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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

Krijgt u het Driespan niet,

OKTOBER 2020. Het Driespan

maar heeft u toch belangstelling?

is het huisblad van Zorgfederatie

Dan kunt u zich hiervoor

Oldenzaal en vertegenwoordigt

opgeven via telefoonnummer:

onze drie organisatieonderdelen:

0541-513433 of via e-mail:

Scholtenhof, Mariahof en Thuiszorg.

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl.

De aanleuncomplexen De Potskamp,
De Grevinkhof en Scholtendijk horen

Wij wensen u de komende tijd veel

bij Scholtenhof en De Beatrix hoort

leesplezier in dit Driespan!

bij Mariahof. Cliënten, relaties en
belangstellenden ontvangen het blad.

Redactie Driespan

Driespan wordt uitgegeven door

Thuiszorg. Of mail naar:

Redactie

Zorgfederatie Oldenzaal

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie Mariahof T. 0541 - 51 32 74
Locatie Scholtenhof T. 0541 - 51 34 33

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Correspondentieadres
Zorgfederatie Oldenzaal

Druk

Insturen kopij

Postbus 5004

Drukkerij Lotgerink

Kopij voor de 10e van de maand

7570 GA Oldenzaal

inleveren bij de receptie Scholtenhof

Vormgeving en realisatie

of Mariahof. Cliënten thuiszorg kunnen

De redactie behoudt zich het recht voor

Geen Blad voor de Mond B.V.

de kopij meegeven aan de medewerker

artikelen te weigeren of in te korten.

www.gbvdm.nl
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

De nieuwe standaard
Dit is alweer mijn laatste voorwoord voor Driespan. De afgelopen 2 maanden zijn zoals verwacht
voorbij gevlogen. Maar wat heb ik ervan genoten om een bijdrage te mogen leveren aan het reilen
en zeilen binnen Zorgfederatie Oldenzaal. Ik ben zoveel vriendelijke en gemotiveerde mensen
tegengekomen. Medewerkers met het hart op de goede plaats en de wil om hun bevlogenheid in
actie om te zetten, die de extra stap willen zetten om het u als bewoner naar de zin te maken.

E

n hoe mooi is het dat we, ook met corona als

aan de regels houden. Een compliment aan iedereen

donkere wolk boven onze samenleving, onze

die betrokken is bij onze organisatie.

wens om een ontmoetingsplek te zijn opnieuw vorm
kunnen geven. Onze vrijwilligers mogen, wanneer

Ik spreek in het bovenstaande gedeelte bewust

ze dat willen, weer op de huiskamers ondersteuning

van een tijdelijke nieuwe standaard omdat ik

bieden. De biljarters zijn weer op de locaties hun

in deze context niet het woord ‘normaal’ wil

kunsten aan het vertonen en het aantal activiteiten

gebruiken. Het is niet normaal dat wij als mensen

neemt verder toe. Onze medewerkers mogen, in

elkaar niet mogen aanraken of niet in elkaars

overleg met hun leidinggevende, op beide locaties

nabijheid mogen zijn. En ik wil ook niet zo gaan

aan het werk. Hiermee zijn de laatste stappen

denken, dat we dit normaal moeten vinden en dus

genomen naar de (tijdelijke) nieuwe standaard

op den duur accepteren als zodanig. Nee, dit is

waar we tot de komst van een vaccin mee te maken

een noodzakelijke fase waar we samen doorheen

zullen hebben. Een grote en belangrijke stap die

moeten.

gemaakt kon worden omdat we ons met zijn allen

Zo’n afstandelijke benadering past al helemaal niet
bij de Zorgfederatie en ik gun het iedereen dat we
toe kunnen werken naar een situatie waarin we
weer een arm om iemands schouder kunnen leggen
om te troosten, een high five kunnen geven omdat
we blij zijn en elkaar om de nek kunnen vliegen
wanneer we daar behoefte aan hebben. Vanuit die
hoop houd ik mij aan de regels en verdraag wat er
nodig is om dat punt te bereiken.
Ik heb per 1 oktober het stokje overgedragen aan
de nieuwe directeur bestuurder Renate Bergman.
Vanaf deze plek wens ik u allen veel geluk en dank
aan iedereen die mij een welkom gevoel heeft
gegeven binnen deze mooie organisatie. Het gaat u
allen goed.
Hartelijke groet,
Paul de Jongh
interim directeur-bestuurder
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INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Rozenkransmaand
Als iemand zegt: “Ik vind je lief”

