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Van de redactie 
Beste lezer, na veel sneeuw werd het snel lente. 
Fijn om weer te kunnen genieten van het mooie 
weer! En er is weer een nieuwe Schakel voor u 
klaar. Veel leesplezier gewenst allemaal!  
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 bewoners, 
 
Mijn naam is Brigit Adolfsen en ik ben sinds januari  
tijdelijk werkzaam als regiomanager voor de regio’s Berkelland, 
Aalten en Oost Gelre. Dat ik tijdelijk bij Careaz werk komt 
omdat we vacatures hebben voor de functie van regiomanager.                                 
De verwachting is dat de werving en selectie van de twee 
nieuwe regiomanagers er toe zal leiden dat ze op 1 juni in 
dienst komen.  Ik zal de managers dan wegwijs maken met 
betrekking tot de lopende ontwikkelingen van alle locaties.  

 
Ik heb een verpleegkundige achtergrond en ben opgeleid 
als docent en gezondheidswetenschapper. Ik heb de 
gelegenheid gehad om in alle sectoren van de zorg, in 
verschillende rollen en functies, kennis en kunde op te 
bouwen, ook in de ouderenzorg. Ik ben ruim 40 jaar 
werkzaam in de gezondheidszorg en heb in veel 
organisaties met veel plezier een bijdrage geleverd op het 
vlak van kwaliteit van zorg, organisatie inrichting en 
bedrijfsvoering. In mijn functie als regiomanager heb ik 
regelmatig contact met de assistent managers op de  

locaties en de clustermanagers facilitair.  
Net als voorheen vindt er regelmatig een regio overleg plaats waar ook de coördinator 
informele zorg en de personeelsadviseur aan deelnemen en waarbij ook andere 
functionarissen kunnen aansluiten. Ik ben lid van het MT en neem bijvoorbeeld deel aan 
het wekelijkse overleg van het coronateam Careaz. Ik heb geen vaste werkplek en plan 
zoveel mogelijk mijn afspraken op de locaties, rekening houdend met de corona 
maatregelen. Ik ben hartelijk welkom geheten en mag sinds langere tijd weer eens mijn 
dialect spreken, alhoewel ik uit Twente kom.   
 

      Met vriendelijke groet, Brigit Adolfsen, Regiomanager ad interim. 
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Stichting Vrienden Dr. Jenny    
Meestal als het weer zover is om een artikeltje voor de Schakel te schrijven, pak ik mijn 
agenda erbij. Eens kijken wat er het afgelopen kwartaal aan activiteiten zijn geweest 
vanuit de “Stichting Vrienden”. Hier probeer ik dan een stukje over te schrijven, 
waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet of dit in een behoefte van de lezer voorziet.                                                                             
Terugkijkend op het 1e kwartaal 2021 zijn we wat betreft de activiteiten van de 

“Vrienden” snel klaar, de oorzaak is bekend. Deskundigen 
zeggen dat er licht gloort aan de Corona-horizon, de 
vaccinaties zullen de ziektedruk verlagen. Door de regels 
geleidelijk aan te versoepelen kunnen we weer stappen 
zetten naar het “nieuwe” normaal.   
 
 

Ik hoop dan ook dat ik snel weer een stukje kan 
schrijven over een boeken-of zomermarkt die wel 
doorgaat. Of over het succes van de Electrocar, die in 
de loop van 2021 weer volop wordt gebruikt en het 
veelvuldig gebruik van de Duofiets. En hopelijk nog veel 
meer zaken die zich aan zullen dienen.  
Tot een volgende keer. 
 

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld. 
 

Tot wij weer elkaar ontmoeten … bij de weeksluitingen 
Maar…..nog steeds even wachten? 

Wat betreft de weeksluitingen blijft het in de Orangerie nog steeds stil op de 
vrijdagmiddagen. Het hele jaarrooster van de weeksluitingen verdween uiteindelijk bij 
het oud papier: na 13 maart 2020 was er geen enkele weeksluiting meer.  

Aan het eind van het jaar hebben we weer een heel nieuw rooster gemaakt voor het 
nieuwe jaar, van A tot Z, en iedereen had weer veel animo om op vrijdagmiddag onze 
vieringen weer op te pakken. Maar we zijn 2021 alweer ingegaan zónder onze 
weeksluitingen. Het is een ellendige situatie, vinden wij. We besloten om in elk geval tot 
en met april in lock-down te blijven en op dit moment (ik schrijf dit in februari) ziet het 
er nog niet heel goed uit. Ja, de vaccinaties komen op gang, maar het gaat nog niet 
heel snel, hè? Iedereen heeft heel hoge verwachtingen van die inentingen: kunnen we 
weer samen zijn, kunnen elkaar weer ontmoeten?  
Ik hoop het, ik hoop het! 

