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Van de redactie  

Beste lezer, tijd voor een nieuwe Schakel! De herfst is weer in aantocht, 
de laatste maanden van het jaar komen weer dichterbij.                                
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  
 
Zomer                                                                                                 
Op het moment van schrijven hebben we al een mooie warme 
zomerperiode achter de rug. Een aantal bewoners en de                      
Dagzorg-bezoekers hebben zelfs tijdens deze mooie zomerse 
dagen, camping de Mebel bezocht en daar leuke activiteiten 
gedaan. Top georganiseerd! 

Renovatie                                                                                                                         
Eind juli hebben we u middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de verbouw van Dr. Jenny. Daarin hebben we vermeld dat een 
herziening van de renovatieplannen niet het gewenste resultaat opgeleverd.                   
Het algemeen beeld van de locatie Dr. Jenny is dat deze locatie verouderd is en dat 
roept de vraag op hoeveel we nog moeten investeren in dit gebouw.                                   
Welke investering we ook doen, deze moet duurzaam zijn, maar ook daadwerkelijk 
leiden tot verbetering van het woon- en leefplezier van bewoners en het werkplezier 
van medewerkers. We hebben moeten concluderen dat het gebouw zijn 
beperkingen kent, welke niet zijn te veranderen, zoals het ontbreken van een 
aparte slaapkamer in de meeste appartementen en het ontbreken van een modern 
klimaatbeheersings-systeem. Dit heeft ertoe geleid dat we hebben besloten om toe 
te werken naar een plan waarbij we wél investeren in aanpassingen die echt 
noodzakelijk zijn (zoals aanpassingen aan het Grand Café met het sluiten van de 
grootkeuken en in bepaalde appartementen) en daarnaast toewerken naar een plan 
voor nieuwbouw voor Dr. Jenny op de langere termijn. De ontwikkeling van 
nieuwbouwplannen tot aan daadwerkelijk opleveren van nieuwbouw neemt 
begrijpelijkerwijs meerdere jaren in beslag.  

We streven er nog steeds naar om begin 2023 te starten met de werkzaamheden 
en zullen u informeren wanneer dit concreet is.  
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Cliëntenraad                                                                                                                        
Ada Boland en Pieter Kwakernaat zijn lid van de Centrale Ciëntenraad (CCR) bij 
Careaz. Zij vertegenwoordigen de CCR in de regio Aalten/Dinxperlo en vinden het 
belangrijk dat de bewoners van Dr. Jenny en de cliënten in de thuiszorg, samen met 
hun naaste familie en mantelzorgers meedenken, meepraten, ervaringen delen en 
meebeslissen over de zorg en dienstverlening. Juist uw beleving kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan verbeteringen. Zij zijn de afgelopen periode de 
afdelingen langs geweest om op informele wijze met u van gedachten te wisselen.  

Mocht u de behoefte hebben om ervaringen en/of informatie uit te wisselen met de 
CCR, neemt u dan gerust contact op met:  

- Ada:  adaboland1957@gmail.com                                                                            
- Pieter: pa_kwakernaat@hotmail.com        

Rolstoelbus                                                                                                                  
Careaz is bezig met vervanging van de rolstoelbus. We zijn voornemens voor 
aanschaf van een elektrische rolstoelbus. Onlangs is er een proefrit gemaakt met 
een elektrische rolstoelbus met de vrijwillige chauffeurs en enkele bezoekers van de 
Dagzorg.  

Schoonmaak                                                                                                                                        
Voor de zomer heeft u informatie ontvangen over de 
inkoop van extra schoonmaak. 

Wij vinden het fijn om te zien hoe hierop positief is 
gereageerd. Er wordt op vele appartementen al extra 
schoonmaak ingezet. Wanneer u denkt dat dit voor u 
ook prettig zal zijn, vraag dit aan een van onze 
medewerkers.                                                                          
Zij kunnen u hierover informeren. 