Die erkenning zit niet in grote dingen of

dan verandert heel de wereld

in mooie woorden. Die waardering drukt

zowel van kinderen als volwassenen.

zich uit in een dankbare blik, een woord
vol warmte, een mooie kaart of een bosje

Ieder mens heeft behoefte aan

bloemen.

genegenheid. Het is een diep menselijk
verlangen om aanvaard te worden,

Je bent gelukkig met zo’n attentie: niet

mee te tellen.

om het geschenk, de kaart maar omdat er
iemand is voor wie je meetelt.

Iemand ontmoeten voor wie je iets
betekent: als dàt er niet is wordt

De mensheid in deze wereld kent ook de

je leven zinloos.

gewoonte in het ontsteken van lichtjes
waarin gedachtes, gevoelens en gebeden

De ogenblikken waarop een mens

zonder woorden worden samengebracht.

zich aanvaard en erkend weet
zijn de mooiste van zijn leven.

Dat het een betere plek mag worden waar

Dan wordt alles anders.

we in gezondheid mogen leven. Waar nu
ook zoveel mensen zich hard voor maken
omdat de crisis nog steeds onze normale
gang van zaken verstoort.
Ook nu nog, in oktober, nu de
natuur prachtig is met al die mooie
herfstkleuren. Vooral wanneer de nevel
probeert de zon tegen te houden:
magnifiek. Het licht van de zomer is een
herinnering. Het donker van de winter
komt onvermijdelijk.

Oktober is ook Mariamaand ofwel de Rozenkransmaand.
Daarom is er op vrijdag 9 en 16 oktober speciaal een
Mariaviering. We zingen veel Marialiederen en vragen
haar om kracht. Ook kunnen we een lichtje ontsteken
met de wens dat het ons allen goed mag gaan.
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GOUDEN KEURMERK PREZO

Tussentijdse audit
Vorig jaar hebben we het Gouden Keurmerk PREZO behaald. Dit keurmerk is
drie jaar geldig, in de twee tussenliggende jaren vindt een tussentijdse audit
plaats. Deze tussentijdse audit vindt plaats op woensdag 21 oktober as. Er
komen deze dag 2 auditoren.
De pijlers die tijdens deze dag worden getoetst zijn:
•

Zorgleefplan

•

Informatie en communicatie

•

Cliëntveiligheid

Daarnaast worden de aandachtspunten uit de vorige audit
getoetst.
De auditoren beoordelen deze onderwerpen door het
voeren van gesprekken, observaties en het bekijken van
zorgleefplannen en andere documenten.
Ellen Veenhuis
Beleidsadviseur

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

7

PUZZEL MEE!

Puzzel
E

A

L

S

K

D N

E

G N D

O

L

I

E

H N G

E

K U A

P

R

E

G

L

D A

S

L

E

K

S

G

S

S

P

B

E

L

H A

T

I

N

I

A N

J

A N O W T

E

E

A K

D N N N G

R U

E

A B

O

B

R U

I

N

E

J

E

S

R

E

R

P

T

D

E

S

I

G

E

N

T

L

Z A

V K R

E

N W E

M T
O

G U

P

E

E

DRIESPAN | OKTOBER 2020

E

E

E

N N

E

N R

E

E

B

I

E

F

J M E

B

I

N

S

T

R

D

L

O

T

O

O

G W L

A

T

U G A D
L

S W E

E

Z

P

A R A

P

R

E

E

N

E

U K

E

R

T

L

E

G

O

V

B

R

E

O

T

S

N

E

D

D A

P

L

BEUKENNOOTJE
BLAD
BLADBLAZER
BRUIN
EGEL
EIKELS
GEEL
GUUR
HAARDVUUR

8

D A G H
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T

HERFST
KASTANJES
KOUD
LAARZEN
OOGSTEN
PADDENSTOEL
PARAPLU
POMPOEN
REGEN

REGENJAS
SLAK
SPIN
SPINNENWEB
THEE
VOGELTREK
WIND
WORMEN

MEDEWERKERS ZFO

DANK JULLIE WEL
Begin september hebben alle medewerkers een bon van de
Zuivelhoeve Oldenzaal ontvangen van Directie als bedankje
voor de ongekende en zware periode.