Intussen missen wij in deze tijd nog steeds heel veel 
mensen, missen wij elkaar, als familie, vrienden, 
kerkgemeente; en missen wij ook u op de vrijdagmiddag bij 
de weeksluitingen. Weeksluitingen vind ik van die mooie 
momenten: samen zingen, bidden en de Bijbel lezen en de 
verhalen horen. Over hoe God met ons zal zijn. En ook nú 
altijd al met ons ís.  
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Wij willen immers zo graag elkaar elke week weer herinneren aan de belofte van God, 
dat Hij met ons is. Woorden van troost en bemoediging horen: Zie Ik ben met u…..En 
we hadden de zegenbede zo graag vaak willen zeggen en horen. 

Wij missen u. Wat hoop ik toch dat dit nu niet al te lang meer hoeft te duren, dat we 
weer onze weeksluitingen mogen vieren, met u allemaal en met nog veel meer mensen 
die tot nu toe niet naar de weeksluitingen kwamen maar daar wél van harte welkom 
zijn.  

Laten we intussen toch maar vasthouden aan de belofte van God, dat Hij mét ons is, en 
mét ons zal zijn… en laten we hopen dat we binnen afzienbare tijd weer elkaar mogen 
ontmoeten en elkaar weer in Zijn naam mogen begroeten. 

Vanuit de organisatie is er het volgende te vermelden: Vanaf 1 april start onze nieuwe 
geestelijk verzorger Kasper van Helden. Kasper komt voor 20 uur in de week werken bij 
Careaz. U ontvangt t.z.t. nadere informatie wanneer hij op de locatie Careaz Dr. Jenny 
is.    

Namens alle medewerkers van de weeksluitingen, Bouwe van der Meulen. 

 

Luchtfoto van Dinxperlo 
 

Een op aluminium geprinte luchtfoto van Dinxperlo is door de 
Rotary Club Aalten-Wish geschonken aan afdeling ’t Welink van 
Careaz Dr. Jenny.  

Deze foto is gemaakt door Erik Ormel op zaterdag  5 december 2020 en heeft op de 
voorpagina van “De Band” gestaan. Erik maakte de foto al vliegend, de camera in de 
ene hand en de stuurknuppel in de andere hand en op gevoel afgedrukt.  

Voorzitter Stefanie Krause van de Rotary club geeft tijdens de overhandiging aan dat dit 
geschenk precies voldoet aan de doelstelling van de Rotary Club. Zij wenst de bewoners 
van Careaz Dr. Jenny hiermee veel plezier, iets om over te praten en wat afleiding geeft 
in deze tijd.  

Deze foto hangt op ’t Welink maar kan 
zeker ook eens geleend worden door 
een andere afdeling als onderwerp van 
gesprek. Ook kunnen we er 
magneetjes op doen op plekken die we 
extra willen markeren omdat daar 
iemand gewoond, gewerkt heeft of 
anders.                                                                
Zo mogelijk is het een bezichtiging 
waard. Rotary Club bedankt!    

       Met vriendelijke groet,                      
Thea Meinen Coördinator Informele Zorg. 
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Pooltafel voor ‘t Welsker en nieuwe deuren 

Op de afdeling ‘t Welsker werden ze verrast met een 
pooltafel/airhockey. De bewoners en medewerkers van ‘t Welsker 
zijn de schenkers heel erg dankbaar. Een prachtig cadeau voor 
vele uren vermaak! Ook kregen de cliënten op ‘t Welsker een 
nieuwe voordeur, het geeft een hele andere uitstraling.  
Ook hier is iedereen blij mee.  

 

Met vriendelijke groet medewerkers en bewoners van ‘t Welsker. 

 

Reserveren rolstoel  met duwondersteuning 

De rolstoel met duwondersteuning is te reserveren 
en/of te gebruiken voor alle bewoners van Careaz                               
Dr. Jenny. Deze staat in de scootmobiel oplaad-berging 
op de begane grond, tegenover de kapsalon.  

Een duwondersteuning voor rolstoelen werkt als een 
hulpmotor die ervoor zorgt dat u een rolstoel 
makkelijker voortduwt en stuurt. Duwondersteuningen 
voor rolstoelen ontlasten de armen en/of schouders van 
de persoon die duwt, zodat het u minder moeite kost 
om de rolstoel over een langere afstand te duwen.  
 
Er ligt een agenda bij deze rolstoel. Hierin kunt u zelf noteren wanneer u deze zou willen 
gebruiken en kunt u ook zien wanneer deze al in gebruik is.  

Let op: Na gebruik van de rolstoel de agenda weer terugleggen op de rolstoel 
en de rolstoel weer aan de oplader aansluiten zodat de accu zich weer op kan 
laden voor een volgende wandeling. Bijvoorbaat dank! 
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Bericht over de Taverne  

Veel mensen uit 
Dinxperlo/Suderwick                         
en medewerkers van Dr. Jenny 
zullen zich de bijzondere 
opening door Prinses Margriet 
van de Taverne en het 
Bultenhaus in januari 2009 
herinneren. Het ging om een 
unieke grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de Duitse 
zorgorganisatie het 
Evangelisches Johanneswerk, de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost-Gelderland en 
onze zorgorganisatie Careaz Dr. Jenny. Doel was onder meer om zorg te verlenen alsof 
er geen grenzen zouden zijn en in de Taverne Nederlandse en Duitse vrijwilligers met 
elkaar te laten samenwerken ten behoeve van de (oudere) burgers van ons grensdorp. 
Ontmoetingen stimuleren, steeds grensoverschrijdend, van elkaar leren en elkaar 
respecteren zijn altijd belangrijke doelstellingen geweest. 

