
De Schakel
31E JAARGANG - NR. 1  JAN/FEB/MRT 2021



Inhoudsopgave 

Van de redactie         1 

Beste bewoners          1                                            

Stichting Vrienden Dr. Jenny       4 

Gedicht: “Zomaar uit het niets…”      5 

Nieuw logo Careaz         5 

Verjaardag van het huis         6                                   

Chocoladeletters         9                            

Cake bakken         9 

Boodschappentas          10  

Even terug in de tijd        11                                                               

Muurschildering          12 

De Centrale Cliëntenraad in Coronatijd     14 

Emotionele kou         15 

Kerkdienst op afstand        16          

Breien voor baby’s in Gambia       16                                                              

Jerusalema dans         17                   

Lustrum vrijwilligers        17                                                         

Waar kunt u interessante informatie vinden?     18                                                       

Hoe zit een verzorgende in elkaar      18                                

U bent welkom bij…        19    

Woordzoeker         20 

Sluitingsdatum         20 

Oplossing puzzel         20             

                                              



1

1 
 

Van de redactie 
Beste lezer, we zitten alweer (bijna) in het nieuwe 
jaar en ondertussen komen we in het 31e jaar 
waarin er een Schakel verschijnt. Ook deze keer 
missen we weer wat vaste rubrieken, o.a. het 
activiteitenschema en het overzicht van de 
weeksluitingen. Dit alles kan helaas nog steeds niet 
plaatsvinden. Al is deze Schakel wat dunner dan u 
gewend bent, we wensen u deze keer ook veel 
leesplezier toe! 
Laatst ondergetekende is vanaf januari 2021 niet 

meer werkzaam als receptioniste in Dinxperlo i.v.m. het sluiten van de receptie.                        
Zij gaat dan, als “Medewerker Contact” werken op het Bedrijfsbureau in Lichtenvoorde. 
Gelukkig kan Els nog wel “De Schakel” en de i-TV/Kabelkrant blijven maken.                            
Omdat Erika een tijdje terug gestopt is bij Dr. Jenny gaat Johnny Rijks ondersteunen 
met het maken van de i-TV/Kabelkrant.  
 
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, 
 
De laatste Schakel van het jaar 2020. Wat was het een bijzonder jaar.                               
De coronapandemie heeft het leven van u en uw familieleden, de medewerkers van                        
Dr. Jenny en iedereen wereldwijd enorm beïnvloed. Wie had kunnen denken dat we dit 
met ons allen zouden meemaken? 
Gelukkig lijkt er nu perspectief aan de horizon. Er komen vaccins op de markt en het 
ziet er naar uit dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen de eersten zullen zijn 
die het vaccin in 2021 krijgen aangeboden. Dat zou enorm helpen om het leven weer 
een beetje normaal te gaan oppakken. 
De decembermaand is een maand van tradities: Sinterklaas, Kerstmis en Oud & Nieuw. 
Graag zijn we dan bij degenen die ons lief zijn en hebben. Op dit moment van schrijven 
is het nog onzeker wat er vanwege de Coronamaatregelen wel of niet mogelijk is.                      
Bij Dr. Jenny zullen we ons best doen om ondanks de Corona een fijne sfeer met 
activiteiten te organiseren. 
Verder heb ik nog wat mededelingen van huishoudelijke aard: 
 
Receptie 
Vanaf maandag 4 januari zal de receptie van Dr. Jenny, niet meer bemand zijn.                      
Binnen Careaz is ervoor gekozen om de telefonie te centraliseren en de ontvangst op 
locaties bij de medewerkers “Gastvrijheid en Voeding” onder te brengen. 
Jarenlang hebben Els, Ingrid, Bianca, en andere collega’s met hun enthousiasme 
iedereen een warm welkom gegeven. Voor iedereen een oor, een oog een praatje en  
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aandacht. Ik wil hen hierbij enorm bedanken voor hun vriendelijkheid, hartelijkheid, 
oplettendheid, professionaliteit en collegialiteit en wens hen allen succes in hun nieuwe 
functie als “Medewerker Contact” in Lichtenvoorde op het Bedrijfsbureau. De plek waar 
de telefonie gecentraliseerd wordt.