P

aul de Jongh (interim bestuurder):

We weten niet precies wat de toekomst

‘De vakantieperiode zit er

gaat brengen, maar ik geloof dat we,

voor de meesten van ons weer op.

met de ervaring die we het afgelopen

Ik hoop dat een ieder, ondanks de

half jaar hebben opgedaan, deze met

bijzondere omstandigheden, toch

vertrouwen tegemoet kunnen treden.

heeft kunnen genieten van een vorm

We hebben laten zien waartoe we in

van vakantie. Het is een ongekende

staat zijn.

en zware periode die er achter ons
ligt. In dit alles hebben jullie je steeds

Wij zijn vakmensen, verbonden door

staande gehouden en met veel liefde

een gezamenlijke ambitie en open

en doorzettingsvermogen zorg en

voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen

ondersteuning geboden. Ik heb daar

om zo de uitdagingen die op ons pad

heel veel respect voor.

komen te tackelen’.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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SPONSOREN BUS

BEDANKT
Het heeft even geduurd, maar inmiddels is
onze Mercedes bus naar onze tevredenheid
bestickerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door
onze sponsoren: en naar wij hopen ook naar
jullie tevredenheid bestickerd.
Rabobank
Contict
Autoschade Albert Kip
Scholten Franke
Koers Oost
Elferink Bouwgroep
Wuco Auto’s b.v.
Stichting Vrienden ZFO
Red Levens
Fonds Rojocatho
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YVONNE MEYER

De levende poesenpop
Op een zondag werd ik geroepen bij een mevrouw die volgens
haar huisarts stervende was. Mevrouw was zeer kerks en men
wilde graag dat iemand met haar, in haar laatste uren, wilde
bidden. Als het maar enigszins kan, geef ik van harte gehoor
aan een dergelijke oproep.

I

n haar kamer aangekomen tref

Vader en een zegenwens en speel

ik mevrouw slapende aan. Ik

vanaf mijn telefoon het Abba

zoek een stoel en probeer een

Vader.

houding te vinden waarbij ik haar
niet stoor, maar welke ik een tijdje

Terwijl ik, geraakt door dit ritueel,

vol kan houden. Het is warm in de

terug leun in mijn stoel en luister

kamer. Een ventilator probeert de

naar de muziek, klinkt het geluid

temperatuur dragelijk te houden.

nu heel dichtbij. Er beweegt iets in
mijn ooghoek. Ik draai mijn hoofd

Eerst moet ik landen, me helemaal

en zie een poppen poes. Ze lijkt

bewust worden waar ik ben,

me aan te kijken en ja, ze knippert

aan de kamer wennen en haar

zelfs met haar ogen. Aha, nu

vreemde geluiden. Kijk… daar

snap ik het en ik moet in mijzelf

was het weer, een geluid wat ik

glimlachen.

niet kan definiëren. Ik kijk rond,
maar zie niets. Dan is het weer

Een paar dagen later, mevrouw

stil en focus ik me op mevrouw.

is de volgende dag overleden,

Ze is onrustig. Af en toe opent ze

nemen we met een klein groepje

haar ogen, zonder mij te zien. Ze

afscheid van haar in de aula. De

plukt wat aan de dekens alsof ze

verpleging heeft de poes op de

het warm heeft. En weer is er dat

kist gelegd. Ze kijkt ons tijdens

vreemde geluid en kijk ik rond.

het samenzijn aan en levert af

Ik sta op en kijk of ik de bron kan

en toe commentaar. Alsof ze het

vinden, maar nee. Dan probeer

afscheid met ons meebeleeft en

ik het te negeren en wijd me

er, net als wij, door geraakt is.

volledig met mijn aandacht aan
mevrouw. Aanraken lijkt ze niet
fijn te vinden. Ik sluit mijn ogen
en bid hardop voor haar en, naar
ik hoop, met haar. Woorden over
haar leven, over het moment nu,
over haar geloof en wat ik haar
toewens. Ik sluit af met het Onze

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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GOALRONARUN

‘Twentse Erve ‘n Hof’
Op donderdag 24 september is in samenwerking met Stichting Goal de
Goalronarun georganiseerd. Vanaf 13.00 uur vertrokken hardlopers en
fietsers vanaf Mariahof. De sportieve teams bestaan onder andere uit
medewerkers van Zorgfederatie Oldenzaal. Om hen toe te juichen bij
aankomst en aan te moedigen bij vertrek hebben we er een gezellige middag
van gemaakt met bewoners en bezoekers op het sfeervolle terras.
Eenmaal aangekomen op de zorginstelling

mensen met lopers en fietsers afgelegd

heeft elk team een leuke act die ze

wordt.

opvoeren voor de bewoners op het terras.