Nu, na 12 jaar, kijken we terug op heel veel bijzondere momenten, bijeenkomsten, 
tentoonstellingen, feesten en ontmoetingen. Veel mensen hebben daaraan bijgedragen 
en daar zijn we erg dankbaar voor. Tegelijk zien we dat het al jaren niet lukt om de 
kosten, die met de openingstijden gepaard gaan, dekkend te krijgen. Al jaren passen de 
initiatiefnemers geld bij, ondanks alle pogingen om de exploitatie duurzaam te 
verbeteren. 

In 2020 is daar de coronacrisis bovenop gekomen. De vaste lasten liepen door, terwijl 
de inkomsten in dat jaar helemaal zijn weggevallen. Langer bijpassen gaat ten koste 
van ons budget voor de zorg aan onze cliënten en bewoners van Dr. Jenny en dat vinden 
we niet langer verantwoord. We hebben ons daarom helaas genoodzaakt gezien de 
samenwerking met het Johanneswerk inzake het gezamenlijk exploiteren van de 
Taverne per januari 2021 te beëindigen.  

Een woord van dank aan allen die zich (ook nog recent) voor de Taverne hebben 
ingezet. Speciaal aan de vrijwilligers van de Taverne en aan Dianne Schreur,     

medewerker voeding en gastvrijheid 
van Dr. Jenny, vanaf het eerste 
moment zeer betrokken bij de 
Taverne. We hopen voor de 
toekomst dat de Taverne 
beschikbaar kan blijven                            
voor inwoners van 
Dinxperlo/Suderwick op welke 
manier dan ook! 

 

Vriendelijke groet,                             
Liedy Vennegoor, bestuurder Careaz. 
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Informele zorg 

Het is een vreemde tijd en een tijd vol van spanning, niet alleen voor ons, maar voor 
iedereen. Persoonlijk contact is nog beperkt mogelijk en veel gaat digitaal of via de 
telefoon, dan wel beeldbellen. Door de “intelligente lockdown” kunnen veel activiteiten 
niet plaatsvinden en moeten we creatief zijn om er met z’n allen toch iets van te maken. 
Inmiddels ondervinden wij door de gevolgen van corona al een jaar hinder bij al onze 
activiteiten. Op dit moment hebben we nog te maken met allerlei maatregelen om 
verdere besmetting tegen te gaan. Het is nog afwachten of het aantal besmettingen 
daalt nu we begonnen zijn met het vaccineren. Ons geduld wordt wel op de proef 
gesteld. Het is wel heel fijn om te zien en te ervaren dat veel mensen aan ons denken in 
welke vorm dan ook. Voor de komende tijd moeten we, met z’n allen blijven hopen dat 
er toch weer een moment komt, dat er geleidelijk weer wat meer kan. Dat we weer wat 
meer de buitenlucht op kunnen zoeken en dat we elkaar weer veilig kunnen ontmoeten.  

   Heel veel vrijwilligers hebben we lang niet meer gezien of 
gesproken. Ook voor hen is dit een moeilijke tijd. Af en toe 
hebben we contact met elkaar, maar met deze maatregelen is 
er nog zo weinig mogelijk. Wanneer het écht gewenst is dat 
een vrijwilliger extra aandacht en ondersteuning zou kunnen 
bieden bij het welzijn kan er contact opgenomen worden met 
de coördinator informele zorg. Op dit moment wanneer ik dit 
schrijf, worden er vrijwilligers (individueel) ingezet bij het 
wandelen, de Duofiets, Electrocar, Rolstoelbus of een bezoek-
/ondersteuningsmoment t.b.v. het welzijn. Hierbij houden we in 
de gaten dat er zo min mogelijk extra mensen naar ons 

woonzorgcentrum komen wanneer dit niet echt noodzakelijk is. 
Enkele vrijwilligers hebben aangegeven wel weer iets te willen betekenen wanneer dit 
gewenst zou zijn. Vraag en aanbod wordt dan bekeken en zo mogelijk ingezet. We 
hebben alle begrip voor die vrijwilligers die het zelf nog niet aandurven om het 
vrijwilligerswerk weer op te pakken in deze tijd.  

Wanneer we weer met bepaalde activiteiten starten is nog niet duidelijk, maar hierover 
zal een ieder t.z.t. worden geïnformeerd op welke manier en wanneer dit weer mogelijk 
is. Zijn er vragen of wil men even weten hoe het gaat bij Careaz Dr. Jenny, kan men 
altijd contact met mij opnemen.   