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

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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Weeksluitingen

Oktober

07 Dhr. B.D. van der Meulen
14 Mw. H.C. Giesen                                                                                                           
21 Mw. P. Veerbeek                                                                                                    
28 Eucharistieviering                                            
28 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                                             

November

04 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
11 Dhr. B.D. van der Meulen                                                                                                
18 Dhr. K. van Helden                                                                                                     
25 Eucharistieviering                                                                                                                                                                                
25 Dhr. B.D. van der Meulen

December

02 Heilig Avondmaal-Ds. A.C. van Voorst                                                                              
09 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                                             
16 Mw. Th. Veerbeek                                                                                                        
23 Mw. H.C. Giesen (om 19.00 uur)                                                                                      
30 Eucharistieviering                                                                                                                           
30 Mw. P. Veerbeek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

Mw. H.C. Giesen                                                                                                       
. Veerbeek                                                                                                    

                                          
Dhr. W. ten Haaken                                                                                                                             

                                                                                                     
Dhr. B.D. van der Meulen                                                                                                
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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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Stichting Vrienden Dr. Jenny

Hierbij enkele wetenswaardigheden                                  
van de “Stichting Vrienden”.

Zomermarkt geslaagd
Op 11 juni mochten we na een onderbreking van 
ruim 2 jaar weer een zomermarkt houden. En 
iedereen was er weer aan toe….. zowel de 
vrijwilligers als de bezoekers. De weergoden 
waren ons gunstig gezind, het was werkelijk 
schitterend weer. Binnen waren vooral de boeken 
en muziek (cd’s, elpees en singletjes) uitgestald, 
buiten waren diverse kramen opgezet en 
ingericht met heel diverse artikelen. Ook aan de 
inwendige mens is gedacht, koffie met cake of 
gebak, een kop soep. Je kon je er te goed doen 
aan voldoende spijs en drank. Het was een 
gezellige drukte, en toen rond 13.00 uur de 
spullen werden opgeruimd konden we tevreden 
terugkijken op deze zomermarkt. 
De opbrengst van de zomermarkt was € 934,- een heel mooi resultaat.                                      
Veel dank is verschuldigd aan de inzet van de werk-groepsleden, vrijwilligers en 
natuurlijk de bezoekers. 

Cheque van de SSGR
     Op maandag 11 juli mocht Hans Bulsink 

namens de “Stichting Vrienden” uit 
handen van de heer Westerterp, 
voorzitter van de senioren- en 
gehandicaptenraad Aalten (SSGR), een 
cheque in ontvangst nemen ter waarde 
van € 1.762,09. Door opheffing van de 
SSGR heeft deze instantie besloten om 
de overgebleven gelden gelijkelijk te 
verdelen onder de Electrocar-
initiatieven binnen de gemeente Aalten. 
Vertegenwoordigers van de Electrocar 
Aalten en de Electrocar Dinxperlo 
werden uitgenodigd om op voornoemde 

datum op het gemeentehuis in Aalten te 
verschijnen, waar de afsluitende vergadering van de SSGR plaatsvond.                                                
In deze vergadering werd de cheque overhandigd. Wij zijn de SSGR zeer erkentelijk 
voor dit gebaar. Het geld zal zeker een goede bestemming gaan krijgen.

     

datum op het gemeentehuis in Aalten te 
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Adventsmarkt (onder voorbehoud)
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog tropisch warm (30 graden!) en de 
decembermaand en de daarbij behorende weersomstandigheden zijn gevoelsmatig 
nog mijlenver weg. Het was altijd gebruikelijk om in december een adventsmarkt te 
organiseren. De laatste is gehouden in 2019, in 2020 en 2021 gooide corona roet in 
het eten. Hopelijk zijn de omstandigheden dusdanig dat er dit jaar weer een markt 
kan worden gehouden. We houden u op de hoogte.  

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld. 

De vrijwilliger

Zoals rechts in het gedicht te lezen is, zijn er redenen
genoeg om de vrijwilligers die zich al 12 of zelfs 25 
jaar inzetten voor de bewoners van Dr. Jenny in 2022 
te bedanken. Afgelopen periode hebben we hier 
persoonlijk of met een klein gezelschap aandacht aan 
kunnen geven. 
Mw. Jo Lieverdink is 25 jaar vrijwilliger. Zij zet zich in 
bij o.a. het zanguurtje, de weeksluitingen, het 
koffieschenken, als maatje, bij creatieve activiteiten 
en/of ontspanningsactiviteiten.                                     

Tijdens het 
zanguurtje 
hebben we 
haar 
toegezongen 
en bedankt 
voor haar 
warme 
aandacht en 
kwaliteiten. 

