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Van de redactie

Beste lezer, het is alweer tijd voor een nieuwe Schakel! Het 
nieuwe jaar ligt weer voor ons. We wensen alle lezers, vanuit 
de redactie, een heel goed en gezond 2023 toe en natuurlijk 
ook weer veel leesplezier van ons huisblad “De Schakel”.                               
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,

Zodra deze Schakel op de deurmat valt is het jaar 2022 bijna ten 
einde. Op het moment van schrijven is de eerste schaatsronde op 
natuurijs een feit. De Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) heeft 
maar weinig nodig voor een dun laagje ijs. Dankzij de goed 
geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er 
in één nacht al een ijsvloer worden gecreëerd. Dit unieke gebeuren 
heeft zelfs het nieuws gehaald, prachtig toch voor de liefhebbers! 
En voor de sportliefhebbers onder ons is er natuurlijk ook het WK-voetbal, in het Grand 
Café staat de TV aan voor de bewoners die dit op groot beeld willen kijken, een mooi 
initiatief!

Corona
Terugkijkend op het afgelopen jaar, was het corona virus in het begin van dit jaar nog 
behoorlijk onder ons en hebben we ons nog aan maatregelen moeten houden. Vanaf 
februari kon er versoepeld gaan worden en ook op dit moment is er geen sprake van 
extra maatregelen en daar zijn we blij mee!
Op dit moment zijn er weinig besmettingen onder bewoners, cliënten en medewerkers 
van Careaz. Ook landelijk zien we een daling van de besmettingen. De basisregels 
blijven in ons zorgcentrum wel van kracht. De posters met de basisregels hangen bij de 
ingang, zodat bezoekers op de hoogte zijn en wij samen zorgen voor uw en elkaars 
gezondheid.

Liften
Inmiddels zijn er aan de Veensgracht twee liften vervangen voor nieuwe.                         
Hopelijk hebben deze werkzaamheden niet al te veel overlast veroorzaakt. 

Centrumvisie Dinxperlo                                                                                                        
Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een mooie huiskamer voor het 
dorp, voor de inwoners en bezoekers uit de regio en buurland Duitsland. Een 
aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is. Om samen te komen en 
elkaar te ontmoeten. Nu en in de toekomst. De gemeente Aalten heeft de firma 
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Dusseldorp hiertoe opdracht gegeven.
In 2020 hebben inwoners, belanghebbenden, ondernemers en eigenaren nagedacht 
over de inrichting van een nieuw centrum voor Dinxperlo. Samen ontwikkelden zij een 
nieuwe centrumvisie die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Het centrumplan bestaat uit drie fases: Centrum (Markt en omgeving), Allee en 
Heelweg. De plannen worden nu uitgewerkt en in 2023 en 2024 uitgevoerd. 

Einde van het jaar
Aan het einde van het jaar werd er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor 
medewerkers en vrijwilligers om met elkaar te toosten op het afgelopen jaar. Deze 
bijeenkomst was bedoeld om medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet 
het afgelopen jaar. Dankzij hen kunnen we de zorg en welzijn bieden voor de bewoners 
en zij verdienen alle lof en waardering. n u allen een voorspoedig nieuwjaar toe!

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

Weeksluitingen

Januari

06 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
13 MW. R. Hengeveld                                                                                                          
20 Mw. P. Veerbeek                                                                                                    
27 Eucharistieviering                                            
27 Mw. H.C. Giesen                                                                                                           

Februari

03 Heilig Avondmaal-Ds. A.C. van Voorst                                                                             
10 Dhr. K. van Helden                                                                                                     
17 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                                             
24 Eucharistieviering                                                                                                                                                                                
24 Mw. J. Rigter

Maart

03 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
10 Mw. P. Veerbeek                                                                                                             
17 Mw. Th. Veerbeek                                                                                                        
24 Dhr. H. Jansen                                                                                                                      
31 Eucharistieviering                                                                                                                            
31 Mw. H.C. Giesen                                                                                                           

- 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.

Mw. G. Schlütter                                                                                                     
MW. R. Hengeveld                                                                                                          

rbeek                                                                                                    
Eucharistieviering                                            
Mw. H.C. Giesen                                                                                                           

Ds. A.C. van Voorst                                                                             
K. van Helden                                                                                                     
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55e verjaardag van het 
huis…

1967                                                                                                                                   
In 1967 kwamen de eerste                                          
65-plussers aangefietst bij het                           
“Dr. Jenny Rusthuis”. Soms met een                  
koffer achterop. Tijd om te genieten van 
hun oude dag. De enige voorwaarde om 
er te kunnen wonen was dat men de leeftijd 
van 65 jaar bereikt had. 
Er werd zelfs een advertentie geplaatst in een landelijk dagblad om                               
het “Rusthuis” bewoond te krijgen.  Sommige bewoonsters hadden 
nog een poetsadres waar ze werkten, anderen hadden een moestuin 
waarin geklust werd. Nu 55 jaar later ziet het er wel heel anders uit.