Vriendelijke groet Thea Meinen,                                                                                   
coördinator informele zorg. 
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De Cliëntenraad informeert 

In de laatste editie van “De Schakel” eindigden we met de woorden “Je zult nog meer 
van ons horen”. Dus pikken we hier de draad weer op. We kampen nog steeds met het 
Corona virus en het blijft voorzichtig manoeuvreren voor ons allemaal. Tot op heden 
hebben wij, gelukkig op beperkte schaal, met besmettingen te maken gehad. Zowel 
voor het personeel als de bewoners is het beheersbaar gebleven. We hebben in de 
eerste periode van de lockdown veel geleerd en geprobeerd om dit in de tweede 
lockdown toe te passen.                   
Een belangrijk punt is de communicatie met de betrokkenen, de families c.q. 
mantelzorgers. Dit blijft voor ons als CR altijd een aandachtspunt. Zeker nu we nog 
steeds niet optimaal kunnen communiceren met bewoners en familie in de 
woongroepen. Door vaccinatie en testbeleid zien we verbetering en hopen we langzaam 
weer naar de “voor Corona” tijd te gaan. Over tijd gesproken, deze is natuurlijk gewoon 
doorgegaan. Ook binnen Careaz en de ouderenzorg zijn er nieuwe ontwikkelingen 
gaande. Enkele wil ik benoemen:  

Overleg management / CR en OR: 

Afgelopen jaar heeft de organisatie in samenwerking met Cliënten- en Ondernemersraad 
een experiment gedaan om één keer per kwartaal een overleg te hebben met bestuur, 
management, CR en OR.  Eénmaal per half jaar schuift daar ook de Raad van Toezicht 
bij aan. Doel is om elkaar te informeren over de voortgang van de gestelde doelen in 
het jaarplan. Onlangs hebben wij dit geëvalueerd. Alle partijen vinden dit een goede en 
werkbare werkwijze. Iedereen heeft dezelfde informatie en dat zorgt ervoor dat 
eventuele besluitvorming doelmatig kan plaatvinden. Zowel de CR als OR worden vanaf 
het begin meegenomen in de processen en kunnen zo hun wettelijke taak prima 
invullen. Uiteraard hebben de diverse partijen naast dit overleg hun eigen reguliere 
overlegmomenten. Momenteel is dit digitaal. 

De nieuwe Medezeggenschap Wet Ouderenzorg 

Op 1 juli is deze wet officieel in gegaan. Samen met de organisatie hebben we gewerkt 
aan een nieuwe medezeggenschapsregeling en een huishoudelijk regelement. Onlangs 
zijn deze stukken vastgesteld en ondertekend. Deze stukken zullen binnenkort ook op 
de website worden geplaatst. De CR ziet nu al dat onze positie serieus wordt genomen 
door de nodige instanties en organisaties.  

Zorgverzekeraar Menzis: 

In onze regio is het zorgverzekeraar Menzis die namens de andere zorgverzekeraars 
onderhandeld met de zorginstellingen en ook de inkoop regelt. De afgelopen jaren zoekt 
zij steeds meer contact met de cliëntenraden. Momenteel gebeurt dat vooral digitaal, 
maar voorheen hebben we verschillende bijeenkomsten in Wageningen of Enschede 
bezocht. Ook krijgen we vaker informatie via de mail over ontwikkelingen en regelingen 
die op stapel staan en worden we uitgenodigd voor brainstormsessies en 
panelgesprekken. De CR stelt dit zeer op prijs. Op de website van Menzis is ook 
informatie te vinden over wat de zorgverzekeraar kan betekenen voor nieuwe cliënten 
die met de ouderenzorg in aanraking komen. 

https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/clientenraden 
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Adviespunt Zorgbelang: 

Dit jaar is de nieuwe wet Zorg en Dwang ingevoerd. Deze wet is de opvolger van de 
oude BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).                                                                               
Het uitgangspunt van deze wet is dat niemand vrijheidsbeperking heeft. Mocht dit om 
een of andere reden toch nodig zijn, dan gaan de betrokken partijen met elkaar in 
overleg en leggen eventuele afspraken gedetailleerd vast. Hiervoor zijn richtlijnen en 
protocollen gemaakt. Het is dus voor alle partijen een ware zoektocht en lang niet alles 
is binnen rechtskaders vastgelegd. Er zijn zeker nog open eindjes. Om hierbij de nodige 
ondersteuning te krijgen kunnen zowel de organisatie Careaz, de CR als de cliënt / 
mantelzorgers gebruik maken van de expertise van Adviespunt Zorgbelang. Zij hebben 
door de overheid deze taak toebedeeld gekregen. De CR heeft kennis gemaakt met de 
vertrouwenspersoon die werkzaam is in onze regio. Meer informatie is te vinden op de 
onderstaande website, op bladzijde 12 bij het schrijven van Werner Menkehorst en op 
onderstaande afbeelding.  

https://www.adviespuntzorgbelang.nl/ 

We hopen dat deze informatie u als lezer meer inzicht geeft over datgene wat er in 
ouderenzorg gaande is en wat de CR zoal bezighoudt.  