Mw. Dini te Brinke, Mw. Tini ten Broeke, 
Mw. Gre Tebeest, Mw. Ria te Kaat, Mw. 
Annie Westerveld, Mw. Marijke Schutten, 
Mw. Helma Velthorst,  Dhr. Hans Prinsen 
zijn 12 jaar vrijwilliger bij o.a. het 

koffiemoment, de individuele bezoekjes, de 
Bingo, de werkgroep van de “Stichting Vrienden” van Dr. Jenny, het wandelen en 
ontspanningsactiviteiten. Tegen alle jubilarissen willen we nogmaals zeggen: 
BEDANKT, wat fijn dat jullie er zijn! Nog heel veel plezier toegewenst voor de 
komende tijd. 

Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator informele zorg.

hart van goud
uit het juiste hout
leeft
geeft
en draagt bij
steunpilaar van deze maatschappij

handen uit de mouwen
mannen en vrouwen

wat zijn ze prachtig
en vereend, oh zo krachtig

vrij
en blijvend
maar nooit vrijblijvend

geen loze beloftes
voegt de daad 
bij het woord

koffiemoment
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Grand Café/Winkeltje

Grand Café
Komt u ook eens het Grand Café bezoeken om wat 
te drinken, eten of gewoon aan te schuiven aan een 
leestafel. Wanneer men een warme maaltijd wil 
komen eten in het Grand Café van Dr. Jenny, kan dit 
een dag van te voren doorgegeven worden.           
Ook familie en mensen uit de buurt zijn van harte 
welkom. De medewerk(st)ers van het Grand café 
staan van 08.30 uur tot 18.30 uur voor u klaar met 
consumpties en/of voor vragen. Het Grand Café is 
een plek waar u mensen kunt ontmoeten.
De Orangerie kan gereserveerd worden door 
bewoners voor een verjaardag en/of feestje. 

Winkeltje
Het winkeltje van Dr. Jenny is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. Er 
zijn diverse (verse) levensmiddelen, toiletartikelen 
etc. te koop voor de bewoners van Dr. Jenny maar 
ook voor externen. Van harte welkom! 
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Fietsen met de “Wieler Tour Club” Dinxperlo.

In het kader van het 40-jarig jubileum, organiseerde de WTC Dinxperlo een fietstocht 
met Duo–fietsen. Medepassagiers waren cliënten van Dr. Jenny.                                                   
WTC Dinxperlo, die wij kennen van toertochten op racefietsen en mountainbikes, wilde 
op dergelijke wijze graag wat terugdoen aan de gemeenschap. Voor de financiële 
ondersteuning van het bedrijfsleven bij de aanschaf van wielerkleding en van de                      
twee-jaarlijkse toertochten, is de club erg erkentelijk. Onder het motto “voor wat, hoort 
wat” was het plan om minder mobiele mensen van Dr. Jenny de gelegenheid te geven 
om samen op de fiets te genieten van de omgeving.

Met enthousiaste ondersteuning van Thea Meinen van Careaz, Anneke Visser van 
Figulus, Harm Takke Tweewielers en Klomps Bouwbedrijf werden liefst 12 Duo-fietsen uit 
de gehele regio opgetrommeld voor een rit van ca. 10 km. Met de onontbeerlijke hulp 
van Careaz en vrijwilligers duurde het even voordat de cliënten hun plaats op de fiets 
hadden ingenomen en kennis hadden gemaakt met hun bestuurder. Maar al gauw was 
het oer-gezellig voor alle deelnemers. En zoals altijd in Dinxperlo, begint elk gesprek 
met “Woar bun i’j van?” of “Woar kom i’j van dan?”. Het ijs breekt dan snel.

Ondanks dreigende wolken ging het gezelschap op pad. Begeleid door leden van WTC,
die zorgden voor een veilige oversteek op kruispunten en rotondes. Via de Allee, 
Kalverweidendijk, Hoge Heurnseweg, Spekkendijk, Kamerstraat, Den Dam, 
Breedenbroek terug naar de startplaats. Tegemoetkomende auto’s stopten vaak en 
gingen aan de kant om ruimte te maken, vriendelijk zwaaide iedereen naar iedereen. 
Winkelend publiek in de Hogestraat bleef staan, zwaaiden en groetten het langgerekte 
peloton. Blije, stralende gezichten bij iedereen, bij cliënten, bij bestuurders en bij 
toeschouwers. Ook belangrijk: het bleef droog met af en toe een bleek zonnetje.