Mevrouw Jenny
Elk jaar op 31 oktober vieren ze bij Careaz dat toendertijd                             
Mevrouw Jenny-Grooters, samen met de drie kerkgenootschappen, het Dr. Jenny 
Rusthuis oprichtte. Zo ook afgelopen maandag 31 oktober 2022, de 55e verjaardag! 

De dag startte om 10.00 uur met een heerlijk gebakje bij de koffie en met spreker Jan 
Breukelaar om ”oude herinneringen in ere te houden”.                                                                
Zijn wijze woorden: ”Kijk naar elkaar om, daar is geen leeftijd aan gebonden.”                                                                          

                                                                                                                             
In 1967 kwamen de eerste                                          

plussers aangefietst bij het                           
“Dr. Jenny Rusthuis”. Soms met een                  
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Vijfgangenmenu     

Aansluitend was er een heerlijk vijfgangenmenu 
zowel voor de bewoners van het 
woonzorgcentrum als de verpleegafdelingen, 
verzorgd door de eigen keukenmedewerkers 
onder leiding van Marjo Colenbrander.

Na het rusten troffen de bewoners tafels aan die 
weer sierlijk gedekt waren voor het 
middagprogramma: zangeres Annet Nikamp zong 
met haar prachtige stem verzoeknummers. Het 
feestgevoel hing meteen in de lucht.                                                          
Aansluitend kwam “Restaurant Koenders”                             
met een broodjesbuffet waar alle bewoners heerlijk van smulden.                                                                               
Het werd een dag waarin men stilstond bij toen en nu.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens, Welzijnscoach.

Waar kunt u interessante informatie vinden?

• Op het ontspanningsprogramma / prikbord bij Careaz Dr. Jenny. 

• Op de website van Careaz: www.careaz.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

• Activiteiten van lokale verenigingen, buurtactiviteiten en organisaties en voor 
deelnemen aan een activiteit bij Dr. Jenny en/of elders dan zou je kunnen 
kijken op de website: www.vitaalbad.nl  

feestgevoel hing meteen in de lucht.                                                          
Aansluitend kwam “Restaurant Koenders”                             
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Schaatsen

Ik bun opegruujt met ies, wi-j schaatsen in de 
leege weidens an de gunne kante. Via een 
ziedweggesken kwamme wi-j doar, zo ko-j nog 
stiekum oaver de grenze kommen. Wel eerst 
kieken of d’r geen komiezen stonnen en dan 
gauw deur fietsen. Het was wel alltied ies kold,
toen in die winters!

Schaatsen op de höltjes was eigenlijk meer d’r naost loop’n, zie waan nooit goed 
annebonden, touwkes altied te slok, steeds weer mös i-j ze opni-j vaste bind’n.

In de weide dichte bi-j ons huus ko-j wel es schaats’n en op ’t Blauwe Meer as ’t hard 
vroor ok. En toen ik weer es ging schaatsen dei-j ik stiekum de kunstschaatsen van 
mien bruur onder, dat most nog met un sleuteltjen,

Wi-j wonen kort bi-j ‘t Blauwe Meer en at den dichte vroor’n was, was ‘t un mooie 
iesbane wat ‘s aovends verlicht was en d’r werden ook wedstrieden ehollen. Maor op die 
holten schaatsen, die rotdin-ger kon ik nie schaatsen. 

Dus ik ging moar vake klagen bi-j mien vader. Toen hie et geklaag 
zat was zeie: “Noa, gao dan maor naor Smid Smits en koop ow 
maor kunstschaatsen, maor wel op de gruuj,                                             
zodaj d’r lange wat an hept!

En wat zwiern ik toen oaver ut Blauwe Meer. Ik was de enige met 
mooie witte schaatsen en ik vuulen mien net Sjoukje Dijkstra!                     
En de witte schaatsen...ik heb ze nog! 

Gelezen op Facebook, geschreven door een “echten Dinxpersen”, 
Joke Monasso-Elburg.

Info voorzieningen Dr. Jenny

• Rolstoel met ondersteuning - kan men reserveren 
door dit in de agenda te (laten) noteren die bij deze 
rolstoel ligt. 

• Duofiets Veensgracht - is te reserveren bij de 
medewerkers van ’t Grand Café.

• Duofiets Heelweg - kan men reserveren bij de 
medewerkers van de verpleegunits aan de Heelweg.

• Rolstoelbus rit - reserveren met vrijwillige chauffeur ruim van te voren bij de 
Welzijnscoaches, telefoon: 088-110 6000.

• Electrocar - rit reserveren op dagen en tijden dat deze rijdt,                       
telefoonnummer : 06-10 45 78 04.