 

Namens de Cliëntenraad Careaz, Ton Jolij, voorzitter. 



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
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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

Frank en

      Jolande Siemes
13.30 - 17.00 uur 

gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  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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Leuk dat ik me mag voorstellen… 
Beste allemaal, wat ontzettend leuk dat ik een stuk in “De Schakel” mag schrijven om 
mijzelf voor te stellen. Hoogstwaarschijnlijk heeft u mij al meerdere keren voorbij zien 
lopen in de gangen of Grand Café. Het wordt dan ook tijd dat ik mij eens goed ga 
voorstellen.                                                                                                    
Mijn naam is Liesbeth de Kok en ik ben sinds 1 december 2020 clustermanager Facilitair 
in Dr. Jenny. De afgelopen twee jaar ben ik met Ada Boland opgetrokken omdat ik al 
werkte als Clustermanager facilitair in Careaz J.W. Andriessen te Borculo. Na het vertrek 
van Ada ondersteun ik de facilitaire diensten in Dr. Jenny om het voor u elke dag een 
mooie dag te maken. 

Even kort over mijzelf; ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik Twente verruild voor de 
mooie Achterhoek en woon ik in Gaanderen, met mijn vriend en onze vier kinderen.                     
Een hele verandering, maar we vinden het hier prachtig en worden met open armen 
ontvangen. 

Dr. Jenny 

Als Clustermanager facilitair ben ik verantwoordelijk voor de facilitaire processen in                  
Dr. Jenny. Dat houdt in: het Grand Café, de keuken, de woonondersteuners, de 
huishouding en de technische dienst. Een heel bordje vol, gelukkig hebben we een mooi 
team waardoor we samen veel werk kunnen verzetten. 

De eerste twee maanden waren hectisch. Zo hebben wij eind december de receptie in 
Dr. Jenny gesloten en zijn de receptiedames nu ons visitekaartje in het Careaz Contact 
Centrum in Lichtenvoorde. 

Verder zijn we begin januari overgegaan naar, voor ons, 
een nieuwe wasserij Springendal. Zie de foto’s. Hier wordt 
al uw kleding en het huurlinnen gewassen. Wat prachtig is 
het nieuwe linnen! Ik hoop dat u het net zo prachtig vindt 
als wij. Er waren wat hobbels, die zijn bijna allemaal 
opgelost of worden nog besproken. Uw ervaringen horen 
wij natuurlijk graag, dus laat het weten als er punten zijn.  

 

Dat hoeft niet alleen over de was te zijn, 
graag hoor ik ook uw ervaringen binnen 
Dr. Jenny.                                                                                                                
Hierbij wil ik de gelegenheid pakken om u 
heel veel geluk toe te wensen de 
komende tijd, het voorjaar is gekomen en 
alles ziet er een stuk vrolijker uit, zeker 
met de vaccinaties. Hopelijk ervaart u 
ook positiviteit en kunnen we met zijn 
allen vooruit kijken naar een betere tijd! 

Tot ziens in Dr. Jenny!  

 Met hartelijke groet, Liesbeth de Kok, Clustermanager facilitair. 
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Clientvertrouwenspersoon Zorgbelang 
Met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD) per 1 januari 2020 zijn 
zorginstellingen verplicht om een cliëntvertrouwenspersoon specifiek voor de WZD te 
hebben (naast onze eigen vertrouwenspersoon, Gerrie Lammers, voor overige zaken).  

Daartoe is Careaz een samenwerking aangegaan met Zorgbelang.  
De cliëntenvertrouwenspersoon WZD is een onafhankelijk persoon en kan bewoners of 
hun vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee 
de bewoner of haar/zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de 
vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de bewoner zich verzet.  

Peter Bootsman is namens Zorgbelang onze contactpersoon.  

Op de afbeeldingen ziet u zijn gegevens en wat uitgebreidere info over zijn functie.  

Met vriendelijke groet, Werner Menkehorst, Assistent regiomanager.  
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Ellemiek Koenders stelt zich voor... 

Beste lezer, ik ben Ellemiek Koenders en ik zal 
tot de zomer als arts werken in Dinxperlo bij 
Dr. Jenny. Gezien de achternaam kunnen jullie 
misschien al raden dat ik wel roots heb hier in 
de regio. Mijn vader en zijn familie hebben in 
Dinxperlo gewoond. Mijn opa had hier ook een 
bakkerij, bakkerij Koenders. Ergens is het voor 
mij dus vertrouwd om hier te komen werken. 
Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en 
ben daar na mijn studie blijven hangen. In mijn 
vrije tijd ben ik graag actief, van klussen in 
mijn nieuwe huis tot sporten en reizen.  
Na ervaring opgedaan te hebben als arts in het 
ziekenhuis wil ik nu ervaring opdoen buiten het 
ziekenhuis om straks een hele fijne huisarts te 
worden. Na mijn tijd hier bij Dr. Jenny ga ik in 
september starten met de opleiding tot 
huisarts. In die tussentijd hoop ik hier veel 
wijsheid en leuke ervaringen op te doen.  