   Verhuizing thuiszorg
Op 1 december is Careaz Thuiszorg van 
Dinxperlo, die nog een kantoor in Dr. Jenny 
hadden, verhuisd naar het voormalige 
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. In dit 
pand is het Gezondheidscentrum Dinxperlo 
ontwikkelt en daar huren we een kantoorruimte.                                                  
Voor de medewerkers van de Thuiszorg is het 
fijn om een eigen ruimte te hebben. En dichtbij 
huisartsen, apotheek, fysiotherapie en andere 

zorgverleners te mogen werken, midden in het 
centrum van Dinxperlo. We wensen onze collega’s aldaar veel werkplezier en succes.

Afscheid Ada Boland
Op 26 november jl. heeft Ada Boland na ruim 46 jaar 
werken bij Careaz Dr. Jenny afscheid genomen en is ze met 
vervroegd pensioen gegaan. 
Ze werkte als “Coördinator Facilitaire Dienst en 
Woonondersteuners”. Zij heeft enige tijd geleden besloten 
om per 01 januari 2021 te gaan stoppen met deze functie. 
Ada heeft vanaf haar 17e in Dr. Jenny gewerkt, en daarmee 
haar gehele arbeidscarrière in Dr. Jenny doorgebracht. Ada 
is een door eenieder zeer gewaardeerde collega en een 
bekend gezicht voor collega’s, bewoners en vrijwilligers. Als 
iemand een boek kan schrijven over de zorgverlening van 
Dr. Jenny over de afgelopen 46 jaar, is het Ada. Wellicht dat 
ze ooit haar memoires uitbrengt. Ik denk dat het een 
bestseller in Dinxperlo en omstreken zou kunnen worden!
Door de Coronasituatie in Nederland was het helaas niet 
mogelijk om een afscheid met een bijeenkomst te organiseren, die zou passen bij meer 
dan 46 jaar werken bij Dr. Jenny in dienst van Careaz. Gelukkig hebben we haar op deze 
dag op verschillende momenten en manieren kunnen verrassen en haar toch een 
onvergetelijke dag kunnen bezorgen. Gelukkig kunnen we op het “Ada Boland-terras” 
nog vaak aan haar terugdenken en wie weet treffen we haar daar nog eens.

Opvolging Ada
De functie die Ada heeft uitgevoerd was een functie die alleen Ada uitoefende binnen 
Careaz en een functie die niet meer ingevuld gaat worden. In de andere regio’s is er een 
Clustermanager Facilitair. De Clustermanager Facilitair geeft leiding aan alle Facilitaire 
onderdelen en is eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. Ook doet een 
Clustermanager Careaz-brede projecten op het gebied van Facilitaire zaken. 
Liesbeth de Kok zal deze taak bij Careaz Dr. Jenny vervullen, zij doet dit ook al voor de 
regio Berkelland. 
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   Op naar nieuwe avonturen…
Degenen die mij een beetje kennen weten 
dat ik graag naar de bergen ga om te 
fietsen. Als jongen van twaalf jaar kocht ik 
mijn eerste racefiets en was mijn wekelijks 
hoogtepunt, tussen de voetbaltrainingen 
door, het beklimmen van de Holterberg. Na 
een poosje zocht ik een nieuwe “berg” om 
te beklimmen en reed ik naar de Posbank 
om vervolgens ook de Elterberg en de 

“bergen” in Zuid Limburg te beklimmen.
De laatste 15 jaar zijn daar bergen in Europa 