Er zijn 3 start- en finish plekken te weten:

Ná de act wordt de run weer voortgezet.

Mariahof in Oldenzaal

Een nieuwe etappe, op naar de volgende

’t Bouwhuis in Enschede

zorginstelling!

Het Dr. P.C. Borsthuis in Hengelo
Vanuit deze plekken wordt vanaf 13.00

“Twentse Erve ‘n Hof”

uur gestart met, om de 10 minuten,

De tuin bij de ingang van Mariahof is

een nieuw team. Elk team loopt /

gezellig aangekleed naar een Twents erf

fietst een vastgestelde route die langs

‘Twentse Erve ‘n Hof’.

bovengenoemde zorginstellingen gaat.
Het betreft 3 etappes van respectievelijk

Stichting Goal: Goalronarun

11,3 – 8,3 – en 12,9 km.

Stichting Goal organiseert een

Uiteindelijk komt iedereen weer op de

EXCLUSIEVE run van ongeveer 32,5

plek waar is gestart. Dat zal rond 16.30-

kilometer die met een team van 4-5 of 6

17.00 uur zijn.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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S C H O LT E N H O F

Zorgmedewerkers
dansen op Jerusalema
Zorgmedewerkers hebben de Jerusalema gedanst voor Scholtenhof. In
verband met de 1,5 meter was er meer ruimte nodig en konden we gebruik
maken van het sportveld van het Twents Carmelcollege.
Dank hiervoor!

18
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Jerusalema

zorgcentra. Het zijn vooral de zorgmede-

De wereld danst op Jerusalema. De

werkers die swingen en zingen. Inmiddels

Zuid-Afrikaanse gospelbeat bereikt ook

is het nummer uitgegroeid tot ‘symbool

de parkings en gazons bij ziekenhuizen en

van hoop in deze zware periode’.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIVITEITENOVERZICHT MARIAHOF

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

Vrijdag 9 oktober: 18.30 uur

Eucharistieviering met
ziekenzalving
Gebedsdienst

Vrijdag 16 oktober: 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Beatrix

I. Wilbers

Vrijdag 23 oktober: 18.30 uur

Eucharistieviering

voor bewoners Mariahof

B. Reerink

Vrijdag 30 oktober: 18.30 uur

Gebedsdienst

voor bewoners Beatrix

I. Wilbers

Vrijdag 2 oktober: 18.30 uur

voor bewoners Beatrix

B. Reerink

voor bewoners Mariahof

I. Wilbers

In het Boeskoolhöfke staat op maandag en vrijdag de koffie voor u klaar. Vanaf 10.00 uur zijn er
vrijwilligers aanwezig die u graag gastvrij ontvangen en altijd in zijn voor een praatje
Mariahof wekelijkse activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Huiswinkel

Maandag, woensdag en vrijdag

Huiswinkel

Gymnastiek

Maandag en vrijdag om 10.30 uur

Boeskoolhöfke

Hobbymiddag
Wandelgroep
‘voetje voor voetje’
Kaarten jokeren/kruisjassen

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

Boeskoolhöfke

Bruin café

Donderdag om 19.30 uur

Boeskoolhöfke

Bibliotheek

Vrijdag om 11.00 uur

Hal

Vertrek vanaf de entree Mariahof
Boeskoolhöfke

Mariahof overige activiteiten
Wanneer

Wat

Do. 1 oktober

Dag van de Ouderen

Do. 1 oktober

10.00 uur: Bloemschikken

Boeskoolhöfke

Do. 1 oktober

15.00 uur: Kaartmiddag
Patat bakken
17.00 uur voor bewoners Mariahof
17.30 uur voor bewoners Beatrix
14.30 uur: Tuinconcert door Duo Remember

Boeskoolhöfke

14.30 uur: Bingo voor bewoners Mariahof
19.30 uur: Bingo voor bewoners Beatrix
(alleen bij opgave)

Boeskoolhöfke

Do. 1 en 15 oktober
Zo. 11 oktober
Di. 13 oktober
Di. 27 oktober

Waar

Boeskoolhöfke
Tuin Mariahof

Boeskoolhöfke

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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INLEUNWONINGEN

Geen inleunwoningen
meer bij ZFO
Door de grote druk op de WLZ-wachtlijst is besloten
om de inleunwoningen binnen Scholtenhof in te zetten
voor intramuraal verblijf (voor cliënten met een WLZindicatie).