• Koppelbed - kan men via de zorgmedewerker aanvragen.
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Weekactiviteitenprogramma
(voor bewoners van Dr. Jenny)

Maandag
*Teken & Schilderclub
Aanvang 10.00 uur in de Orangerie
*Muzikanten (Harmonica)
(Elke 4e maandag van de maand).
Aanvang 10.15 uur in het Grand Café
*Koersbal
Aanvang 14.30 uur in de Orangerie
*Zanguurtje
Aanvang 18.30 uur Orangerie

Dinsdag
*Meer Bewegen voor Ouderen o.l.v. een 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 (1e dinsdag van de maand)
Aanvang 15.00 uur in het Grand Café

Woensdag
*Handwerkclub
Aanvang 9.30 uur – 11.30 uur in het Grand café 
*Verstelmiddag 1e woensdag (1x in de twee maanden)
Aanvang 14.00 uur 
*Beweeginstuif o.l.v. beweegagoog                                                      
(3e woensdag van de maand)
Aanvang 14.30 uur in het Grand café 
*Danskracht o.l.v. Audrey Vieberink (1x per 2 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 
Aanvang 19.00 – 21.00 uur
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Weekactiviteitenprogramma (ook voor bezoekers)

Alle activiteiten en consumpties zijn overdag per pin te betalen in het Grand Café bij 
een gastdame/heer. Hier zijn ook strippenkaarten ter waarde van € 5,- euro te koop 
voor activiteiten die ‘s avonds plaats vinden na 18.30 uur. 

Maandag
*Teken & Schilderclub
Aanvang 10.00 uur in de Orangerie
Entree € 3,10 incl. materiaal, anders alleen consumptie
*Koersbal
Aanvang 14.30 uur in de Orangerie
Entree € 3,10
*Zanguur
Aanvang 18.30 uur in de Orangerie
Consumptie voor eigen rekening

Dinsdag
*Spelmiddag met iets lekkers tussendoor
Aanvang 15.00 uur in het Grand Café
Entree € 5,60 
*Bingo (1e dinsdag van de maand)
Aanvang 15.00 uur in het Grand Café
Entree € 5,60

Woensdag 
*Handwerkclub
Aanvang 9.30 – 11.30 uur in het Grand café 
Consumptie voor eigen rekening
*Beweeginstuif  o.l.v. beweegagoog (3e woensdag van de maand)
Aanvang 14.30 uur in het Grand café 
Entree € 3,10

Vrijdag
*Weeksluiting
Aanvang 15.30 uur in de Orangerie 
Consumptie voor eigen rekening
*Soosavond 1e vrijdag van de maand
Aanvang 19.00 – 21.00 uur in het Grand Café
Consumptie voor eigen rekening
*Eucharistieviering laatste vrijdag van de maand
Aanvang 11.00 uur in de orangerie

Algemeen Careaz Dr. Jenny
*Winkel openingstijden; van maandag tot zaterdag van 9.00 – 11.30 uur
*Grand café
Elke dag open van 10.00 – 18.30 uur 
Als u een maaltijd bij ons wilt komen eten graag 
vóór 11.00 uur bellen naar 088-1106502
*Warme maaltijd, 3 gangen menu voor € 10,00, broodmaaltijd € 3,50.



8

8

Informatie/familieavond

De hele samenleving vraagt om naar elkaar 
om te zien.                                                          
Zo ook in de Woonzorg/Verpleeghuizen. Het 
contact met elkaar is daarbij erg belangrijk. 
Om wat voor elkaar te kunnen betekenen is 
het van belang dat we elkaar kennen. Tijdens 
de opname gebeurt er veel in een korte tijd.
Om de juiste zorg te kunnen verlenen, is ook 
de informele zorg erg belangrijk. Dit kan 
door o.a. in gesprek te blijven met elkaar. 
Tips kunnen over en weer gedeeld worden 
tijdens ontmoetingen, activiteiten en het
samen de zorg verlenen.

Zo hebben we 13 oktober 2022 een informatieavond georganiseerd voor familie, 
vrijwilligers, woonondersteuners en zorgmedewerkers van de woningen aan de Heelweg. 
Er werd een presentatie gegeven door Tim te Raa, fysiotherapeut, adviseur 
zorgtechnologie over Dementie en hoe spelmateriaal, bewegen en zorgtechnologie 
helpend kunnen zijn om in contact te komen met mensen met dementie. Na de 
presentatie was er gelegenheid om de spelmaterialen zelf uit te proberen. Aanvullende 
informatie en ervaringen werden vanuit de aanwezigen met elkaar gedeeld en 
besproken, wat zeer informatief was. Zeker voor herhaling vatbaar. Er mogen ook 
onderwerpen aangedragen worden waarover men wat meer informatie wenst. Wanneer 
er behoefte is om het verslag van de bijeenkomst d.d. 13-10-2022 te ontvangen kan 
men dit opvragen bij Thea Meinen, coördinator informele zorg: t.meinen@careaz.nl

Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator informele zorg. 

om te zien.                                                          
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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

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

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

BENU. Ieder mens, andere zorg

BENU Apotheek Dinxperlo
Raadhuisstraat 8b
7091CK Dinxperlo
t 0315 - 652425
e dinxperlo@benu.nl

SNEL EN EENVOUDIG 
REGELEN
BENU Apotheek Dinxperlo

Gemakkelijk en snel zelf (online) regelen

Kijk op www.benuapotheek.nl/services

• Maak gebruik van de afhaalservice 
• Ervaar het gemak van de herhaalservice 
• Gemakkelijk inschrijven
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tijdens ontmoetingen, activiteiten en het
samen de zorg verlenen.