bijgekomen. Zo reed ik onder andere door de Drome, de Provence, de Ardèche, de 
Cevennen, de Eiffel, de Hoge Venen, het Teutoburgerwoud, de Montagne noir, de Franse 
Alpen, de Italiaanse Alpen, en de Dolomieten. Slechts weinig mensen begrijpen waarom 
het beklimmen van bergen met de racefiets zo leuk is. Voor mij is dat echter op dit 
moment één van de mooiste bezigheden in mijn leven, die ik in mijn vrije tijd kan doen.
Niets mooier dan met je eigen kracht tegen de weerstand van een beklimming met 5, 
10 of zelf soms stukken van meer dan 20% helling te fietsen. Soms 20 of 30 kilometer 
lang slingerend omhoog, niet wetend wat er achter de volgende bocht opduikt en hoe 
het uitzicht over het dal zal zijn. Vaak rijd ik met fietsmaten en dan is het nog mooier. 
Je hebt samen hetzelfde doel en steunt elkaar onderweg. Als de top bereikt is, genieten 
we samen van wat we bereikt hebben. De beloning voor maandenlang trainen, fysieke 
inspanning, doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid volgt vaak in een 
daverende afdaling die veelal, door de behaalde snelheden, sensationeel is en soms wel 
een half uur kan duren.
Hoe mooi al die beklimmingen ook waren en zijn, nog nooit heb ik dezelfde beklimming 
twee keer gereden. Na een verblijf van één of twee weken in een gebied zocht ik voor 
de volgende fietstrip een nieuw gebied met nieuwe beklimmingen, nieuwe 
beproevingen, nieuwe uitzichten, op zoek naar nieuwe avonturen.

   

“bergen” in Zuid Limburg te beklimmen.
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Met de wijze waarop ik het fietsen beleef en er mee omga, kan ik een parallel trekken 
met de wijze waarop ik in het werk sta. Ik heb in de afgelopen 35 jaar bij verschillende 
werkgevers functies bekleed. Bij al die verschillende werkgevers heb ik met veel plezier 
aan doelen en uitdagingen gewerkt, maar na een bepaalde tijd ging ik op zoek naar een 
nieuwe omgeving om daar weer aan nieuwe doelen en uitdagingen te werken.
Na bijna acht jaar werken bij Careaz is voor mij het moment gekomen om weer een 
nieuw werkgebied te gaan ontdekken. 
Per 1 februari a.s. ga ik werken voor een andere zorgorganisatie. Het Careaz 
“fietsgebied” is een fantastische omgeving met hele fijne collega’s waarin het heel erg 
genieten was en nu nog steeds is. Ik zal daar altijd met heel veel plezier aan 
terugdenken, maar met dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik vanaf februari a.s. op 
weg ga naar nieuwe avonturen…
Over mijn opvolging wordt inmiddels nagedacht en als er meer bekend is zult u 
daarover geïnformeerd worden. Ik ben Careaz heel dankbaar dat ik, van de in totaal 
acht jaar bij Careaz, vijf jaar mocht bijdragen aan goede zorg voor de bewoners van 
Dinxperlo en omgeving. Het was mij een groot genoegen.
Bij deze wil ik u allen, ondanks de beperkingen, toch fijne feestdagen toewensen en 
vooral een gezond 2021!

Hartelijke groeten, Wim Sletterink.

Stichting Vrienden Dr. Jenny
Een kort stukje dit keer, de aanleiding is bekend. De hele maatschappij lijkt ontwricht 
als gevolg van het virus. Het heeft zijn weerslag op ons normale leven en werken, en 
ook zeker op het leven, wonen en werken in Woonzorgcentrum Dr. Jenny.  

Het heeft ook gevolgen voor de activiteiten die normaal gesproken door de “Stichting 
Vrienden” worden georganiseerd. Van de vier boekenmarkten is alleen de 
voorjaarsmarkt gehouden. De zomer- en de najaarsmarkt konden niet doorgaan, net als 
de altijd gezellige adventsmarkt in december.  

2020, een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan en niet snel zal worden vergeten.
Wij hopen met u allen van harte dat we het komende jaar weer terug kunnen naar iets 
wat in de buurt komt van wat we een jaar geleden normaal vonden. En dat we over een 
jaar terug mogen kijken op het jaar 2021 waarin we weer van allerlei dingen hebben 
mogen organiseren.  

  De Kerstdagen en de jaarwisseling zullen 
ongetwijfeld anders en soberder zijn.                 
Toch willen we jullie allemaal, bewoners, 
bestuurders, personeel en alle vrijwilligers 
goede en gezegende Kerstdagen 
toewensen en een voorspoedig                                
en gezond 2021.                                                                                                                       

Namens de “Stichting Vrienden”,                            
Dick Hengeveld.
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Zomaar uit het niets…..