M

ensen die hiervoor op de

aan de Potskampstraat, de

wachtlijst stonden hebben

Scholtendijk, de Grevinkhof en

hierover inmiddels bericht

de Beatrix.

ontvangen.
Mocht u tot die tijd vragen of

22
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Onze cliëntadviseurs zullen

opmerkingen hebben, dan kunt

de alternatieven met hen

u contact opnemen met onze

bespreken. Wij denken hierbij

cliëntadviseurs Karin Evering

aan de aanleunwoningen

of Gerda Bisperink via 0541-

waarvan wij de wachtlijst

513433 of clientadviseur@

beheren, te weten de woningen

zorgfederatieoldenzaal.nl.

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

Oktober 2020
Gelukkig kunnen we bij Scholtenhof weer met een aantal
activiteiten beginnen, met inachtneming van de corona
maatregelen.
In de recreatiezaal staat de (gratis) koffie voor u klaar!
Scholtenhof standaard activiteitent
Activiteit

Wanneer

Waar

Gymnastiek

woensdag 14 en 29 Oktober om 10.15 uur

Recreatiezaal

Bruin cafe

iedere dinsdag om 19.00 uur
Groep 1 en 2:
woensdag 7 Oktober om 10.00 uur
woensdag 21 Oktober om 10.00 uur
iedere donderdag om 14.30 uur
iedere woensdag en iedere donderdag om 10.15 uur
(deelname na opgave)
iedere vrijdagochtend om 10.00 uur

Recreatiezaal

Bloemschikken
Bridge
Wandelclub voetje voor voetje.
Hobby Morgen

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Hal Scholtenhof
Nis

Scholtenhof overige activiteiten
Activiteit

Wanneer

Waar

Yoga

dinsdag 6 Oktober om 15.00 uur

Recreatiezaal

Bakkie Scholtenhof

Woensdag 7 Oktober om 10.00 uur

Kapel

Stap en Hap

dinsdag 13 Oktober om 14.30 uur

Recreatiezaal

Yoga

dinsdag 27 Oktober om 15.00 uur

Recreatiezaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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DAGBESTEDING BREEDWIJS

Uitstapje
Met de groep dagbesteding Breedwijs hebben we een
uitstapje gemaakt waarbij we lekker buiten konden zitten
en genieten van alles om ons heen.

W

24
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e hebben koffie met

genieten hier, en wat leuk al

cake gehad en een

die dieren en net als vroeger

lekkere cornetto. Zelfs de

bij ons thuis, waren leuk om

kippen kwamen dichtbij.

te horen’. Dus zeker voor

Opmerkingen als: ‘Wat

herhaling vatbaar.

WINTERTIJD

De klok gaat een uur...
De wintertijd start altijd de
laatste zondag van oktober. De
ingang van de wintertijd 2020 is
in de nacht van zaterdag 24 op
zondag 25 oktober.
Jazeker! De klok wordt achteruit
gezet om 3:00 uur in de nacht (naar
2:00 uur). Veel mensen vergeten of
de klok een uur vooruit of achteruit
verzet moet worden.
Ezelsbruggetje: “Als het weer
achteruit gaat, gaat de klok
achteruit.”

D A G B E S T E D I N G S C H O LT E N H O F

Cliënten genieten van een
mooie zomerse dag in de tuin
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A F D E L I N G TA N K E N B E R G

Themaweek Tirol
Doordat de bewoners vakantie van afdeling Tankenberg niet door kan gaan
hebben we voor hen een heuse feestweek georganiseerd. Deze week stond in
het thema Tirol!!!

D

e week is in de ochtend geopend

de film Sissie op groot scherm, een quiz en

op een feestelijke manier in het

sluiten we af met een heerlijke barbecue

Koepeltje en ‘s middags idem dito

op vrijdag middag. De rest van de week

in het Braakhoes. Frans Agterberg

wordt er natuurlijk ook zuurkool met worst,

speelde voor de bewoners bekende

bradwurst, kartoffel salat en schnitzel

Duitse / Alpen liederen en er werd door

gegeten.

iedereen genoten van een lekker stukje

26

schwarzwalder kirsch.