Zo hebben we 13 oktober 2022 een informatieavond georganiseerd voor familie, 
vrijwilligers, woonondersteuners en zorgmedewerkers van de woningen aan de Heelweg. 
Er werd een presentatie gegeven door Tim te Raa, fysiotherapeut, adviseur 
zorgtechnologie over Dementie en hoe spelmateriaal, bewegen en zorgtechnologie 
helpend kunnen zijn om in contact te komen met mensen met dementie. Na de 
presentatie was er gelegenheid om de spelmaterialen zelf uit te proberen. Aanvullende 
informatie en ervaringen werden vanuit de aanwezigen met elkaar gedeeld en 
besproken, wat zeer informatief was. Zeker voor herhaling vatbaar. Er mogen ook 
onderwerpen aangedragen worden waarover men wat meer informatie wenst. Wanneer 
er behoefte is om het verslag van de bijeenkomst d.d. 13-10-2022 te ontvangen kan 
men dit opvragen bij Thea Meinen, coördinator informele zorg: t.meinen@careaz.nl

Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator informele zorg. 
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De Centrale Cliëntenraad en de toekomst…

Wij gaan zo langzamerhand richting de Kerst. De Kerstgedachte kan dit jaar mogelijk 
een extra lading hebben, gezien de situatie waarin we verkeren. De krantenkoppen en 
de onderwerpen aan de talkshow tafels gaan voornamelijk over de energiecrisis, 
stikstofproblematiek; woningbouwcrisis, oorlog Oekraïne, enz. Allemaal zaken waar we 
niet vrolijk van worden. Op de achtergrond zijn er ook allerlei ontwikkelingen gaande
m.b.t. de ouderenzorg. Zo af en toe horen we daar wel wat over, maar voor de Centrale 
Cliëntenraad toch een reden daar eens nader op in te zoomen. Naast onze primaire 
taak, namelijk het behartigen van de belangen van de mensen die zorg ontvangen,
worden we steeds vaker geconfronteerd met zaken omtrent de toekomst. Voor de 
huidige en toekomstige mantelzorgers, maar ook voor elke 50-plusser zijn deze 
ontwikkelingen eigenlijk al van belang. De toekomstige ouderen zullen steeds meer een 
eigen rol gaan spelen in het inkleuren van hun toekomst. Meer dan ooit zullen ze 
vroegtijdig moeten nadenken over hoe zij vanuit hun eigen situatie proactief hun 
toekomst kunnen en willen vormgeven. Hier willen we toch even stil staan bij 
ontwikkelingen die meer met elkaar te maken hebben dan we soms denken en waar we 
misschien al gebruik van moeten gaan maken.

Regionale bibliotheken                                        
Denk eens aan het grote aanbod van de regionale bibliotheken om ouderen digitaal 
vaardiger te maken. Vanuit de overheid en ook gemeenten krijgen zij steeds meer een 
onderwijskundige taak. Zeker als het gaat om digitalisering, zoals het omgaan met 
DigiD, Patiënten Dossier, omgaan met zorgverzekering en ziekenhuisaccounts enz.                              
Ook het steeds beter kunnen omgaan met digitale apparaten, zoals i-Pad, tablets en 
smartphone en omgaan met domotica is een aandachtsgebied. Digitaal vaardig zijn 
wordt steeds meer gevraagd of we dat leuk vinden of niet. We moeten er rekening mee 
houden

De lokale overheden                                                                                                
Hier is het ook drukte alom. Ten eerste t.a.v. de woningbouw. In samenwerking met 

diverse partners zoals investeerders, woningbouw-
coöperaties etc. staat het onderwerp “passende 
woonvormen” op het programma. Hier geldt het niet 
alleen voor ouderen, maar meerdere doelgroepen die 
in de knel zitten. Ten tweede zetten lokale overheden 
sterk in op gezonde leefstijl en beweging. Zo gezond 
mogelijk leven en oud worden. De gedachte erachter                    
is dat dit op den duur kostendbesparend is.                                

In dat licht zijn er de nodige akkoorden afgesloten met partners. Denk aan Heel 
Achterhoek beweegt , Heel Berkelland beweegt en Gemeente Aalten beweegt.