Het kwam zomaar uit het niets en beheerst al maanden ons 
bestaan, heeft ons in zijn greep, we kunnen niet meer waar we 
willen gaan.
Houdt mensen gescheiden, op afstand, tot veler verdriet.
Vreemde wereld, als je familie en vrienden niet meer ziet.
Brengt lijden en erger nog, soms 

zelfs de dood
persoonlijke treurnis en economische nood.                                                                                              

Toch gaat het leven verder, al is het vreemd en ook wel 
bijzonder
wie wil ziet elke dag toch ook wel weer een wonder.
Al is het de zon, een bloem, een glimlach, een gedicht
aan het eind van elke tunnel is er toch altijd weer dat 
licht.

Ook aan deze tunnel komt een eind, al duurt het misschien 
lang
maar met God aan mijn zijde ben ik niet bang
want Hij geeft me hoop en vertrouwen alle dagen van mijn leven
ik hoop van harte dat dit jullie ook is gegeven.            

Auteur: Rob Splitthoff,                                                                                         
gelezen door Ine Icking, vrijwilliger Dr. Jenny. 

Nieuw logo Careaz

Even terug heeft Careaz een nieuw logo gekregen en een nieuwe huisstijl met als 
nieuwe slogan: “Careaz, verder met aandacht”! 

U zult het vast al gezien hebben aan de omslag op deze 
Schakel, deze is ook vernieuwd.                                                        

De website is eveneens vernieuwd, medewerkers kregen nieuwe badges, (zie foto) het 
briefpapier is aangepast. Neem gerust eens een kijkje op de vernieuwde website: 
www.careaz.nl

Els Gerritsen, medewerker Careaz Contact. 

                                                                                              

sschien 
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Verjaardag van het huis

Op zaterdag 31 oktober 2020 hebben we weer 
aandacht besteed aan de verjaardag van het huis. Elk
jaar staan we er bij stil dat op 31 oktober 1967 het Dr. 
Jenny Rusthuis, zoals het toen heette, officieel 
geopend is.                

Dit jaar was dus alweer het 53- jarig bestaan!

Deze verjaardag in Coronatijd was toch wat anders, daarom 
hebben we het bewust vertaald in een verjaardag met veel kleur.

Rolinda Kromkamp en haar moeder Janny hadden vele kleurige ballonnen gemaakt voor 
de aankleding en ’s middags werd een smakelijke en kleurrijke High-Tea aangeboden 
voor de bewoners in het Grand Café. 

Uiteraard werd er ook aan alle bewoners gedacht die op hun appartementen verbleven 
en aan de bewoners op de verpleegunit. 

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

Elk
r. r. r

aarom 
een verjaardag met veel kleur.
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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
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BLZ 10 ADVERTENTIEPAGINA
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
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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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Chocoladeletters

William Kraaijenbrink heeft een leuke actie op touw 
gezet voor ouderen in Dinxperlo. 
William is voor de meeste van u vast nog wel 
bekend als “D.J. William” van de gezellige 
muziekmomenten in de binnentuin van Careaz.
Iedere bewoner van Careaz kreeg van hem een 
chocoladeletter die op 5 december zijn uitgedeeld 
aan de bewoners. 

Het volgende gedicht zat bij de letter: 

Lieve bewoners,
D.J. William was aan het bedenken wat hij jullie zou 
gaan schenken.
Hij kon deze zorg niet alleen dragen en daarom 
besloot hij het “Ondernemers Fonds Dinxperlo” om 
hulp te vragen.
Via deze weg willen we laten weten dat we u niet 
zullen vergeten.
Pepernoten waren te veel om te verdelen maar het 
kon de Sint niet schelen.
Sint hoefde niet lang te denken en besloot u een 
lekkere letter te schenken.
Piet heeft zo snel mogelijk alle letters ingepakt, hij 
heeft erg lopen bikkelen zodat u rondom Sinterklaas 
heerlijk kunt smikkelen.
We zijn echt blij dat we u op deze manier iets 
kunnen geven, zodat u in deze tijd ook Sinterklaas 
kunt beleven.
De Sint gaat verder met andere gedichten en hoopt   

door dit gebaar deze tijd wat te verlichten!