Met vriendelijke groet, Ellemiek Koenders, arts in opleiding.  
 

  De rugzak 

Wie kent de rugzak of ransel niet? Hij bungelt braaf 
op je rug en je kunt er het nodige in meenemen. 
Eigenlijk draagt elk mens in zijn of haar leven een 
onzichtbare rugzak met zich mee. Er kan veel in 
zo’n rugzak. Veel blijdschap en vreugde, maar ook 
stil verdriet en zorgen. 

Het is dan een soort verzameling van wel en wee. 
Soms denk je: die rugzak is bijna niet te dragen en 

bezwijk je er bijna onder. Maar soms kan hij zo licht 
als een veertje zijn. Het kan je ook overkomen dat je je rugzak bijna niet dicht kunt 
krijgen. Zo door de jaren heen neem je, in een stil ogenblik, de inhoud nog wel eens 
door. Wat geen waarde heeft kan eruit, maar wel met overleg. Als we onze levensavond 
naderen kunnen de zwaarste lasten opzij gezet worden. Maar wat van waarde is wil je 
graag houden. Herinneringen en soms kleinigheden, ze zijn goud waard.  

Zo draagt ieder mens zijn rugzak, er is niemand die hem van je overneemt.                        
Ook komt er geen dief op af. Zo kan je leven toch een feest zijn, als je het zelf goed 
vindt, geniet je ’t meest.            

Geschreven door Anny Raben in het kerkblad “De Vreugdebode”,                                        
gelezen door Ine Icking, vrijwilliger.  



Woonwinkel Dinxperlo
Raadhuisstraat 8
bezoekadres 

0900 - 9678 (lokaal tarief)
telefoon

www.de-woonplaats.nl
internet

Voor woonruimte  
in Twente en de 
Achterhoek

Advertentiepagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 Pagina 9 
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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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Wat een verrassing… 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

Wat een verrassing… dat was de eerste reactie toen ik drie bewoners uitnodigde om met 
de Dr. Jenny-bus (coronaproof) erop uit te gaan. Het was meer dan een jaar geleden, 
vertelde mevrouw M.E. Houwers-Migchelbrink, dat ze met de bus was weg geweest. Ook 
mevrouw J.A.J Siemes-Steverink  en mevrouw J.A. Vriezen-Prinsen waren er direct voor 
in. We reden eerst naar IJzerlo, naar de Westendorpweg, waar we bij beleefboerderij “t 
Westendorp” het kunstwerk op de silo’s gingen bekijken. We werden ontvangen door de 
eigenares van de boerderij, Suzanne Ruesink. De bijzondere en kleurrijke afbeeldingen 
op de silo’s zijn ontworpen en gemaakt door “Streetartist Roosart”, (kunstenaar Rosalie 
de Graaf uit Doesburg). 

Daarna zijn we naar het landschapsreservaat                           
“De Aaltense Goor” gereden. Dit is een landschapsreservaat 
in Aalten, gelegen op de “Halserug”. Het heeft een omvang 
van ongeveer 200 hectare. Het natuurgebied is onderdeel 

van het beheergebied “Achterhoek Staatsbosbeheer”.  
 

Het is aangrenzend met het “Zwarte Veen” en “De Vennebulten”.                                                
Er broeden veel vogels zoals nachtegaal, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors. 
Het weer werkte fantastisch mee die dag. Na een heerlijke rit hebben we als afsluiting 
koffie gedronken in het Grand Café. 

Met vriendelijke groet Lianne Geikens, Welzijnscoach.  



17

17 
 

Kerststemming in de binnentuin 

Zaterdag 19 december 2020 was het zover: 

Benito van de Organisatie AFM Hulpweek 2020 verzorgde 
”Kerststemming” in de binnentuin van Careaz Dr. Jenny… 
en dat is gelukt. 

Denys van bovengenoemde organisatie heeft tijdens 
koffietijd een klein optreden verzorgd in de binnentuin. 
Vanuit het “Grand Café” klapten de bewoners mee of 
zwaaiden met de armen mee op het ritme van bekende 
Hollandse deuntjes. Medewerkers liepen op 1,5 meter 
van elkaar de polonaise. Het was gezellig en er werd hier 
en daar ook een traantje weggepinkt, niet van verdriet 
maar louter van vreugde, omdat het zo fijn is om samen 
leuke dingen te doen!  

 

 

En om het helemaal af te maken kwam Hoveniersbedrijf  
Coen Stemerdink uit Bredevoort met een aanhanger vol 
kerstplantjes. Voor elke bewoner was er een fleurig   
vetplantje om het appartement wat mee op te fleuren.                                                         
Hartelijk dank daarvoor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.  
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eigenares van de boerderij, Suzanne Ruesink. De bijzondere en kleurrijke afbeeldingen 
op de silo’s zijn ontworpen en gemaakt door “Streetartist Roosart”, (kunstenaar Rosalie 
de Graaf uit Doesburg). 

