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Van de redactie  

Beste lezer, het is alweer tijd voor een nieuwe Schakel! Wat vliegt de 
tijd soms, de zomer is alweer begonnen. Vanuit de redactie willen we 
u veel leesplezier van ons huisblad “De Schakel” toewensen!                   
Wilt u reageren op de inhoud van “De Schakel” of heeft u zelf een 
bijdrage? Deze kunt u inleveren bij de “Medewerkers Gastvrijheid & 
Voeding”. Zij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij de redactie terecht 

komt. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook, dat heeft (indien mogelijk) de voorkeur.
Het mailadres van de redactie is redactieschakel@careaz.nl

Namens de redactie: Joni Dieker, Frank Vinkenvleugel, Wilma Doornink,                                
Johnny Rijks en Els Gerritsen. 

Beste mensen,
Het is zomer, de zon laat zich geregeld zien en we gaan vaker naar buiten. Hoe fijn is 
het dat dat weer kan en we elkaar kunnen ontmoeten zonder het gebruik van een 
mondkapje of op afstand. Natuurlijk blijven we voorzichtig en weten we  dat het najaar 
er anders uit kan zien, maar voor nu is het vooral genieten.

Genieten was het ook tijdens de lustrumfeesten: 
15 jaar Careaz, dat werd gevierd! 
De aftrap was op zondag 27 maart en ter ere van het lustrum werd binnen 
Dr. Jenny op slagroomgebak getrakteerd.
Op een later moment in die week konden bewoners genieten van een High 

Tea en werd er een festiviteit voor de eerste contactpersonen en de bewoners 
georganiseerd. Voor de medewerkers was er het lustrumfeest op 12 mei, de Dag van de 
Zorg bij het openluchttheater in Lichtenvoorde. Vrijwilligers konden op 17 mei genieten 
van een gezellige middag bij Noaberz in Dinxperlo onder het genot van een hapje en 
een drankje. Een mooi moment om alle vrijwilligers te bedanken voor alles wat ze doen.
En tot slot werden de cliënten van de Thuiszorg en de Dagzorg verrast met een kaart en 
een kweek-set van veldbloemen. We kunnen terugkijken op een geslaagd lustrumfeest! 

Renovatie
Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen rondom de verbouwing binnen Dr. Jenny te 
melden. Achter de schermen worden plannen beoordeeld en bijgesteld en wordt er goed 

gekeken naar de uitvoering ervan. We laten van ons horen zodra 
dit meer concreet is geworden. 

Bedrijfskleding
Het is u vast en zeker 
opgevallen: de nieuwe 
bedrijfskleding van de 
medewerkers! 
Er is gekozen voor één stijl Careaz-breed, zodat we voortaan 
goed en eenduidig herkenbaar zijn in de regio!

Hartelijke groet, Werner Menkehorst, Clustermanager Zorg 
en Welzijn en Eline Franck, Regiomanager.

gekeken naar de uitvoering ervan. We laten van ons horen zodra 
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Weeksluitingen 

Juli

01 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
08 Mw. Th. Veerbeek
15 Mw. P. Veerbeek                                                                                                 
22 Mw. Th. Veerbeek                                                                                                    
29 Eucharistieviering                                            
29 Mw. H.C. Giesen                                                                                                           

Augustus

05 H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst
12 Dhr. W. ten Haaken                                                                                            
19 Dhr. K. van Helden                                                                                                     
26 Eucharistieviering                                                                                                                                                                                
26 Mw. P. Veerbeek  

September

02 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
09 Mw. Th. Veerbeek                                                                                                        
16 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                      
23 Eucharistieviering                                                                                                                                        
30 Dhr. K. van Helden                                                                                                         
30      H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst

- De Weeksluitingen en de Avondmaalvieringen zijn op vrijdag en beginnen                    
beide om 15.30 uur in de Orangerie.
- De Eucharistievieringen zijn ook op vrijdag en beginnen om 11.00 uur                         
in de Orangerie. 

Waar kunt u interessante informatie vinden?

- op het ontspanningsprogramma / prikbord bij Careaz Dr. Jenny. 

- op de website van Careaz: www.careaz.nl  

- activiteiten van lokale verenigingen, buurtinitiatieven en 

organisaties:  www.vitaalbad.nl

- op de website van de Gemeente: www.aalten.nl

- voor mantelzorgers: www.figulus-welzijn.nl/mantelzorg

- over Alzheimer: www.alzheimernederland.nl/regios/oost-Gelderland

- over hulp tijdens de laatste levensfase: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostachterhoek

- over beoordelingen van zorgaanbieders,  waaronder Careaz : 

www.zorgkaartnederland.nl

Ook kunt u 'Careaz - Startpagina Facebook'  volgen over de activiteiten die geweest zijn 

of die nog georganiseerd worden.                                                                                 

Hierop zijn ook regelmatig mooie foto's te zien.