Wat hebben we genoten!

De hele week zijn er allerlei leuke

Jeroen Nijmeijer en Ellen Kruders

activiteiten gepland zoals een uitstapje,

Activiteitencommissie afdeling Tankenberg
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S A N D R A D AV I N A , C O O R D I N A T O R I N F O R M E L E Z O R G

Vrijwilligersbeleid
Beste vrijwilligers,

D

e afgelopen maanden zijn wij erg druk geweest met het
verzamelen van alle e-mailadressen zodat wij u voortaan

digitaal op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen op
vrijwilligersgebied binnen Zorgfederatie Oldenzaal. Wij hopen
u hiermee sneller en vaker van informatie te kunnen voorzien
middels nieuwsbrieven en de digitale versie van Driespan. De
vrijwilligers die geen mailadres hebben blijven van ons per post
de nieuwsbrieven en Driespan ontvangen.
Inmiddels hebben wij een groot aantal vrijwilligers weer
mogen verwelkomen op onze locaties, zij zijn weer gestart met
hun werkzaamheden. Sommige activiteiten vinden plaats in
aangepaste vorm in verband met de coronamaatregelen maar
wij zijn als Zorgfederatie erg blij met het hernieuwde contact
tussen u en onze cliënten!

28
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AFDELING EVERLOO

Prinsjesdag
De bewoners van Afdeling Everloo zitten klaar voor de Troonrede 2020.
Eerst een terugblik naar vorig jaar. En dan de Troonrede die anders is dan
anders vanwege de corona. Maar de bewoners genieten er niet minder van.

30
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TUSSEN DE OREN

Magie
Het is alweer een paar jaar geleden, maar ik denk nog vaak aan mevrouw
Van Heek*. Mevrouw zag overal kabouters. Ze waren er altijd en konden zich
op de gekste plaatsen bevinden. In de keukenkastjes, achter de gordijnen, in
de tuin… Ze genoot van haar vrienden die steeds speciaal bij haar op bezoek
leken te komen. Alleen zij zag ze, niemand anders.

A

ndere bewoners verklaarden haar

te laten. Iets wat voor een kind altijd

voor gek en vonden dat ze niet

vanzelfsprekend is. Ze leefde daarom

goed wijs was. Ze was echter prima bij

intens en met veel plezier. Wat een

haar verstand. Eerlijk gezegd kon ik het

levenskunst! En nog gratis ook, die les in

toen ook niet helemaal plaatsen. Pas

wijsheid.

later begon ik me te realiseren dat ze
eens het besluit moet hebben genomen

Frans Agterberg

om haar bestaan te verrijken door de

Welzijnsmedewerker,

verwondering en de magie weer toe

miMakker en Muziek

* Om privacyredenen is de naam uiteraard veranderd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

31

PUZZEL MEE!

Sudoku
9
9
4

2

5

5
7

9

3

9
6
1
8
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THUISZORG

Beeldbellen
Zorg op afstand…….veraf en toch dichtbij!
In Driespan september stond al kort iets over beeldbellen
benoemt, een eenvoudige manier van zorg op afstand via een
beveiligde beeldverbinding.
Steeds meer cliënten maken gebruik van digitale zorg. Via
beeldbellen hebt u contact met uw eigen zorgverlener(s)
als alternatief/aanvulling voor een huisbezoek. Door middel
van een iPad belt uw zorgverlener met u, op een vooraf
afgesproken tijdstip. Hierbij hoort u elkaar niet alleen, u ziet
elkaar ook.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in beeldzorg, vraag dan
informatie aan via uw thuiszorgteam.
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Vacatures
BEN JE VERZORGENDE IG EN ZOEK JE EEN
NIEUWE UITDAGING?
HEB JE TIJD OM ALS VRIJWILLIGER AAN DE
SLAG TE GAAN?
Dan ben je bij Zorgfederatie Oldenzaal van
harte welkom! Kijk voor onze actuele vacatures op
www.zorgfederatieoldenzaal.nl of neem contact op met
afdeling Personeelszaken 0541-513433 of via e-mail:
sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Kip Installatietechniek
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal

Gerard Kosse, de keurslager
Oldenzaal

Winkels Techniek BV
Enschede

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),
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HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL

36

DRIESPAN | OKTOBER 2020