Na een uur weer terug bij Dr. Jenny, de meesten moe en iedereen voldaan.                         
Na de toer deden de passagiers en de leden van WTC Dinxperlo zich in het restaurant 
tegoed aan koffie met gebak, met daarop het WTC-logo. Een prachtige middag voor 
allen die bij deze bijzondere Duo-fietstocht aanwezig waren.

                                Vriendelijke groet Han Rutgers, namens de WTC Dinxperlo.
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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

Frank en

      Jolande Siemes
13.30 - 17.00 uur 

gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  9.00 - 13.00 uur

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

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Zorgkantoren en gemeenten starten campagne                                                                                                             
Als mantelzorger en/of familie krijg je vaak te maken met allerlei 
momenten waarop beslissingen moeten worden genomen ten 
behoeve van jouw dierbare. Dit zijn lang niet altijd makkelijke 
beslissingen. Zeker als het zaken betreft waarin je niet thuis bent 
of geen ervaring mee hebt. Behoefte aan advies of ondersteuning 
is er vaak wel, maar om dit ook daadwerkelijk te vragen of er naar 

te zoeken is een tweede. Onbekendheid en… schroom weerhouden mensen vaak om die 
stap naar hulp toch te zetten. De Cliëntenraad van Careaz vindt het belangrijk dat 
bewoners/mantelzorgers die hulp willen, deze ook echt halen. Daarom onderstaande 
informatie met de oproep:” Ze zijn er niet voor niets, dus maak er gebruik van!!” 

In januari was de start van de Co-campagne van zorgkantoren, organisaties voor 
cliëntondersteuning en gemeenten, om de bekendheid en vindbaarheid 
van cliëntondersteuning te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner. 

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en 
ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënten rond zorg en 
ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. In de komende maanden 
worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne.                          
De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor 
cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een 
cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er 
zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.” 

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente 
In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 
vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen 
met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde 
organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen 
bij de gemeente cliëntondersteuning vragen. 

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn 
dochter met een autismespectrumstoornis: 

“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot 
aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis zou wonen.” 

Zorgkantoren 
Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor 
cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die 
indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking 
blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft.                                                                            
Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt. 
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Gemeenten 
Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. 
Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met 
hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket of informatiepunt in hun gemeente als zij 
zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op 
het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, 
wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam. 

De cliëntondersteuner geeft informatie over: 

• het zorgaanbod in de regio, zoals de verschillende zorgvormen, cliëntrechten en 
eventuele wachtlijsten; 

• de keuze voor de gewenste zorgaanbieder, die het beste past bij                          
uw situatie; 

• de invulling van de zorg. 

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan, het zorg- of 
ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg, die u maakt met 
uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de 
bespreking met de zorgverlener bijstaat. 

Ook bemiddelt de cliëntondersteuner tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere 
invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit?                          
De cliëntondersteuner kan u helpen. 

Heb ik recht op cliëntondersteuning? 

• Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)                        
voor zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan heeft u recht op cliëntondersteuning. 

• Heeft u nog geen indicatie voor de Wlz? Ook de gemeente biedt 
cliëntondersteuning aan. Informeer hiernaar bij uw gemeente.  

Wat kost cliëntondersteuning? 
Cliëntondersteuning is er speciaal voor u.                                                                                    
Er zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.  
 
Kom je in de situatie waarin je wat meer kennis en informatie wil, schroom niet om deze 
ook te vragen. Dit kan ook in samenspraak met de begeleiding van je naaste. Ook zij 
willen immers het beste voor hun bewoner en voor u als mantelzorger/familie. 
Adviespunt Zorgbelang is verbonden aan Careaz als het betreft in het kader de Wet 
Zorg en Dwang. 
 
Adressen/websites voor informatie: 
 
*Menzis zorgkantoor, tel. 088- 222 42 42                                                                                 
*Onafhankelijke cliëntondersteuning/ Adviespunt Zorgbelang, tel. 0900- 243 81 81      
*Cliëntondersteuning PLUS, tel. 085 - 486 67 00                                                                                       
*MEE-Oost, tel. 031- 434 42 24                                                                                                                                                             
*Thuis in Clientondersteuning. Tel. 085- 303 29 85 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning 
https://www.mee-oost.nl/ 

Vriendelijke groet Ton Jolij, voorzitter Cliëntenraad Careaz.  
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Genieten op de camping

Eind juni, na een lange reis, gelukkig zonder files, kwamen de bewoners van Dr. Jenny 
en bezoekers van de Dagbesteding aan op hun vakantie bestemming: Boerderijcamping 
“De Mebel” in De Heurne! 