Mw. G. Schlütter                                                                                                     

Mw. P. Veerbeek                                                                                                 
Mw. Th. Veerbeek                                                                                                    

Mw. H.C. Giesen                                                                                                           

Dhr. W. ten Haaken                                                                                            
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Week-activiteitenprogramma Dr. Jenny

Maandag:

*Teken & Schilderclub
Aanvang 10.00 uur in de Orangerie
*Koersbal
Aanvang 14.30 uur in de Orangerie
*Zanguurtje
Aanvang 18.30 uur in de Orangerie

Dinsdag:

*Meer Bewegen voor Ouderen o.l.v. beweegagoog
Aanvang 10.30 uur in de Orangerie
*Uitreiking van de puzzel prijs

Aanvang 10.30 uur in het Grand Café
*Spelmiddag

Aanvang 15.00 uur in het Grand Café
*Bingo eerste dinsdag van de maand

Aanvang 15.00 uur in het Grand Café

Woensdag: 

*Handwerk club 
Aanvang 9.30 uur – 11.30 uur in het Grand Café 
*Verstelmiddag, eerste woensdag van de maand, één 
keer in de twee maanden
In de Orangerie , aanvang 14.00 uur 
*Beweeginstuif o.l.v. beweegagoog derde woensdag van 
de maand
Aanvang 14.30 uur in het Grand café 
*Danskracht o.l.v. Audrey Vieberink één keer per twee weken.
Aanvang 14.30 uur per afdeling

Vrijdag:

*Eucharistieviering laatste vrijdag                      
van de maand

Aanvang 11.00 uur in de Orangerie
*Weeksluiting

Aanvang 15.30 uur in de Orangerie 
*Soosavond, eerste vrijdag van de maand

Aanvang 19.00 – 21.00 uur in de Orangerie 
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Oproep Clientenraad Careaz

De Cliëntenraden van zorgorganisaties Sensire, Markenheem, Careaz,                                      
Marga Klompé en Azora kwamen op 20 mei 2022 voor het eerst in lange tijd weer bij 
elkaar. De afgelopen twee jaar maakte corona, fysiek vergaderen, praktisch onmogelijk. 
Nu het weer kan, is het des te belangrijker om ervaringen en vragen van de raden en 
van cliënten met elkaar te delen. Waar de zorgaanbieders in de Achterhoek steeds meer 
de samenwerking opzoeken, is het logisch dat ook de cliëntenraden dit proces volgen
om hieraan hun bijdrage te leveren. Het is van groot belang dat we met zijn allen de 
handen in één slaan om goede zorg te kunnen blijven leveren in Achterhoek.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij Careaz? De CCR heeft de mogelijkheid om 
Careaz gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van 
welzijn en zorg van bewoners en cliënten te maken heeft. Dit advies vindt plaats op 
twee niveaus: over zorg en wonen en over de organisatie. Op zorg- en woonniveau 
denkt en praat de CCR mee over bijvoorbeeld de woon- en leefregels, inrichting en 
sfeer, kwaliteit en veiligheid of zorginnovatie.

Het jaarverslag van de Cliëntenraad hebben de bewoners inmiddels ontvangen in hun 
brievenbus en is ook te lezen op de site van Careaz.  

De CCR van Careaz is dringend op zoek naar één 
vertegenwoordiger voor Dinxperlo, en drie vertegenwoordigers 
voor de regio Borculo. Ben/ken je iemand die de belangen van de 
bewoners en familieleden wil behartigen of meer informatie wil? 
Laat het de CCR weten via ccr@careaz.nl! Deze persoon hoeft   
geen (familie van een) bewoner, cliënt of een mantelzorger te zijn.

Vriendelijke groet Ton Jolij, voorzitter Cliëntenraad Careaz. 

April doet wat ie wil…
Inderdaad dat hebben we geweten, na een heerlijke 
zonnige periode, waarop we op het terras bij de 
dagbesteding zaten, kwam er opeens sneeuw en leek 
het wel alsof we weer de winterdagen ingingen! Maar… 
we zijn niet voor één gat gevangen: is de lente niet 
buiten, nou dan halen we de lente gewoon naar binnen.
Dus gingen we met de bezoekers van de dagbesteding 
een lente-bloemstuk maken.

Mevrouw A.M. Wienholts-
Dekkers was, net als haar 
tafelgenoten, terecht trots op 
het resultaat dat ze gemaakt 
hadden. 

Met vriendelijke groet,
Lianne Geikens, Welzijnscoach. 
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Stichting Vrienden Dr. Jenny

In de vorige editie van de Schakel schreef ik dat we elkaar de komende tijd hopelijk 
weer zouden kunnen ontmoeten. De eerste gelegenheid daarvoor zou zijn de 
boekenmarkt van 9 april. Helaas werd deze geannuleerd onder andere vanwege het 
hoge aantal coronabesmettingen in Dr. Jenny. 
Maar nu is het dan toch eindelijk zover. Op zaterdag 11 
juni wordt er, na ruim twee jaar, weer een 
(zomer)markt gehouden. De markt vindt plaats zowel 
binnen als buiten. Als u deze bijdrage leest is het al 
weer verleden tijd. Ik hoop het niet alleen, maar ga er 
ook van uit dat we kunnen zeggen dat we een fijne 
markt hebben gehad met prachtig weer en dat het ook 
nog flink wat heeft opgebracht.  

Op 11 april hebben we als bestuur nader kennisgemaakt met Eline Franck 
(regiomanager Careaz) en Werner Menkehorst (clustermanager Zorg en Welzijn).                      
Het voelt goed dat ook bij het management de behoefte er is om te weten wie de 
“Stichting Vrienden” is en wat ze doet. 
Als bestuur hebben we het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vastgesteld.                             
U kunt de verslagen vinden op de website www.careaz.nl/over-careaz/vrienden-van-
careaz/. 

In het kader van Koningsdag zijn er ook dit jaar aan alle bewoners oranjeboeketjes 
uitgedeeld. En wat was het fijn dat we dit weer zelf bij de bewoners mochten brengen. 
Het zorgde voor heel wat stralende gezichten.

Rest mij nog om u allemaal een fijne zomer toe te wensen.

Namens de ‘Stichting Vrienden’, Dick Hengeveld 



6

6

Lustrumfeest 15 jaar Careaz voor vrijwilligers.  