Lianne Geikens, Welzijnscoach. 

Cake bakken
   Omdat er, in deze Coronatijd, zo 

weinig vertier is, bedacht Hennie 
Freriks dat het misschien wel leuk 
zou zijn om de bewoners en 
medewerkers te verrassen met 
zelfgemaakte cake. Ze bakte in 
totaal 11 cakes waar iedereen 
lekker van smulde! 
Leuk initiatief Hennie! 

Els Gerritsen,                                   
Medewerker Careaz Contact. 

door dit gebaar deze tijd wat te verlichten!
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Boodschappentas

Op zaterdag 18 november hebben we onze bewoners 
van afdeling 't Welink verrast met een gevulde 
boodschappentas. Dit konden we doen vanuit 
“Waardigheid en Trots”. 
De gebruikelijke uitjes konden dit jaar helaas allemaal 
niet doorgaan. Dus moesten we thuis op de afdeling 
maar een “feestje” maken! Er zat allerlei lekkers in de 
tas en ook zat er een leuke pittenzak in om de komende 
koude maanden zich lekker aan te warmen.
Aan de blije gezichten te zien was het een geslaagde 
verrassing!

Groetjes Hazel Mae van den Broek, verzorgende ’t Welink.



11

11

De huishoudelijke hulp van dokter Jenny

Even terug in de tijd…

Rika Heideman was hulp in de huishouding (dienstbode) bij dokter Jenny.                   
Toen ze in 1939 trouwde met Hendrik Tuenter van ‘Moatjen’, mochten zij de auto, de T-
Ford van dokter Jenny gebruiken als bruidsauto. Vermoedelijk mocht Bernard Veldhorst, 
de chauffeur van dokter Jenny, zij rijden die dag. Omdat Rika ging trouwen mocht ze 
niet langer werken, zo ging dat vroeger. Henk Tuenter, de zoon van Rika’s man, 
vertelde nog enkele leuke herinneringen over zijn moeder: Hendrik, de aanstaande van 
Rika mocht één keer per week zijn liefje bezoeken. In de mooie en grote tuin van de 
dokter, konden ze zich heerlijk even samen terugtrekken. Maar om half negen riep 
mevrouw Jenny dat hij naar huis moest, dan was het alweer afgelopen met de vrijerij. 
In die tijd kwam dokter de Keijzer, later huisarts te Dinxperlo, stage lopen bij dokter 
Jenny en moest Rika er altijd een bord extra bij zetten want hij bleef mee-eten. 
Na het huwelijk van Rika hebben zij en Hendrik nog lang contact gehad met de familie 
Jenny maar ook met de familie de Keijzer. 

Na hun trouwen kwamen ze te wonen aan de Aaltenseweg, in het huis van Heideman 
Transport, aan de linkerkant. In de oorlog, toen ze in de schuilkelder zaten, is hun 
gedeelte van het huis verwoest en zijn ze gaan wonen bij Duenk, het postkantoor in De 
Heurne. Hendrik en Rika kregen kinderen en ze gingen, traditiegetrouw, 
nieuwjaarwinnen bij de familie Jenny. Ze kregen dan van mevrouw een glas kersen uit 
de weck en een koekje, maar ze kregen geen “ni-j-joarstoete”, die Dinxperse gewoonte 
had ze niet over genomen.

Op de foto de T-Ford, de auto van 
dokter Jenny, die als bruidsauto 
fungeerde. Wie de man naast de auto 
is, is niet bekend, mogelijk zijn 
chauffeur?

De andere foto is in de achtertuin van de 
familie Jenny. De man naast de koe is 
Bernard Veldhorst, de particuliere chauffeur 
van de familie. Mogelijk was die koe 
eigendom van de dokter.  
Op de achtergrond de T-Ford. 
Johan Veldhorst, de broer van Bernard, was tuinman bij dokter Jenny.

Met vriendelijke groet Ben Maandag.       
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Muurschildering op ’t Aaldershuus

Afdeling ’t Aaldershuus” bestaat nu 
bijna drie jaar maar er ontbrak nog 
wat op de muur. Ze waren zo akelig 
wit, daar moest maar eens 
verandering in komen.