Daarna zijn we naar het landschapsreservaat                           
“De Aaltense Goor” gereden. Dit is een landschapsreservaat 
in Aalten, gelegen op de “Halserug”. Het heeft een omvang 
van ongeveer 200 hectare. Het natuurgebied is onderdeel 

van het beheergebied “Achterhoek Staatsbosbeheer”.  
 

Het is aangrenzend met het “Zwarte Veen” en “De Vennebulten”.                                                
Er broeden veel vogels zoals nachtegaal, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors. 
Het weer werkte fantastisch mee die dag. Na een heerlijke rit hebben we als afsluiting 
koffie gedronken in het Grand Café. 

Met vriendelijke groet Lianne Geikens, Welzijnscoach.  
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Kruiswoordraadsel 

 (De oplossing staat op bladzijde 20). 
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Oliebollenparty 

Het was vooraf al aangekondigd op affiches op de woningen en in de gangen van de 
verpleegunit: een oliebollenparty op 24 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 Die dag begon het ’s morgens bijtijds al heerlijk 
te ruiken op de gangen. Om 10.30 uur werden 
de eerste bewoners van woning “De Rietstap” 
uitgenodigd om op de geur van vers gebakken 
oliebollen af te komen. Iedereen schoof op 
gepaste (RIVM-) afstand aan onze gezellige 
Kersttafel. Onder het genot van een kop 
koffie/thee werden de warm gebakken oliebollen 
op smaak beoordeeld: Heerlijk waren ze! 
Complimenten werden er uitgedeeld voor onze 
oliebollen-bakster Dhurata.  

 

 

 

 

 

 

 

Els had nog een muzikale verassing voor onze bewoners in petto. Tussen het gezellige 
keuvelen, koffie drinken en smikkelen door verblijde Els ons met haar prachtige blokfluit 
muziek. Ze speelde mooie Kerstliederen die een ieder van deze generatie, zonder meer 
kon meezingen of neuriën. Tegen 12 uur vertrokken de laatste dames en heren weer 
richting hun woning.  

Wij hebben genoten van uw gezelschap en de lekkere oliebollen van Dhurata! 

Groetjes Miranda Gerling, verzorgende “De Rietstap”. 
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Kruiswoordraadsel 

 (De oplossing staat op bladzijde 20). 
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Bloemschikken op de dagbesteding 
 

 

Samen bloemschikken op de 
dagbesteding:                                                                
“Heerlijk om zo samen bezig te 
zijn” was de reactie van de 
bezoekers. 

Het mooie van de dagbesteding 
is: ’s morgens opstaan met een 
doel en het breekt de week! 
Daarnaast ontmoet je mensen                     
en ben je samen bezig.                                 
Deze bezigheden roepen soms 
herinneringen op wat weer mooie 
meelevende verhalen oplevert. 

Voor je het weet is het alweer 16.00 
uur, tijd om naar huis te gaan. De dag vliegt zo voorbij.                       
Iedereen ging met een prachtige eigen creatie naar huis, 
waar nog een tijdje van genoten kon worden!  

Valentijnsdag 
Ook is er op de dagbesteding aandacht geschonken aan 
Valentijnsdag. Er werd iets moois gemaakt wat de bezoekers 
konden schenken aan een geliefde, een dochter of zoon, 
mantelzorger of die zorgzame buurvrouw. Zo waren de 
bezoekers gezellig, creatief bezig en konden ze iemand 
verrassen!  

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach. 

 

Oplossing kruiswoordraadsel  

Van boven naar beneden: 
 
1.   Dar 
2.   NW 
3.   Rem 
4.   Raak 
6.   Bast 
8.   Mini 
9.   Opa 
12. Iel 
14. Bea 
16. Ka 
 

Van links naar rechts: 
 
1.   Donor 
4.   Ra 
5.   Eb 
7.   Arm 
9.   Oma 
10. Iep 
11. Kin 
13. Abt 
15. Eik 
17. TL 
18. Adam 
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Denk aan de vogels 

Toen het opeens zo koud werd en er veel sneeuw lag moesten we 
ook zeker aan de vogels denken. Samen met bezoekers van de 
dagbesteding zijn we daar actief mee bezig geweest. 

Tijdens het maken van vetbollen in mooi oud servies kwamen 
herinneringen van vroeger naar boven. Best een beetje zonde 
eigenlijk om hier zulke mooie kopjes voor te gebruiken vonden 
enkele bezoekers. 😉😉😉😉 

De taart bestaat net als de kopjes uit laagjes, om de beurt een laag toegevoegd van 
havermout, zonnepitten en gemengd vogelvoer. De bezoekers vroegen zich af of het 

misschien niet wat minder kon in het 
kader dat het zo toch wel een duur 
taartje werd. Maar de vogels mogen 
ook wel eens verwend worden, 
toch? 