Zondag 27 maart was de datum 
dat precies 15 jaar geleden de drie 
locaties een gezamenlijke naam 
mochten aannemen:                                  
Careaz > Care van A tot Z.
De bewoners en aanwezigen werden 27 maart 2022 
verrast met wat lekkers bij de koffie en men kon 
proosten op het 15 jarig bestaan. In de weken erna 
is er ook nog aandacht aan gegeven d.m.v. 
activiteiten en/of presentjes voor cliënten en 
contactpersonen. Donderdag 12 mei hebben de 
medewerkers van alle locaties een geweldige 
feestavond met elkaar mogen meemaken.
Dinsdagmiddag 17 mei waren alle vrijwilligers van 
Careaz Dr. Jenny uitgenodigd om het lustrumfeest 
met elkaar te vieren bij Noaberz (Kulturhus) in 
Dinxperlo. 

Na het kopje koffie/thee met gebak werden de vrijwilligers van harte welkom geheten 
door Thea Meinen, coördinator informele zorg van Careaz Dr. Jenny, op dit lustrum feest 
Na twee hele bijzondere jaren waarbij we de vrijwilligers weinig gezien en gesproken 
hebben en ze elkaar niet veel gezien hebben, is het heel fijn dat het weer mogelijk was
om dit lustrum met elkaar te kunnen vieren. Eline Frank, regiomanager van Careaz                           
Dr. Jenny en Careaz Andriessenhuis Borculo stelde zich voor door iets over zichzelf te 
vertellen, haar ervaringen en werkzaamheden. Mooi om op deze manier de vrijwilligers,
die zoveel betekenen voor Careaz Dr. Jenny, te kunnen ontmoeten.             

Hierna stelde Ingrid Wolbert,                  
Raad van Bestuur, zich voor.                                                          
Het zijn de medewerkers en 
vrijwilligers die maken dat Careaz 
een organisatie is waar bewoners en 
cliënten met aandacht en 
hartelijkheid de zorg krijgen die zij 
nodig hebben. Een terecht, en van 
harte gemeend compliment aan 
iedereen voor al het werk. 
We mogen trots zijn op elkaar en op 
Careaz en om dit samen te kunnen vieren. Ook aanwezig waren zorgmedewerkers Anita 
Liebrand en Peter Kraan en Lianne Geikens, welzijnscoach. De medewerkers hebben 
veel waardering voor de werkzaamheden en aanwezigheid van de vrijwilligers m.b.t. het 
welzijn van de bewoners en cliënten. Ook familie/relaties ervaren het als een welkome 
ondersteuning naast de zorg die men heeft voor hun naaste. We hopen dat het de 
vrijwilliger ook veel voldoening en plezier geeft. Reinhard ten Brinke zorgde deze 
middag voor de muziek, wat natuurlijk niet mag ontbreken bij zo’n feestje. 

mochten aannemen:                                  

                 
Raad van Bestuur, zich voor.                                                          
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Hij wist zijn repertoire zo aan te passen dat er ook ruimte was om met elkaar te praten,
wat we zo gemist hebben de afgelopen tijd. Uit de reacties die we mochten ontvangen 
heeft een ieder, onder het genot van een hapje en een drankje, genoten van deze 
middag.  
                                                     Thea Meinen, coördinator informele zorg Dr. Jenny.  

Zomaar zomer
   Als ik aan de zomer denk…
   Dan denk ik aan licht, warmte en prachtige bloemen.
   Dan denk ik aan de zon,
   die ons verwarmt,
   die ons de energie geeft om straks ook de kou 
   in de winter te kunnen verdragen.
  Zomer - tijd van lekker weer.

Als ik aan de zomer denk…
Dan denk ik aan ‘er op uit gaan’ dichtbij of 

ver weg,
nieuwe plekken ontdekken,

of gewoon thuis blijven.
Maar misschien is zomer ook wel een 

moment
dat het wat stiller om ons heen wordt,

familie gaat op vakantie,
het vaste personeel heeft vaker een dag vrij,

dus meer vreemde mensen om ons heen.
Zomer - tijd van anders dan anders.

Als ik aan de zomer denk…
   Dan denk ik aan vroeger.
   Mijn oma weckte groenten en fruit; 
   Flessen schoonmaken, groenten en 
   fruit plukken, snijbonen door de molen, 
   bessen rissen, erwten doppen. 
   Wat een werk was dat.
   Mijn moeder maakte jam, 
   als we bramen hadden geplukt.
   Zo konden we in de winter ook 
   nog van al dat lekkers genieten.
   Ja, dat waren mooie tijden.
   Zomer - tijd van de oogst.

In de tijd van de Bijbel was de zomer ook de tijd van de 
oogst.

Het was wel veel belangrijker dan nu.
Men was afhankelijk van wat het land opbracht.

Een droge zomer betekende dat er niet genoeg voedsel 
voor de winter was.

Dus dagelijks werd er gebeden voor een goede zomer; 
niet te droog, maar ook niet te nat.

De zomer - tijd die leven brengt.

Vriendelijke groet Kasper van Helden, Geestelijk verzorger.
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Meet en Greet met de alpaca’s

   Welkom op dé Alpaca boerderij van Gelderland, 
Alpaca Ranch d’n Achterhoek! 
Wij, Gilbert en Wilmanuit Voorst, stellen onszelf 
graag even voor op Alpaca Ranch d’n Grensweg 11 
in Voorst -Achterhoek!
“Na een vakantie in Peru zijn we besmet geraakt 
met het Alpaca-virus. We werden verliefd op deze 
zachtaardige dieren met hun grote, sprekende 
ogen.” 

