevaccineerd

09.00 - 13.00 uur.
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TUSSEN DE OREN

Houvast
Dat wij mensen van de apen afstammen is wetenschappelijk
bewezen. Zo heeft de wetenschap ons ook verteld dat de
mensheid bijvoorbeeld nog staartkootjes heeft als overblijfsel
van de apenstaart. Bij de een zijn dat er meer dan bij een ander.
Van mensen die geleerd hebben hoor ik dat dit ‘Rudimentair’
genoemd wordt...

S

oms echter, zo heb ik gemerkt, loopt

overtuigd dat ik er meteen voor gestraft

de evolutie op de geschiedenis vooruit

wordt want mijn bloedeigen bewoners

door alvast wat handige attributen te laten

slaan me er zogezegd graag mee om

ontstaan in afwachting van Het gebeuren.

de oren. Zo vond een meneer dat ik

Wie had zo kunnen vermoeden dat die

evolutionair gezien en wat dat betreft

vreemde flappen aan weerszijden van

royaal gelukt was.

ons hoofd bedoeld waren om ooit nog es

32

als houvast te dienen om een mondkapje

En een beetje houvast is juist nu niet

achter te bevestigen?

weg...

U moet me de meligheid in deze serieuze

Frans Agterberg

tijd maar niet kwalijk nemen. Wees er van

Welzijnsmedewerker, miMakker en Muziek
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ZORGKAART NEDERLAND

Deel uw ervaringen
met ZFO
Deel uw ervaringen met de Zorgfederatie
en help hiermee anderen te kiezen!

W

ij geven u of uw naasten en bekenden

beneden naar het blok met daarop

graag de zorg die nodig is. Dat doen we

‘ZorgkaartNederland’. Deze vindt u

met professionaliteit, veel inzet en plezier

rechts onder de nieuwsberichten;

en we hopen ook dat dat naar uw wens is.

• U klikt op dit blok en u komt direct in

We willen heel graag van u weten hoe u onze
zorg- en dienstverlening ervaart. Daarom

de omgeving van Zorgkaartnederland;
• Wanneer u klikt op de button

vragen wij u vriendelijk om uw ervaringen

‘Waarderen’ komt u in een nieuw

met Zorgfederatie Oldenzaal te delen op

scherm. U maakt daar uw keuze voor

ZorgkaartNederland.

de locatie waarvoor u een ervaring
plaatst of voor de thuiszorg;

ZorgkaartNederland is een site op internet

• Vervolgens komt u op een pagina met

waarop u waarderingen kunt plaatsen over

vragen die u kunt beantwoorden. ook

onze zorg- en dienstverlening. U kunt deze

vindt u er een heldere uitleg

waardering op zorgkaartnederland ook heel
gemakkelijk plaatsen via onze eigen website:

Het wijst zich vanzelf
We hopen dat u uw mening wilt geven en

• U gaat naar www.zorgfederatieoldenzaal.
nl;
• Op de homepage scrolt u naar

op die manier ons en anderen wilt helpen
onze zorg nog beter te maken. Hartelijk
dank alvast!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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Medewerkers ZFO (foto is gemaakt voor de coronaperiode)

WERKEN BIJ ZFO

Vacature!
Wij zoeken een verzorgende IG voor ons Thuiszorg team!
Kom jij werken als Verzorgende IG in ons Thuiszorg team?
Als verzorgende IG in de thuiszorg weet jij als geen ander hoe je de mens centraal stelt.
Samen met je collega’s, andere professionals én familie lukt het je om de beste zorg
rondom jouw cliënten te organiseren. Je kijkt waar familie kan ondersteunen en stemt met
huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis en/of andere hulpverleners af hoe alles zo zorgvuldig
en plezierig mogelijk kan verlopen.
Spreekt dit je aan? En ben je in het 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!
Lees meer over deze vacature en andere vacatures op www.zorgfederatieoldenzaal.nl.

GA JIJ ONS VOLGEN?
Volg jij onze nieuwe pagina’s WERKEN BIJ
Zorgfederatie Oldenzaal al op Facebook en
Instagram? Bezoek ze nu via onderstaande links!
Dank alvast voor je like

facebook.com/werkenbijzfo
instagram.com/werkenbijzfo
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels Techniek BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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