Op één wand kwam een mooi 
behangetje, een schilderij op een 
andere wand en een wandkleed.
Het werd langzaam wat huiselijker en 
gezelliger.

Maar de grote muur was nog zo wit, wat eigenlijk meer deed denken aan een 
ziekenhuisgang, daar kon nog best wat voor bedacht worden om het wat warmer te 
doen lijken. 

Op afdeling “De Bijvank” heeft Dorien Wagenaar de gang verfraaid met een prachtig 
resultaat. Misschien was dat ook iets voor onze wand. Eigenlijk waren we het over het 
thema al snel eens. Het moest een landschap worden met koeien, wat diepte en 
natuurlijk het bekende “Aaldershuus” aan de Terborgseweg van vroeger, als 
herkenningspunt.

Dorien werd benaderd en zij maakte een schets, wij droegen een foto van het 
“Aaldershuus” aan, zodat ze die kon verwerken in de tekening. 

Binnen twee weken waren wij een geweldige wandschildering rijker. Het is een echte 
blikvanger geworden. 

Met dank aan www.airillustraties.nl van Dorien Wagenaar uit Varsseveld.

        

Vriendelijke groet Monique Toebes, verzorgende ”t Aaldershuus”. 
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Stichting “Vrienden Dr. Jenny”   
 
De Stichting “Vrienden Dr. Jenny” is opgericht in 1993. De doelstelling van onze stichting 
is, door het organiseren van diverse activiteiten gelden bijeen te brengen voor extra dingen 
voor de bewoners, welke niet uit het gewone budget bekostigd kunnen worden. 

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

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

woning of appartement? Kom dan naar ons

kantoor aan de Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

Wij zullen u graag helpen uw woonwensen

te vervullen. Want uw wooncomfort is onze

zorg. Kom dus langs of bel met 0315 651461.

Wonen op maat

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

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere 

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

denkt mee, waarbij we online en offline verbinden.

compleet communicatietraject

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

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

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

vraag ons te gek.

concept

creatie

realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!

WiJ ZiJn WeeVerSweevers.nl (0575) 55 10 10
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De Centrale Cliëntenraad in Coronatijd.
   Rustig mijmerend over het prachtige 

landschap van onze mooie Achterhoek 
wordt deze rust tijdens mijn fietstocht 
verstoort. Een kloppend geluid van mijn 
telefoon is deze storende bron. Mijn hand 
gaat automatisch naar het rugzakje van 
mijn wielerjack. Tegelijkertijd denkend:         
“Ik kijk straks wel. Ben nu aan het 
fietsen.” Rustig voort peddelend blijft het 

mij toch bezighouden. Een bericht en ik heb 
het nog niet gelezen. Ik worstel met deze 

inwendige strijd. Stoppen en even kijken of gewoon wachten tot ik thuis ben. 
Uiteindelijk wint de nieuwsgierigheid en sta ik even later op het scherm te kijken naar 
de melding die mij zo bezighield. Ik constateer dat ik eigenlijk wel gewoon had kunnen
doorfietsen. Het onderstaande bericht was de boosdoener. Een bericht dat de leden van 
de Centrale Cliëntenraad sinds maart zo ongeveer wekelijks of tweewekelijks krijgen. De 
maanden juli en augustus waren even wat rustiger. Voor ons is het inmiddels een 
bekend gegeven. Coronaoverleg. Wij hebben er al heel wat achter de rug. Telkens weer 
nieuwe vragen, kijken naar mogelijkheden, afwegingen per locatie of per afdeling. Hoe 
denken cliënten, mantelzorgers of familieleden over bepaalde vragen? Hoe gaat dit bij 
collega-instellingen? Hoe staan beroepsorganisaties in bepaalde kwesties, bijvoorbeeld 
Verenso (verpleeghuisartsen), Actiz (brancheorganisatie verpleeghuizen) en de 
veiligheidsregio Noord en Oost Achterhoek er tegenover. Allemaal zaken die de 
individuele leden van de cliëntenraad bezighouden. 