Na het lezen van dit berichtje dachten we 
direct...daar gaan we heen. Vrijdag 6 mei stonden 
we om 14.00 uur paraat om met de bus en auto's 

op weg te gaan naar Voorst. 

Eenmaal aangekomen hebben de bewoners plaats genomen op het sfeervolle terras te 
midden van de alpaca’s of onder de boeren kapschuur om te genieten van een kopje 
koffie of thee met hun eigen gemaakte koek.
Ze kregen uitgebreid uitleg over de alpaca’s. Er was gelegenheid om foto’s te nemen en 
ze ontvingen brokjes en takken om het aan de alpaca’s te voeren. Het was een 
fantastische middag.

Met vriendelijke groet, Esther Rave, Welzijnscoach.

   

Met vriendelijke groet, Esther Rave, Welzijnscoach.
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Varsseveld tel. 0315-241325
fax 0315-244186

Zelhem tel. 0314-622261

Gendringen tel. 0315-630955

Ulft tel. 0315-631969

Dinxperlo tel. 0315-654496

Levering alle merken auto’s nieuw en gebruikt
Leasing en Financiering en Verhuur

Erkend APK-keuringsstation
Schadereparatie en taxatie

Alle voorkomende reparaties

Het adres voor totaal onderhoud van uw auto. 
Wij bieden aan tegen scherpe prijzen concurrerende prijzen

o.a.:

- banden (alle bekende merken)
- accu’s, uitlaten - telefoon, alarm - scholbrekers
- startblokkering, S.C.M. - radio-cd spelers - airco service

te K ieft e D inxper lo

� Brillen en Optische artikelen
� D.J. te Kiefte Gediplomeerd Optometrist
� NUVO-ooggarant
� Eigen Contactlensaanpassing + controles
� Nauwkeurige oogmeting
� Goud, Zilver en Diamanten sierraden
� Eigen vakkundige reparaties

= de Complete Vakzaak =
Grensstraat 6, 7091 BX  Dinxperlo  � 0315- 651606

Aaltenseweg 89 - 7091 EP Dinxperlo
Tel. (0315) 653159 - Fax (0315) 654288 - Privé: (0315) 652910

E-mail: info@autolammers.nl - Internet: www.autolammers.nl

Openingstijden
Woensdag: 08.30 uur - 12.00 uur
Donderdag: 08.30 uur - 12.00 uur
  13.30 uur - 16.00 uur

U kunt bij mij in de salon terecht voor:
- Knippen dames / heren
- Permanenten
- Wassen/föhnen
- Wassen/watergolven

E: knipkrul@gmail.com
T: 0623767045
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Bennie Garritsen
staat al meer dan 

50 jaar
nog steeds voor bewoners van het 

Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum 

en bewoners 

van de aanleunwoningen klaar.

� 06-15570613

  

OPENINGSTIJDEN

13.30 - 17.00 uur 
gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  9.00 - 13.00 uur

Hogestraat 62, Dinxperlo | T (0315) 65 1112 | M 06 20032555 | www.siemeslifestyle.nl

Maandag   
Dinsdag t/m Vrijdag 
Zaterdag    

Buiten deze tijden op afspraak open, ook in de avonduren! 

Siemes lifestyle

Uw adres voor:

•	 PVC vloeren
•	 Egaliseren
•	 Laminaat
•	 Tapijt
•	 Vinyl
•	 Karpetten
•	 Gordijnen
•	 Rol -, vouw- en         

paneelgordijnen
•	 Horizontale en        

verticale jaloezieën
•	 Plissé en Duette
•	 Velux Raamdecoratie

OPENINGSTIJDEN
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      Jolande Siemes
13.30 - 17.00 uur 
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  9.00 - 13.00 uur
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Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

Churchillstraat 34  06-22479659    
7091 XL   pedicuredinxperlo@hotmail.com            
Dinxperlo   www.medischpedicuremargreet.nl
    www.herbolive.nl 
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Wieteke van Dort

In april werd er een gezellige middag 
georganiseerd vanuit “Waardigheid en Trots”. 
Wieteke van Dort werd uitgenodigd om te 
komen optreden. Een bijzondere middag met, 
voor de pauze, liedjes die iedereen nog kent 
uit de schooltijd. Wieteke liep zelf de zaal rond 
en er werd flink meegezongen. 

Na de pauze kwam ze terug als “Tante Lien”, 
wel bekend van de “Late late Lien show” op 
TV. De warme persoonlijkheid van Wieteke en 
het gericht aandacht hebben voor iedereen,
maakte het heel speciaal. Iedereen, die dat 
wilde, mocht met haar op de foto.                                    
Die persoonlijke foto’s heb ik uitgeprint en aan 
de mensen gegeven. Dit is een mooie 
herinnering aan een leuke en warme middag! 
Onderstaand briefje heeft Wieteke na afloop 
geschreven voor iedereen van Dr. Jenny! 

Vriendelijke groet Nienke Veerbeek, 
Welzijnscoach. 
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Paasbloemstuk  maken
Er was een wens om een mooi Paasbloemstuk bij de hoofdingang te plaatsen.
Dus toen de Paastijd dichterbij kwam werd er nagedacht, hoe dit geregeld kon worden 
en hoe mooi zou het zijn om dat samen met de bewoners te gaan maken. 
Dus zo gezegd zo gedaan….. Samen met drie bewoners hebben we er de schouders 
onder gezet om er een prachtstuk van te maken.
Zelf had ik thuis al wat voorbereidingen getroffen zodat we samen aan de slag konden 
gaan. Het was fijn om er zo samen aan te werken en het is best mooi geworden toch?