Daar was een mooie Safari-tent gereserveerd door Careaz. Niet om te overnachten 
maar om overdag de bewoners/bezoekers te laten ontspannen op een prachtige 
boerderijcamping. Dat was een enorm groot succes!
Van verschillende afdelingen kwamen er bewoners op de camping net als bezoekers van 
verschillende dagdelen van de Dagbesteding. Ook de familieleden mochten langskomen 
en medewerkers wisselden elkaar af. 
De Dr. Jenny-bus kwam ’s morgens de “vakantiegangers” brengen en ’s avonds weer 
naar huis brengen. Het weer zat gelukkig mee die week. Het was zelfs zo warm dat 
samen “pootje baden” voor wat afkoeling zorgde. 

Een aantal maanden geleden hadden wij als Welzijnscoaches een idee: hoe leuk zou het 
zijn dat we de bewoners eens een dagje een “vakantie-gevoel” konden geven. 
We gingen kijken bij boerderijcamping “De Mebel” in De Heurne en zagen een Safari 
tent en we werden meteen enthousiast. We reserveerden direct deze tent voor een hele 
week, van eind juni tot begin juli.
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Met de bedoeling dat veel bewoners, van verschillende afdelingen, een dagje naar de 
camping konden gaan. Dit is ook gelukt, verschillende bewoners van alle afdelingen zijn 
een dagje op de camping geweest.
Het was even een gepuzzel, maar ook verschillende bezoekers van de dagbesteding, die 
wilden gaan, konden gezellig mee. Door de fijne inzet van onze vrijwillige buschauffeurs 
konden we dit realiseren, mannen hartelijk bedankt! 

Iedere dag om 12.00 uur werd er een lunch door Boerderij-restaurant “De Brusse” uit 
De Heurne verzorgd, met verse eieren van de camping-kipjes.

Elke dag was er bezoek van familieleden die met het mooie weer langs kwamen fietsen, 
dit was natuurlijk erg gezellig. We hadden het enorm getroffen met het prachtige weer, 
wat een geluk dat de weergoden het zo goed met ons voor hadden!
Ook was er voldoende spelmateriaal op de camping aanwezig, o.a. Bingo gespeeld.
Een aantal afdelingen hadden zelfs accordeon muziek geregeld, wat de sfeer nog 
gezelliger maakte. Al met al was het een heerlijk week, waar we met een heel goed
gevoel op terugkijken. Misschien wel voor herhaling vatbaar! 

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

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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Zomerse barbecue 

Na een fantastische kampeerweek waren de 
zomerse perikelen bij Careaz nog niet 
voorbij…..begin juli was er een “zomerbarbecue” 
georganiseerd. Koks Marjo en Mathilde waren al vroeg in 
de ochtend bezig met voorbereidingen te treffen voor 
een heerlijke barbecue middag/avond voor de bewoners,
samen met een 
familielid/mantelzorger.

De firma Huuskes uit 
Enschede leverde de 
producten voor de barbecue 
en de koks Marjo en 
Mathilde maakten zelf de 
salades, rauwkost en de 
sausjes. Vrijwilliger Hans 
Bulsink was druk in de weer 

met het opzetten van de                       
partytent en Dolf, de 

technische man, verzorgde het aanleggen van de elektra.
Welzijnscoaches en gastvrouwen zetten tafels en stoelen 
klaar voor meer dan zestig gasten. De parasols gingen uit 
want het beloofde een mooi zomerse dag te worden en de 
tuinslingers werden opgehangen om het geheel compleet te maken. Om 16.00 uur 
kwamen de bewoners aan met familie in de binnentuin, waar een zomers drankje Mojito 
of Sangria werd aangeboden, (vers gemaakt door Marjo en Mathilde.) De muzikale 
ondersteuning werd verzorgd door Sandra van Reys. Want een barbecue en 
countrymuziek past prima bij elkaar. Uiteraard werden de welbekende Nederlandse 
meezingers niet vergeten. Samen zijn, elkaar helpen, vooral ook lol hebben tekende 
deze middag. Zowel de hulp van de mantelzorgers als vrijwilligers Ada Wensink en René
Kranen, maar ook van medewerkers die even een gaatje zagen om te assisteren, 
maakte deze middag, naast het heerlijke eten, zo compleet…..

partytent en Dolf, de 
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Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach Careaz Dr. Jenny.