Digitalisering voor meer zelfredzaamheid                                                                                                                              
Door meer gebruik te maken van technologische mogelijkheden en digitalisering krijgen 
inwoners meer regie over hun eigen gezondheid. Digitalisering is geen doel op zich, 
maar het vergroot de zelfredzaamheid van mensen en het zorgt voor meer 
gelijkwaardigheid in informatie tussen inwoners en zorgverleners. Het gaat hen helpen 
om de noodzakelijke zorg en ondersteuning beter te organiseren. 
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Mensen kunnen bijvoorbeeld zelf informatie vastleggen en delen met zorgprofessionals 
of mantelzorgers: dit voorkomt dat zij steeds weer opnieuw hun verhaal moeten delen.  

Ook neemt de uniformiteit en begrijpelijkheid van gezondheidsgegevens voor inwoners 
toe. Tot slot vergroot het slim verzamelen van gezondheidsgegevens ook de 
mogelijkheid tot eerder signaleren van gezondheidsrisico's. Dat komt de gezondheid van 
een ieder ten goede. Op pgo.nl vind je hier meer over. 

Scheiding wonen en zorg                                                                                               
Sinds 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Dit betekent kortweg dat het 
wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beiden vanuit de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz) vergoed wordt. De cliënt betaalt nu zelf voor het wonen via huur 
of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Wlz en eventueel via eigen middelen. De 
eerdere term “scheiden wonen en zorg” is inmiddels vervangen door de term 
“extramuralisering”. Het scheiden van wonen en zorg had voorheen alleen betrekking op 
het uit het intramurale pakket halen van de huisvestingscomponent (het wonen).                                         
Met de term extramuralisering wordt naast de huisvestingscomponent ook de 
verblijfscomponent uit het intramurale pakket gehaald (het wonen én de diensten). De 
wooncomponent is met deze transitie geprivatiseerd, zodat huisvesting terug is gegaan 
naar de markt. Met als vraag: lopen nieuwe vormen van wonen in de pas met de vraag 
naar aangepaste woningen vanuit de zorgbehoefte van een vergrijzende bevolking? We 
moeten dus zelf meer nadenken over hoe en waar we willen wonen? Dus ook wat is 
ervoor nodig en hoe ga ik dat aanpakken?? 

WOZO programma                                                                  
In juli heeft het kabinet het WOZO programma 
gepresenteerd. Dit staat voor Wonen en Zorg. WOZO 
is geen alomvattend akkoord. WOZO draagt bij aan 
een beweging en zet in op een nieuwe norm met een 
open agenda, waarbij we in het programma WOZO 
de maatschappelijke beweging faciliteren en de eerste stappen met elkaar gaan zetten. 
Gaandeweg kunnen onderwerpen/stappen worden toegevoegd voor de toekomst en een 
volgend kabinet. Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en 
zorg zich aanpassen op de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie over het 
eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden 
uitgesteld of zelfs worden voorkomen. Zoek op het internet naar WOZO ouderenzorg en 
je vindt daar genoeg informatie. https://www.clientenraad.nl/?s=wozo 

En dus…                                                                                                                                           
Als we dus goed om ons heen kijken zien we dat er allerlei lijntjes worden uitgerold die 
wel degelijk een gemeenschappelijk doel hebben. De betaalbaarheid van de zorg staat 
op het spel. We kunnen niet meer vertrouwen op oude denk- en werkwijzen. Op tal van 
plekken moeten we omdenken en zaken herinrichten. In feite praten we over een toch 
wel grote maatschappelijke kentering die teweeg wordt gebracht. Voor ons allemaal ligt 
hier “werk aan de winkel”. In toenemende mate is het aan ieder individueel om na te 
denken en een inspanning te leveren om de zorg opnieuw vorm te geven. De politiek 
kan en wil het niet alleen uitvoeren en wil dat ook de burger zijn inbreng levert. Voor 
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ons als Centrale Cliëntenraad ook duidelijk een thema om goed te kijken naar onze 
eigen rol en positie.

Vriendelijke groet Ton Jolij, voorzitter Cliëntenraad Careaz. 

Vrijwilligers gevraagd
Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers die:

• een bezoek willen komen brengen in één van onze groepswoningen. 

• bij mensen in de thuissituatie een bezoek willen brengen. 

• ondersteuning willen bieden                                     
bij de activiteiten                                                               
op de verpleegunit aan de Heelweg.

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Thea Meinen, coördinator informele zorg. 
Telefoon: 088-110 65 14 / 06-22 43 43 49.

•
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Dag van de Mantelzorg 

Op de dag van de Mantelzorg, op 
10 november, was er voor elke 
cliënt een kleine attentie 
vanuit Careaz: een blikje
met Tiny Tony's 
chocolaatjes, die ze als een 
dankjewel, konden delen met hun 
mantelzorger(s). Daarbij wilde Careaz extra 
aandacht geven aan de mantelzorgers, die zo 
belangrijk zijn voor het welzijn van onze cliënten. En 
ook heel waardevol zijn voor ons, want samen delen 
we de zorg. Zo konden cliënten, namens Careaz, met 
hun mantelzorgers genieten van een gezellig moment 
samen.

Vriendelijke groet Thea Meinen,                            
coördinator informele zorg. 