Vriendelijke groet Wendy van de Boom, Welzijnscoach. 

Vele handen…

Op afdeling “Het Aaldershuus” vraagt bewoonster mevrouw Willy Prinsen-ter Horst elke 
ochtend of er nog was is dat zij kan vouwen. Willy wil heel graag wat voor anderen doen 
en heeft een hekel aan stilzitten. Ze vindt het fijn om de Woon-ondersteuners wat te 
ontlasten. Wij zijn dankbaar voor deze extra hulp en Willy is blij dat ze wat kan doen. 
Ze zegt vaak: “Vele handen maken licht werk”, dus zo snijdt het mes aan twee kanten. 
Mevrouw Lien Westerveld-Wessels en mevrouw Lottie van Veen-Willems 
komen ook geregeld helpen en zo zitten ze gezellig aan de grote tafel de 
flinke stapel was weg te vouwen! Dames dankjewel voor deze hulp! 

Silvia Bussink, verzorgende “Het Aaldershuus”.
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Beweeginstuif Dr. Jenny

Op 13 april vond de tweede beweeginstuif bij                     
Dr. Jenny plaats. 

Dit keer met het thema Pasen.                                               
We begonnen met een kopje koffie/thee. 
Er werden verschillende spelvormen aan tafel 
aangeboden;

• Koffie-cup sjoelen
• WC-rol oprollen en de paaseitjes erop laten 

liggen
• Bal uit een vuilniszak schoppen en zelf vangen
• Ringvissen
• Een stuk fietsen op de Theravital

De activiteiten werden enthousiast ontvangen en deelnemers hebben een leuke middag 
gehad. Aan het einde van de instuif kregen de deelnemers nog een lekkernij mee, een 
surprise-ei met daarin een chocolade-ei.

Met vriendelijke groet, Loes van Beek, Lianne Geikens en Stella Bod Bewegingsagoog & 
Welzijnscoach & Stagiaire Bewegingsagogie.

Wandelen

Op woensdagochtend gaan er 
altijd een aantal vrijwilligers 
wandelen met de bewoners. 
Na lange tijd mocht er 
eindelijk weer in 
groepsverband gewandeld 
worden. Wat fijn dat dit weer 
kan om samen van de mooie 
natuur te genieten in deze 
lentemaand! 

Vriendelijke groet Ine Icking, 
vrijwilliger wandelgroep                       

Dr. Jenny. 

                    

                                              

vrijwilliger wandelgroep                       
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Een heerlijke verwendag…
Op 10 mei hebben we een verwendag 
georganiseerd voor de bewoners van Dr. Jenny 
en de bezoekers van de Dagbesteding. Dit was 
een groot succes! De hele dag werden de 
mensen in de watten gelegd door heerlijke 
handmassage van Everdien Vossers en 
gezichtsmassage /verzorging door Nienke 
Freriks.
Wie wilde kon de haren laten föhnen en 
kammen door onze kapster Anita Roos. De 
nagels kon men laten knippen en lakken door 
de Welzijnscoaches. Kortom er was voor ieder 
wel wat leuks bij om zich te laten verwennen. 
Nadien hebben we fijne reacties ontvangen van 
de bewoners en bezoekers: Men heeft het als 
erg prettig ervaren en het was heel gezellig 
geweest. Een heerlijk moment van extra 
persoonlijke aandacht en aanraking, wat een 
mens altijd goed doet!    

    Met vriendelijke groet, 
              Wendy van den Boom,    

Welzijnscoach.
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Woonwinkel Dinxperlo
Raadhuisstraat 8
bezoekadres 

0900 - 9678 (lokaal tarief)
telefoon

www.de-woonplaats.nl
internet

Voor woonruimte 
in Twente en de 
Achterhoek
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Stichting “Vrienden Dr. Jenny”   
 
De Stichting “Vrienden Dr. Jenny” is opgericht in 1993. De doelstelling van onze stichting 
is, door het organiseren van diverse activiteiten gelden bijeen te brengen voor extra dingen 
voor de bewoners, welke niet uit het gewone budget bekostigd kunnen worden. 

Als u Dr. Jenny een warm hart toedraagt geef u dan op als donateur van onze stichting. 
Zo helpt u mee om het wonen in Dr. Jenny zo aangenaam mogelijk te maken. 
U kunt zich aanmelden bij de receptie van het zorgcentrum of bij de secretaris van de 
stichting tel. 0315-653029. 

De werkgroep van “De Vrienden” doet een dringend beroep op u om nog goed bruikbare 
oude spulletjes niet weg te gooien, doch beschikbaar te stellen voor onze rommelmarkten. 
Hiervoor kunt u bellen: tel. 652461 of 653653. Graag halen wij dan de spullen bij u op. 
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WSD biedt u wonen op maat. Zoekt u een

woning of appartement? Kom dan naar ons

kantoor aan de Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

Wij zullen u graag helpen uw woonwensen

te vervullen. Want uw wooncomfort is onze

zorg. Kom dus langs of bel met 0315 651461.

Wonen op maat

Raadhuisstraat 8 7091 CK Dinxperlo
Telefoon 0315 651461 www.wsdinxperlo.nl

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere 

organisatie. Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger plan tillen? Weevers 

denkt mee, waarbij we online en offline verbinden.

compleet communicatietraject

Van concept tot creatie en realisatie; wij helpen u bij het gehele of een deel van het 

communicatietraject, het is maar net waarbij u onze expertise nodig heeft. Omdat wij 

werken met een vast team van professionals, kunnen we snel schakelen. En is geen 

vraag ons te gek.

concept

creatie

realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!