Bezoekje landwinkel
Op 19 augustus was het prachtig 
zomerweer, dus wilden de 
bezoekers van de dagbesteding 
er graag met de bus op uit. Bij 
navraag wat het voor uitstapje 
zou worden, was er een aantal 
bezoekers die de nieuwe 
“Landwinkel Smits, groenten                          
& fruit” in De Heurne nog niet 
bezocht hadden. We hadden 
gehoord dat ze daar sinds kort 
ook softijs te koop hebben, 
dus…..op naar De Heurne. 

Samen eerst de winkel bezocht 
en sommige bezoekers gingen 

boodschappen halen om de fruitschaal 
weer wat te vullen. Toen genoten we van een lekkere kop koffie in de       
coffee-corner en buiten op het terras nog van een heerlijk softijsje.                          
Het was weer een heel gezellige dag! 

Met vriendelijke groet, Wendy van den Boom, Welzijnscoach.

en sommige bezoekers gingen 
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Dit is mijn huis….

Dit is mijn huis
mijn basis
en mijn bolwerk
dat ik verdedig
als mijn leven
in een leven
van onzekerheid en pijn

Dit is mijn huis
wees welkom
assistent 
en hulpverlener
ik heb je nodig
maar dat is wederzijds
dus houden wij het zo

Dit is mijn huis
geen ziekenhuis
ik woon er
ik leef er
ik ontvang er mijn bezoek
dus bespaar me 
van veel gedoe.

                     
Dit is mijn huis
wees welkom
buur en vriend
Maar maak me niet
tot zorgobject
ik ben mijn ziekte niet
maar ben een medemens.

Dit is mijn huis
niet welkom is 
een ieder 
die mij sturen wil
mij als patiënt ziet
mijn leven wil 
invullen buiten mij om

Dit is mijn huis 
hier woon ik
hier leef ik
en hier beslis ik
over alle regels 
zoals een ieder baas is
in eigen huis.

Ontvangen via Thea Meinen.

Weerspreuken

Oktober heeft eenendertig dagen, maar vaak het dubbele aan storm en regenvlagen.

November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.

December veranderlijk en zacht, is een hele winter is zonder kracht.
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Handwerk club
Vanaf 1 juni is er weer een handwerkclub in 
het leven geroepen. Drijfveer is Joke 
Termaat, zij zal samen met andere 
deelnemers elke woensdagochtend aanwezig 
zijn in het Grand Café. Samen breien, haken, 
of gewoon lekker koffie drinken, voor een 
praatje. Iedereen is welkom. U mag uw 
eigen handwerkspullen meebrengen, en 
anders zorgt de begeleiding ervoor.                                                                          
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens - Kemink
Welzijnscoach Careaz Dr. Jenny.

Respect voor ouderdom!