Een jaren ’60 middag

We waanden ons, op een donderdagmiddag in oktober,                                                                        
weer even in de jaren zestig. We werden vermaakt door twee 
dames in petticoat, fleurige kleding en hoge hakken,                            
het “Duo Nootmuskaat”.

Zij vertolkten met zang en accordeon bekende Nederlandstalige levensliedjes. Dit deden 
ze op hun eigen bijzondere manier: met liedjes en anekdotes, met een theatrale 
knipoog, namen ze ons mee naar de tijd en sfeer van vroeger. 

Met vriendelijke groet Lianne Geikens, Welzijnscoach.

Op de dag van de Mantelzorg, op 
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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

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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Vervroegd met pensioen

Na 11 jaar trouwe dienst bij Dr. Jenny, waarbij ze de 
laatste jaren op ’t Aaldershuus werkzaam was, is onze 
lieftallige collega Silvia Bussink met vervroegd pensioen 
gegaan. 

Dinsdag 22 november 2022 was haar laatste werkdag.                    
’s Middags konden alle collega’s afscheid van haar nemen. 
Hier heeft ze veel aanloop gehad van iedereen. 

Op vrijdag 25 november was 
er een afscheidsfeest met 
“al haar meisjes” en de 
bewoners van ’t Aaldershuus. 
Silvia’s man, Theo, haar kinderen en kleinkinderen waren 
hiervoor ook uitgenodigd. Iets voor half zes werden Silvia 
en Theo opgehaald door de Dr. 
Jenny-bus. Joop, de zwager 
van Silvia was de chauffeur.                         
Silvia bleek vooraf best wel wat 
zenuwachtig omdat ze niet wist 
wat er gebeuren ging. 
Aangekomen bij Dr. Jenny werd 
eerst een drankje in gedaan en 
daarna sprak Werner haar, met 
mooie woorden, toe. Na deze 

speech mochten wij als collega’s 
niet ontbreken om over haar te speechen. Wij overhandigden 
Silvia een cadeau wat nogal erg zwaar was en Silvia schoot meteen in de stress. Ze is 
namelijk een grote dropliefhebber en ze dacht nu komt het…..vast een grote doos met 
kilo’s drop! Ze eet het liefst meerdere dropjes tegelijk, want één dropje smaakt niet 
volgens Silvia. Er viel toch wel een last van haar schouders toen er wat anders uit de 
doos kwam, namelijk een mooi beeldje van een uil, want onze “nachtvlinder” houdt
enorm van uilen. Ze heeft ondertussen een mooie verzameling van, volgens haar het 
mooiste dier wat er is. Na genoten te hebben van een super verzorgd stamppotbuffet 
wachtte Silvia nog een kleine verrassing. Iedere collega had voor haar, als afsluiter, een 
klein zakje drop meegenomen. Dit werd haar overhandigd samen met heel veel 
afscheidsknuffels. Want wij konden deze super fijne, gezellige, leuke en zorgzame 
collega toch niet naar huis laten gaan zonder dropjes.

Wij gaan onze “hoofdzuster” erg missen. Silvia bedankt voor de 
fijne samenwerking en geniet maar lekker van je welverdiende 
pensioen. 

Lieve groet van je collega’s van ’t Aaldershuus.

Op vrijdag 25 november was 

speech mochten wij als collega’s 

Dinsdag 22 november 2022 was haar laatste werkdag.                    
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A’j vuult wat ik vuule, dan zeg i’j niks meer…

Dit was de naam van het toneelstuk wat “Toneelvereniging 
Lintelo” op een zaterdagmiddag, als hun “try-out, bij 
Careaz Dr. Jenny speelde.

Het blijspel speelde zich af aan de rand van het dorp en er 
kwamen zeer bijzondere uiteenlopende personages voorbij.
De familie Mentink runde daar een garagebedrijf annex 
benzinepomp. Daar kwam een bont gezelschap over de 
vloer wat de nodige lachwekkende momenten opleverde.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens, Welzijnscoach.

Nieuwjaar

Een nieuw jaar kun je beginnen
met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
maar je hebt er niet zoveel aan

Een nieuwjaar kun je beginnen
met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
als er niemand is die van je houdt

Een nieuwjaar kun je beginnen
met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn…

Een nieuw jaar kun je beginnen
met een mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog
begin met een blij gezicht!

(Bron onbekend)

Dr. Jenny                                
theater!
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doos kwam, namelijk een mooi beeldje van een uil, want onze “nachtvlinder” houdt
enorm van uilen. Ze heeft ondertussen een mooie verzameling van, volgens haar het 
mooiste dier wat er is. Na genoten te hebben van een super verzorgd stamppotbuffet 
wachtte Silvia nog een kleine verrassing. Iedere collega had voor haar, als afsluiter, een 
klein zakje drop meegenomen. Dit werd haar overhandigd samen met heel veel 
afscheidsknuffels. Want wij konden deze super fijne, gezellige, leuke en zorgzame 
collega toch niet naar huis laten gaan zonder dropjes.