WiJ ZiJn WeeVerSweevers.nl (0575) 55 10 10
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Bezoekje op mama’s werk

Verzorgende Danielle Luijmes bracht een 
bezoekje met haar dochtertje Eva aan de 
afdeling ’t Welink waar Danielle werkt. 

Eva is nu ruim 7 maanden en wilde wel 
eens zien waar haar mama werkt.

Eva mocht op schoot bij Mevrouw                      
E.M. Kolenbrander-van Aalst.                             
Mevrouw genoot volop van deze kleine 
dame. En Eva keek veel om haar heen om 
de omgeving eens goed te verkennen. Het 
was een gezellig bezoekje. 

Misschien kan Eva vaker meekomen en 
wordt ze zo enthousiast om later ook in de 
zorg te komen werken! 

Foto ingezonden door Danielle Luijmes. 

Goede hulp in het Grand Café

En naast genieten van die leuke bezoekjes is 
Mw. E.M. Kolenbrander-van Aalst ook                         
heel actief. 

Ze helpt de gastheer/dames heel graag mee 
met het tafeldekken voor de warme maaltijd. 
Een mooie placemat, het servet, bord en 
bestek, alles wordt zorgvuldig op de tafels 
gelegd zodat de bewoners aan kunnen 
schuiven aan een keurig gedekte tafel!                       
Ze vindt het fijn om een ander te helpen en 
de medewerkers hebben dan weer even tijd 
voor andere werkjes. 

Foto ingezonden door Kevin Elferink.

van Aalst ook                         
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Gebruik Duo-fiets
Deze dames hebben een heerlijk tochtje gemaakt met de Duo-fiets. 
Wil je als familielid of mantelzorger ook graag fietsen met een bewoner, dan kan dat. 
Nadere informatie is te krijgen via Beweegagoog Loes van Beek,                                       
de Welzijnscoaches en Thea Meinen. 

Handwerkgroep

Bij Dr. Jenny is weer een 
handwerkclubje opgericht en op 
de foto’s te zien is het nu al een 
succes!
Iedereen van Dr. Jenny is hier 
welkom maar ook mensen van 
buitenaf, die zin hebben om 
samen te handwerken, mogen 
elke woensdagochtend om 09.30 
uur aanschuiven in het grand Café. 
Er worden o.a. dekentjes gebreid 
voor Gambia van diverse 
restjes wol, maar u mag ook 
een eigen handwerkje 
meebrengen. 
Dus hebt u ergens nog restjes 
wol, haakgaren of een 
onafgemaakt                          
boorduurwerk liggen, wij zijn 
er blij mee. 

Vriendelijke groet 
Kitty Heideman, gastvrouw,

Grand Café.
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Exposities in de vitrinekast in het winkeltje 

Enkele weken voor Pasen kregen wij de wens of er 
ook een verzameling van paaseieren geëxposeerd 
kon worden bij Careaz Dr. Jenny? Natuurlijk hebben 
we hierover nagedacht en gezocht naar 
mogelijkheden. De stichting “Vrienden van                    
Dr. Jenny” heeft vervolgens een vitrinekast in 
bruikleen gegeven.                                                    
De vrijwilligers van het winkeltje wilden ook hun 
medewerking hierbij verlenen. Hierdoor is het 
mogelijk geworden om meer mensen te laten 
genieten van bepaalde verzamelitems, zoals 
iedereen misschien al wel gezien heeft! 
Het brengt gesprekstof, mensen gaan informatie 
opzoeken over een bepaald item, het geeft 
voldoening en waardering wanneer je je hobby kan 
delen, door het te laten zien en het verhaal erbij te kunnen vertellen, etc..
Rond de Paasdagen was er een expositie te zien van wijlen Mevrouw G.J. Arnhold-Duenk
die ons graag een klein gedeelte van haar paaseierenverzameling wilde laten zien.  
Op dit moment heeft vrijwilligster Bea Kleinhesselink een gedeelte van haar verzameling 
in de vitrine geplaatst. 

Oproep
Heb jij een verzameling, zou je deze items aan ons willen laten zien, is dit zo groot/klein 
dat dit in de vitrine past?
Zou je enkele items hiervan willen exposeren in de vitrine voor een bepaalde periode? 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met een vrijwilliger van het winkeltje bij 

Careaz Dr. Jenny of met Thea Meinen, telefoon: 06-22434349.

Deze leuke afbeelding werd ingestuurd door de heer F. Schuurman. 
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Enkele weken voor Pasen kregen wij de wens of er 
ook een verzameling van paaseieren geëxposeerd 
kon worden bij Careaz Dr. Jenny? Natuurlijk hebben 
we hierover nagedacht en gezocht naar 
mogelijkheden. De stichting “Vrienden van                    
Dr. Jenny” heeft vervolgens een vitrinekast in 
bruikleen gegeven.                                                    
De vrijwilligers van het winkeltje wilden ook hun 
medewerking hierbij verlenen. Hierdoor is het 
mogelijk geworden om meer mensen te laten 
genieten van bepaalde verzamelitems, zoals 
iedereen misschien al wel gezien heeft! 
Het brengt gesprekstof, mensen gaan informatie 
opzoeken over een bepaald item, het geeft 
voldoening en waardering wanneer je je hobby kan 
delen, door het te laten zien en het verhaal erbij te kunnen vertellen, etc..
Rond de Paasdagen was er een expositie te zien van wijlen Mevrouw G.J. Arnhold-Duenk
die ons graag een klein gedeelte van haar paaseierenverzameling wilde laten zien.  
Op dit moment heeft vrijwilligster Bea Kleinhesselink een gedeelte van haar verzameling 
in de vitrine geplaatst. 