Hoe oud denk je dat ik ben?                           
Het gebeurt nog weleens dat één van 
de bewoners mij vraagt om zijn of haar 
leeftijd te schatten. Soms kan ik het redelijk goed inschatten, maar soms zit ik er ook 
flink naast. Dan hoop ik maar dat ik iemand te jong heb ingeschat. We schatten liever 
iemand te jong in dan te oud.
Jong er uitzien of jong zijn is blijkbaar beter of aantrekkelijker. In het algemeen kunnen 
we zeggen dat er in onze cultuur helaas te weinig waardering is voor ouderdom. Dat in 
tegenstelling tot andere culturen waar men zeer veel respect heeft voor ouderen. 
Ik moet ook wel eens lachen als iemand van in de 80 het over anderen als ouderen 
heeft, en zichzelf er nog niet toerekent. Of jezelf als oud ziet, heeft niet alleen met de 
leeftijd te maken.
Hoe vindt u het om oud te zijn? Welke voordelen heeft het ten opzichte van jong zijn?
De nadelen van oud zijn kunnen we allemaal wel benoemen: Lichaams- en/of 
geestkracht nemen af, mensen om je heen vallen weg, enz. Maar zijn er ook voordelen 
van oud zijn? Ja zeker: je hebt een bepaalde mate van levenservaring en hopelijk 
daarmee ook wijsheid opgedaan. 
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Je hoeft niet meer zoveel als vroeger. Je bent niet meer zo jong en onbezonnen als 
vroeger. Er zijn allerlei spreekwoorden en gezegden die zowel de voordelen als de 
nadelen van ouderdom benadrukken. Je hoort wel eens: “Wijsheid komt met de jaren”. 
Maar we zeggen ook wel: “Ouderdom komt met gebreken.”                                                         
En je hoort ook nog weleens: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.”
Als jongeman - waarvan de wijsheid nog maar moet blijken – ben ik toch maar zo 
vrijmoedig om wat wijsheid (van anderen) over ouderdom met u te delen. 
Het eerste gaat erom dat we, wat mij betreft ouderdom en oude mensen, mogen en 
moeten waarderen. Een Chinees spreekwoord luidt: “Een familie die een grijsaard in 
haar schoot heeft, bezit een juweel.” Hieruit klinkt veel waardering voor ouderen, daar 
zouden we in onze cultuur wat mij betreft van kunnen leren. Een vers uit de Bijbel roept 
daar ook toe op: “Sta op voor oude mensen en betoon hun respect.” 
De keerzijde hiervan is dat dit van u als oudere ook vraagt om waardering te hebben 
voor u zelf als oudere en u ook zo te gedragen als iemand die respectabel is – wat 
overigens iets anders is dan respect opeisen. 
Ik wil afsluiten met twee citaten die ook oproepen om op een goede manier oud te zijn:

“Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven”                                              
– J.W. van Goethe. 
“Het komt er niet op aan hoe oud we zijn, maar hoe wij oud zijn”.

Vriendelijke groet Kasper van Helden, Geestelijk verzorger.

Zonnige waardering 

Half september werden alle medewerkers van                      
Dr. Jenny verrast met een prachtig boeket 
zonnebloemen. 

De schenker is een anonieme gever,                                        
die via een kaartje het volgende liet weten: 

”Een kleinigheid om van te genieten, gegeven vanuit respect en waardering voor jullie 
inzet voor andere mensen”.

Namens alle medewerkers van Careaz Dr. Jenny, hartelijk dank voor dit mooie gebaar!! 
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Woordzoeker

  De oplossing vind u op bladzijde 23.

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.
-Jeu de boules ballen - verkrijgbaar via de gastvrouwen.

kan men reserveren door dit in de 
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Muzikale avond  
 
Een heerlijk zomeravondconcert dankzij Fanfarekorps Psalm 150.                                                        
Ruim anderhalf uur maakten ze buiten in de tuin van Dr. Jenny mooie 
muziek. Het repertoire ging van klassiek, Nederlandstalig tot 
Egerländermuziek.   
Naast de bewoners, waren ook de buren uitgenodigd.                                 
Mensen genoten buiten, al dan niet met een dekentje tegen de wind. 
Maar ook vanuit hun appartement met de ramen of deuren open.                          
Door de gezelligheid vloog de avond voorbij. 
De medewerkers van de keuken hadden feestelijke (alcoholvrije) cocktails gemaakt!  
 

Wendy van de Boom, Welzijnscoach Dr. Jenny.  
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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

De oplossing woordzoeker van bladzijde 21 is……

“Wat een mooie kleuren”.
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Septemberkunst

De gemeente Aalten stond, de laatste twee 
weekenden van september, in het teken van 
“Septemberkunst”.                                                 
Op verschillende locaties en bij 
mensen thuis kon je diverse 
kunst bekijken van 
(ver)gevorderde amateurs tot 
professionele kunstenaars.                  
Bij Dr. Jenny in de Orangerie 
exposeerde Frank 
Vinkenvleugel met zijn 
fotografie en Mischa Melkonian
met zijn schilderijen.                             
Was zeker de moeite waard om 
te bekijken!

Vriendelijke groet                                  
Els Gerritsen, 

redactiemedewerker                                 
“De Schakel”. 

De Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum voor het inleveren van 
de kopij voor ”De Schakel” van januari-februari-maart 2023     
is: 01 december 2022.

                 

                            



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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