De bezoekers vonden dat ze er ook 
nog wat van geleerd hadden                                       
want zo’n luxe vogeltaart hadden 
ze nog niet eerder gemaakt.                                                                   
Zo zie je maar, je bent nooit te 
oud om te leren. 

Vanaf de dagbesteding kunnen 
de bezoekers goed in de gaten 
houden of de mooie 
vogeltaarten in de smaak zijn 
gevallen!  

Met vriendelijke groet, Lianne 
Geikens – Kemink, 

Welzijnscoach. 

 

Ganzenbord 

Careaz Dr. Jenny ontving van Figulus een 
ganzenbord vloerspel met beweegopdrachten. 
Door dit spel te spelen wordt iedereen 
gestimuleerd om, in deze periode, meer 
aandacht te hebben voor de bewegingen                       
die we maken.                                     
Figulus, hartelijk bedankt!  

We zullen er samen 
geregeld gebruik van 
gaan maken! 

Met vriendelijke groet, Thea Meinen Coördinator Informele zorg. 
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Waar kunt u interessante informatie vinden? 

- Op de website van Careaz: www.careaz.nl   
- Op de website van de Gemeente: www.aalten.nl 
- Voor mantelzorgers: www.vithulpbijmantelzorg.nl 
- Over Alzheimer: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost- Gelderland                                           
- Kerkdienst terugluisteren:www.kerkdienstgemist.nl 
- Over hulp tijdens de laatste levensfase: 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostachterhoek 
- Over beoordelingen van zorgaanbieders, o.a 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. 

 

U bent welkom bij … 

 
Winkeltje Openingstijden:                                                                          

Maandag tot en met zaterdag van 14.00 – 16.00 uur. 

Kapper Kapster Patricia is op donderdag- en op vrijdagmorgen      
aanwezig vanaf 08.30 tot 12.00 uur.  
Een afspraak kunt u maken via Patricia zelf of via de zorg.  
Telefoonnummer: 06-52 41 36 66. 
 
Herenkapper Bennie Garritsen, knipt alleen nog op afspraak bij 
u op het appartement. Telefoonnummer: 06-15 57 06 13. 

    
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  

De “Medewerkers Gastvrijheid en Voeding” (gastdame/heer) 
zijn dagelijks aanwezig van 08.00 – 18.30 uur.  
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i-TV / Kabelkrant 
Bent u nog niet bekend met de interne i-TV of Kabelkrant 
neem er dan eens een kijkje. Het is in principe op bijna 
elke TV bij Dr. Jenny aan de Veensgracht en de Heelweg 
(verpleegunits) te ontvangen. Helaas is er wel een 
uitzondering… wanneer u een oudere TV hebt is dit soms 
niet mogelijk. Jos, onze Technische Dienst, kan u daarover informeren.  
Op elke TV is de i-TV / Kabelkrant op een ander kanaal te ontvangen, lukt het u niet om 
deze te vinden vraag dan even hulp aan een medewerker, mantelzorger of de 
Technische Dienst.   

Bij de entree van Dr. Jenny staat de Kabelkrant dagelijks op en ook vaak in het                    
Grand Café. Wanneer deze niet op uw eigen TV is te ontvangen zou u daar ook                       
eens een kijkje kunnen nemen.  
 
Wat is een i-TV / Kabelkrant en 
wat is er te zien? 

Een i-TV / Kabelkrant is een 
multimediale krant die informatie 
verspreidt via het kabelnet voor de 
televisie. 

Een i-TV/ Kabelkrant heeft een eigen 
kanaal op het kabelnet en kenmerkt 
zich als een dia-projectie. Te zien zijn 
o.a. de laatste afwisselende 
nieuwsberichten van twee dagbladen, 
intern nieuws van Dr. Jenny, activiteiten, seizoen foto’s, het menu van de dag (zie foto), 
openingstijden van de linnenkamer, tijden bloedafname, nieuws Electrocar, nieuws van 
de “Stichting Vrienden”, info over de weeksluitingen en eucharistievieringen etc.  

Wilt u zelf wat aanleveren voor de i-TV?                                                                         
Dit kunt u dit mailen naar itv-drjenny@careaz.nl                                                                      
De medewerkers van de i-TV kijken of het geschikt is om te plaatsen.  

Suggesties en ideeën zijn ook van harte welkom via bovenstaand mailadres                                        
of aan ondergetekenden. 
Er kunnen ook filmpjes geplaatst worden, mits het bestand niet te groot is en wanneer 
het met een mobiel gefilmd is kan het alleen geplaatst worden wanneer het gefilmd is 
met de mobiel in horizontale positie.  

Hartelijke groet Johnny Rijks en Els Gerritsen, medewerkers i-TV / Kabelkrant.  

 

De Sluitingsdatum  
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij                    
voor “De Schakel” van juli-augustus-september                 
is 1 juni 2021! 



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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