Oproep
Heb jij een verzameling, zou je deze items aan ons willen laten zien, is dit zo groot/klein 
dat dit in de vitrine past?
Zou je enkele items hiervan willen exposeren in de vitrine voor een bepaalde periode? 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met een vrijwilliger van het winkeltje bij 

Careaz Dr. Jenny of met Thea Meinen, telefoon: 06-22434349.

Deze leuke afbeelding werd ingestuurd door de heer F. Schuurman. 
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Oldtimer museum

Op een vrijdag in april zijn de heren van de 
Dagbesteding naar het “Achterhoeks Oldtimer 
museum” van de heer Han Veerbeek aan de 
Meniststraat in Dinxperlo geweest.                                                
We werden hartelijk ontvangen door de familie 
Veerbeek met een kop koffie. De heer Veerbeek 
vertelde over zijn “uit de hand gelopen” hobby. 
Behalve Oldtimer auto's waren er ook brommers, 
fietsen, verzameling koekblikken, oude Singer 
naaimachines, kinderwagens, etc. etc., te veel om op 
te noemen. De middag vloog voorbij en de heren 
vonden het erg interessant.

Met vriendelijke groet, Esther Rave, Welzijnscoach.
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Nationale pannenkoekendag. 

Samen met de gastvrouwen/heer en vrijwilligers is 
de jaarlijkse traditie van het pannenkoeken bakken 
op de Nationale pannenkoekendag ook dit jaar weer 
opgepakt.

De pannenkoekendag vindt plaats op de dag aan het 
einde van de vastentijd. 
In de vastentijd mocht je namelijk geen eieren, melk 
en vetten eten, en dat zit nu net in pannenkoeken. 
Daarom aten mensen vroeger traditioneel 
pannenkoeken nadat de 40 dagen vasten af waren 
gelopen.

Maar katholiek of niet, alle bewoners, zo ook de 
bewoners van de afdeling ’t Welink, lieten zich de 
pannenkoeken, naturel, met appel of spek, goed 
smaken.

Vriendelijke groet Esther Rave, Welzijnscoach. 

Avondvierdaagse 

De woensdagavond van de avondvierdaagse in Dinxperlo, liep er een groep vanuit                  
Dr. Jenny, de vijf kilometer mee. Het was geslaagd in alle opzichten: het was gezellig, 
het weer zat mee en de pauze was goed geregeld door vrijwilligers Joop en Bennie, 
waarvoor dank! 
                                                Met vriendelijke groet, Esther Rave, Welzijnscoach
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WOORDZOEKER 
   N   IJ    B    A    R    A    K    K 
   E   M    K    E    Z    P    IJ    O 
   G    I    Z    A    W    L    A    R 
   I    S    F    R    E    U    D    S 
   D    B    N    D    L    H    S    E 
   N    R    I    E    G    E    W    T 
   O    U    N    N    E    B    U    B 
   Z    I    L    I    N    L    E    G 
   L    K    E    I    A    A    E    S 
   N    I    E    O    M    A    M    W 
   E    C    U    B    N    O    E    E 
   R    L       T    V    E    K    E    K 
  A    E    C    L    S    S    Z    N 
   T    A    A    L    T    I    U    E 
   S    N    A    R    I    L    U    C 
   D    I    A    D    E    E    M    H 
   IJ    D    E    L    T    U    I    T 

 

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel,                                                                    
streep ze weg en er blijven 6 letters over, dat is de oplossing!                                                                           
De letters mogen meerdere malen gebruikt worden. 

 

1   Zwelgen     15  Knoei 

2   Knecht     16  Zuidelijk 

3   Karabijn     17  Zondigen 

4   Inname     18  Zeemeeuw 

5   Inleg     19  Weleens 

6  IJdeltuit     20  Wazig 

7  Huisvuil     21  Uitlaat 

8   Freud     22  Staren 

9   Diadeem     23  Smoel 

10  Darts     24  Misbruik 

11  Clean     25  Limoen 

12  Bewust     26  Korset 

13  Behulp     27  Amnestie 

14  Beambte    28  Actueel 

 

 (De oplossing leest u op bladzijde 24.) 
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Klassiekers om van te watertanden

Op het terras van de Dagbesteding Careaz                       
Dr. Jenny, genietend van een lekker bakkie koffie,
vroegen we ons af “wat zullen vandaag eens gaan 
doen”?

Na even denken en overleggen kwamen we op het 
idee om met de mannelijke bezoekers van de 
Dagbesteding de bus te pakken en naar 
Breedenbroek te gaan om de 
“Oldtimers RC Classics” eens te gaan bekijken. 

Deze staan aan de Terborgseweg in het 
voormalige pand van Stroet Meubelen. Hier 
verkopen ze Amerikaanse klassiekers, zoals een 
Amerikaanse muscle car, of een klassieke 
sportwagen of een exclusieve Amerikaanse 

Oldtimer waaronder Cadillac, Chrysler, Dodge, 
Lincoln Ford, enzovoort. Prachtige klassiekers om van te watertanden… waar iedereen 
wel eens een stukje in zou willen rijden of in zijn bezit zou willen hebben! Maar 
helaas.…..die vlieger ging niet op, want we waren vergeten om een hele dikke 
portemonnee mee te nemen. De verkoper legde ons uit dat deze auto’s alleen gekocht 
worden om te investeren. Hoe ouder de wagen, hoe hoger het prijskaartje.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach. 