Wij gaan onze “hoofdzuster” erg missen. Silvia bedankt voor de 
fijne samenwerking en geniet maar lekker van je welverdiende 
pensioen. 

Lieve groet van je collega’s van ’t Aaldershuus.

17

A’j vuult wat ik vuule, dan zeg i’j niks meer…

Dit was de naam van het toneelstuk wat “Toneelvereniging 
Lintelo” op een zaterdagmiddag, als hun “try-out, bij 
Careaz Dr. Jenny speelde.

Het blijspel speelde zich af aan de rand van het dorp en er 
kwamen zeer bijzondere uiteenlopende personages voorbij.
De familie Mentink runde daar een garagebedrijf annex 
benzinepomp. Daar kwam een bont gezelschap over de 
vloer wat de nodige lachwekkende momenten opleverde.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens, Welzijnscoach.

Nieuwjaar

Een nieuw jaar kun je beginnen
met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
maar je hebt er niet zoveel aan

Een nieuwjaar kun je beginnen
met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
als er niemand is die van je houdt

Een nieuwjaar kun je beginnen
met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn…

Een nieuw jaar kun je beginnen
met een mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog
begin met een blij gezicht!

(Bron onbekend)

Dr. Jenny                                
theater!
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“Stichting Vrienden” Dr. Jenny

In de vorige Schakel schreef ik dat er in december 
mogelijk een adventsmarkt zou worden gehouden. 
U heeft inmiddels gemerkt dat dit niet is 
doorgegaan. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
de werkgroep dit keer geen beroep kon doen op 
een aantal “vaste” vrijwilligers. Jammer, hopelijk 
een volgende keer beter.

Verkoop kaarten, boeken enzovoort in 
winkeltje
Zoals de meesten van jullie wel weten is er een 
winkeltje in Dr. Jenny. Met uitzondering van de 
zondag is deze iedere ochtend tussen 09.00 en 
11.30 uur geopend.  
Sinds een aantal weken staat er in het winkeltje 

een aparte kast van de “Stichting Vrienden”. De kast is gevuld met kaarten, boeken en 
andere artikelen, bestemd voor de verkoop. De opbrengst is voor de “Stichting 
Vrienden”. Let wel: u kunt alleen met contant geld betalen. Neem gerust eens een keer 
een kijkje.

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld.

Sint bij Dr. Jenny

Op zaterdagochtend 3 december kwam de 
goede Sint zoals gewoonlijk weer een 
bezoek brengen aan Dr. Jenny. 
Veel kinderen en kleinkinderen van de 
medewerkers waren erbij en “hingen aan de 
lippen” van de Sint. Het was een heel
gezellige ochtend!
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Workshop herfst

Op de dag dat de herfst officieel zijn intrede 
deed hebben de bewoners, woonachtig op 
’t Welink, een workshop van bloemisterij 
“De Lorelei” gevolgd.
Het thema was, hoe kan het ook anders, 
“Herfst.” Desiré, medewerker van de 
Lorelei, gaf goede tips en aanwijzingen. 
Samen met de mantelzorger zijn er weer 
prachtige stukken gemaakt met kleurrijke 
pompoenen. Een herfststuk om lang 
plezier van te hebben. Dit kon de 
bewoners aangeboden worden vanuit 
“Waardigheid en Trots”. 

Ook op de dagbesteding trad het 
herfstgevoel binnen.
Daar lagen de tafels bezaaid met groen en 
pompoenen en werd er ook zo’n mooi herfststuk gemaakt. 
De één had het in de vingers en de ander kreeg even een helpende hand. Na een uur 
was daar ook een prachtig resultaat en werden de stukken mee naar huis genomen om 
nog lang van te kunnen genieten.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.
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“Boek en stad”

Een woensdagmiddag in oktober: wat een ongekend mooi weer voor de herfsttijd.

Een goede reden om samen met de bezoekers van de dagbesteding er even op uit te 
gaan. We gingen naar de “Heerlyckheid”, en er moest geraden worden in welke plaats 
dit ligt. De bezoekers hadden er al wel eens van gehoord maar meer ook niet…de plaats  
wist niemand. Dus werd er onderweg in de bus een hint gegeven, namelijk “Boek en 
Stad”! Dat maakte het al een stuk gemakkelijker…inderdaad het ging richting 
Bredevoort, de boekenstad! 

Eénmaal aangekomen bij de “Heerlykheid” keken we onze ogen uit, wat een mooi,
sfeervol gebouw en fantastisch ingericht. Niemand van de bezoekers was er al eens 
eerder geweest. Voorheen was dit zorgcentrum “Sint Bernardus”, nu omgetoverd tot 
een Boutique-Hotel en een brasserie.

We hebben ons de koffie met gebak goed laten smaken en iedereen genoot van een 
fijne middag uit.

                      
Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.