Oldtimer waaronder Cadillac, Chrysler, Do
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De hobby van Petra

Mijn naam is Petra Heinrich, ik woon op ’t Welsker en 
mijn grootste hobby is Diamond Painting. Hier wil ik 
graag iets over vertellen….
Diamond Painting lijkt op schilderen op nummer, maar 
in plaats van verf gebruik je hele kleine steentjes.
Met behulp van een klein pennetje plak je de steentjes 
op een voorgedrukte afbeelding. Die afbeelding is 
onderverdeeld in hele kleine vakjes.                                               
Elk vakje correspondeert met een kleurnummer. 
Hierdoor kun je zien welke kleur steentje er in welk 
vakje geplakt moet worden.
Op de tafel in mijn kamer heb ik een hoekje 
gereserveerd voor de Diamond Painting, zodat ik alles 
niet steeds op hoef te ruimen. Ik heb een koffertje met 

kleine potjes, waar alle kleurtjes netjes gesorteerd in 
zitten. Mijn zus helpt me met het uitzetten van de kleurtjes. Ik heb ook een plaat die 
licht geeft, die ik onder het werk kan leggen, zo kan ik het beter zien. Ik heb het altijd 
leuk gevonden om creatief bezig te zijn. Op de afdeling knutselen we soms ook wel eens 
wat, dan ben ik er ook altijd bij. Ik ben een echte Crea-bea! Maar Diamond Painting vind 
ik misschien nog wel het leukste om te doen. Het is voor mij echt ontspanning.
Ik heb inmiddels al veel werken gemaakt; o.a. schilderijen, kussens en foto’s van mijn 
familie. Soms houd ik ze zelf, soms geef ik wel eens wat cadeau, maar ik verkoop ook 
wel eens wat. Momenteel ben ik bezig met een afbeelding van vlinders en bloemen.
Ik hoop nog lang plezier te kunnen beleven aan Diamond Painting.

Vriendelijke groet Petra Heinrich, afdeling t ‘Welsker. 

Vrijwilligers gevraagd

Op dit moment zijn we op zoek naar de volgende 
vrijwilligers: 

 Ondersteuning geven in het Welzijn op de 
groepswoningen

 Rolstoelbus chauffeurs voor vervoer 
cliënten Dagzorg, groepsuitjes en/of 
individuele ritten

 Om te wandelen of andere uitjes willen 
ondernemen 

 Het koffiemoment van 18.30 uur tot 20.00 uur willen verzorgen op één afdeling 
van Careaz Dr. Jenny Veensgracht

 Met de Duofiets erop willen uit samen met een bewoner/bewoonster

 Bij mensen in de thuissituatie ondersteuning bieden bij het Welzijn  

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met:
Thea Meinen, coördinator informele zorg Telefoon: 088-1106514 / 06-22434349.

   

kleine potjes, waar alle kleurtjes netjes ge
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U bent welkom bij …

Winkeltje Openingstijden:                                                                          
Maandag tot en met zaterdag                                                                    
van 09.00 tot 11.30 uur. Voor iedereen toegankelijk, bezoekers 
kunnen alleen met pin betalen

Kapper Aanwezigheid kapster Anita:
Woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur 
Donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur.    
Een afspraak kunt u maken via Anita zelf of via de zorg. 
Telefoonnummer: 06-23 76 70 45

Electrocar Rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
13.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 06-10 45 78 04

SKB/Slingeland Voor cliënten, die niet in de gelegenheid zijn om naar het 
gebouw van Sensire aan de Nieuwstraat te gaan, wordt iedere 
dinsdagmorgen de mogelijkheid geboden bloed te laten 
prikken in de zithoek bij de kantoren op de 1e verdieping.
Dit kan zijn op verwijzing van de huisarts, de specialisten van 
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk of de 
specialisten van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Iedere dinsdag is er om 09.15 uur een laborante van het 
Slingeland Ziekenhuis aanwezig en om 09.30 uur een 
laborante van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Voor het 
nuchter prikken komen ze tussen 07.30 - 08.00 uur.                                                                                                 
Voor meer informatie over controles door het laboratorium 
kunt  u terecht bij de medewerkers van de verzorging.

Ontvangst/Grand Café De “Medewerkers Gastvrijheid en Voeding” 
(gastdame/heer) zijn dagelijks aanwezig van
08.00 – 18.30 uur. 

Oplossing woordzoeker van bladzijde 21

De Sluitingsdatum 
De sluitingsdatum voor het inleveren van 
de kopij voor ”De Schakel” van 
oktober-november-december 2022 is: 01 september 2022.

Kanaal



Wilt u een abonnement op De Schakel, vul dan onderstaande bon in en lever deze 
in bij de receptie van Dr. Jenny.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Careaz, locatie Dr. Jenny, Veensgracht 1, 7091 BR  Dinxperlo

om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN nummer € 12,50 per jaar af te schrijven 
wegens een abonnement op De Schakel.

IBAN nummer: (*) _____________________________________________

Naam en voorletters: _____________________________________________
Adres: _____________________________________________
Postcode en plaats: _____________________________________________

(*) S.v.p. duidelijk uw IBAN nummer invullen.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande.

Datum: __________________________________________________________

Naam: __________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________________



Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

Geograaf 38 0575 55 10 10

6921 EW Duiven info@print2pack.nl

194x138-adv-Print2Pack Duiven.indd   1194x138-adv-Print2Pack Duiven.indd   1 25-6-2021   9:07:0325-6-2021   9:07:03