Positieve spreuken

• Hoe je met anderen omgaat zegt alles over jou.
• Wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven.                                                                               

Ze hebben je geleerd wat je niet wil. 
• Het leven is te kort om je druk te maken over stomme 

dingen. Sta stil, heb lief en bewonder. 

Wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven.                                                                          
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Plaatsnamenpuzzel

Op de puntlijnen dient een Nederlandse plaatsnaam te 
worden ingevuld, die de zin afmaakt. De eerste zin dient 
als voorbeeld. De oplossing vindt u op bladzijde 24.

Veel succes gewenst! 

01 Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar 
dat ik het naar de Maasbracht.

02 Het is best leuk met nonnen te schaken,                                                                                    
maar spannend vind ik het pas wanneer ik met M  .  .  .  .  .  .

03 De burgemeester zou een boom planten,                                                                        
maar het gat liet hij door zijn B  .  .  .  .  .  

04 Er is een varken te water geraakt;                                                                                           
ik denk dat de eigenaar nu naar zijn Z  .  .  .  .  . 

05 Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist,                                                                     
want ik ben bang dat ik dan in de B  .  .  .  .  .  . 

06 Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het E  .  .  .  .  .  .

07 Na een hevige vechtpartij in een herberg,                                                                            
vond de waardin bij thuiskomst een D  .  .  .  .  .  

08 Toen de klei op was kon men gelukkig nog geruime tijd met het Z  .  .  .  .  . 

09 De koekoek vroeg zich af: "Waar zal ik mijn E  .  .  .  .  .    ?"

10 Zo'n hoog bedrag betalen voor zo'n beetje hout?                                                                 
Ik denk dat ik daarvoor een heel B  .  .  .  .  .  .

11 De meeste herten lagen te slapen in het gras; ik zag maar een H  .  .  .  .  . 

12 Ze hoeft maar even in de zon te zitten en B  .  .  .  .  .  

13 Ik hou alleen maar van de zomers, vandaar dat ik voor de W  .  .  .  .  .  .

14 Ik schaak niet best, maar ik weet dat ik nog R  .  .  .  .  .  

15 Door de langdurige, stormachtige wind leden de fruittelers veel A  .  .  .  .  .  

16 Ik dacht dat hij voorlopig nog niet zou komen, maar plotseling was D  .  .  .  .  

17 Geld voor cadeautjes heb ik niet meer; vandaar dat ik maar eens naar S  .  . 

18 Een penalty kon de wedstrijd beslissen, maar helaas de strafschopnemer M. .  

19 De lucht leek vol kleine vliegtuigen, maar het waren D  .  .  .  .  .

20 Mijn kleine zusje moest steeds overgeven; oh, oh, wat W  .  .  .  .  .  
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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. 
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Een donderdagochtend bij Dr. Jenny… 
Een donderdagochtend in december om 10.00 uur… normaliter druppelen de 
eerste bewoners van Dr. Jenny binnen om onder het genot van rustige muziek 
een kop koffie te drinken. Maar deze ochtend verloopt iets anders:  

Zes peuters komen binnen! Eerst nog een beetje verlegen. Om “het ijs te 
breken” wordt er na de koffie en fris samen een kennismakingsliedje gezongen. 
En ook nog het welbekende “”hoofd schouder knie en teen”’ en Berend Botje. 
Daarna komen de ballonnen voor de dag en dan……. is het hek van de dam.                      
Met heel veel enthousiasme worden de ballonnen over en weer gegooid. 

Bij het afscheid geven de peuters een High Five en zingen we nog een 
afscheidsliedje. Wat was het leuk. In het nieuwe jaar komen ze elke 14 dagen 
even buurten om samen activiteiten te doen….Gezellig hoor! 
 

Vriendelijke groet de Welzijnscoaches Dr. Jenny.  
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Verzuchting van een senior…

Wi-j hebt zilver in onze heure
Gold in onze tande
Gas in onze darme
Stene in onze niere
Lood in onze schoene
Kalk an onze naegels
Staol in onze heupen
Ellestiek in onze kniene

Vol millesienen bunne wi-j een goldmien
’n Mense met zovulle mineraal’n
mot toch zeker de 300 joar halen
Daorum gao’w fier deur ’t leaven
Nemt kritiek op as een spons
Want deur alle riekdom van hierbaoven
Draei-jt de economie op ONS!

(Bron onbekend)

De Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum voor het 
inleveren van 
de kopij voor ”De Schakel” 
van april-mei-juni 2023 is:                             
01 maart 2023.

De oplossing van de puzzel van bladzijde 21

    01. Maasbracht
02. Monnikendam
03. Bodegraven
04. Zwijndrecht
05. Bloemendaal
06. Elspeet
07. Dodewaard

08. Zandvoort
09. Eibergen
10. Boskoop
11. Hindelopen
12. Bruinisse
13. Winterswijk
14. Rotterdam

15.Appelscha
16. Deventer
17. St. Nicolaasga
18. Miste
19. Duiven

     20. Wassenaar

                            



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: __________________________________________________________
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