Juist nu je wilt overleggen, meningen wilt ophalen om goeie afwegingen te kunnen 
maken, zijn we erg beperkt in onze mogelijkheden. Eerst een gehele lockdown en nu 
met de nodige restricties. Via telefoon en mail probeer je toch wat informatie te krijgen 
van betrokkenen. Je polst wat meningen en probeert in te schatten wat een gepaste 
benadering is. Leden van de cliëntenraad hebben ook een geliefde die woont bij Careaz 
en zijn dus directbetrokkenen. Daarnaast heeft de organisatie ook haar eigen 
overlegsituaties. Zowel intern, als met collega-instellingen. Tijdens zo’n zoom-overleg 
komen al deze zaken op tafel en proberen we de juiste adviezen en instemmingen te 
geven, voornamelijk in consensus. Alles wat nu in de maatschappelijke discussies op 
tafel komt, is ook bij ons de revue al wel gepasseerd. Morele kwesties, verscheidenheid 
van visies en meningen, angst en onverschilligheid, etc. Voor elk argument ‘voor’, zijn 
er wel weer drie argumenten ‘tegen’. De vraag: “Wanneer doe je het goed?” is uiterst 
arbitrair. Alles is discutabel. 

Toch was er wel een gemeenschappelijk streven. Elke week dat we het virus buiten de 
deur hebben kunnen houden, was telkens een opluchting. Dat ook Careaz er vroeg of 
laat mee te maken zou krijgen was wel duidelijk. En sinds kort is dat op enkele plekken 
ook het geval. Zowel de organisatie als de Centrale Cliëntenraad heeft in de afgelopen 
periode uiteraard de nodige zaken geleerd. Deze kennis komt nu weer van pas om het 
beheersbaar te houden. In gesprek blijven; regionale samenwerking; goede 
communicatie en transparantie zijn van groot belang. 
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De wijze waarop de organisatie, het personeel, 
de ondernemingsraad en cliëntenraad met elkaar 
samenwerken geeft ons, als cliëntenraad,
vertrouwen voor de toekomst.

De kans dat ik dan weer mijmerend rondfiets en 
weer gestoord wordt door een berichtje voor een 
zoom-overleg zal nog wel even blijven, maar 
gezien de goede samenwerking is er geen reden 
om te stoppen en kan het berichtje wel wachten 
tot het gelezen wordt.
Kijk voor de actuele stand van zaken over Corona 
op: www.careaz.nl/corona

Vriendelijke groet Ton Jolij, voorzitter Centrale Cliëntenraad.

Emotionele kou.

Afstand in nabijheid.. nabijheid in afstand.
Zonder elkaar aan te kunnen raken,
Geen knuffel, omarming of hand.

Wij staan op afstand en dat stuit op weerstand.
Ik ben hier, jij bent daar.. wat een toestand.
Hoe komen wij dan gevoelsmatig nog dicht bij elkaar?
Ik leg mijn hand op mijn hart.. en jij doet dat bij jou.
Zo kunnen wij elkaar ontmoeten,
En elkaar verwarmen in onze emotionele kou.
(bewerking van een gedicht van Mary-José Knuvelder)

Bovenstaand gedicht raakte mij. De Corona-tijd duurt lang. Juist nu de winter is 
aangebroken zijn we veel binnen en willen we elkaar opzoeken. We willen samenzijn, 
naar elkaar omkijken en wat voor een ander over hebben. Juist nu is dat extra 
belangrijk. Maar hoe doen we dat als we afstand moeten houden? Een arm om iemand 
heen leggen is nu niet meer vanzelfsprekend. Er wordt veel van ons als mensen 
gevraagd. 

De Kerstdagen zijn geweest, een feest van licht en hoop. De geboorte van Jezus bracht 
hoop voor de toekomst. Hij staat voor verbondenheid tussen de mensen. Dat gevoel van 
verbinding met elkaar hebben we ook nu hard nodig. Wij allen kunnen en moeten 
daaraan bijdragen. Juist in deze tijd is het daarom belangrijk dat we er voor elkaar zijn 
en hoop blijven houden voor de toekomst. 

Ik wens u daarom allen toe dat u samen met uw naasten, in 2021 die verbondenheid 
met elkaar mag blijven voelen.                                                                                                 

                                                    Een hartelijke groet, mede namens mijn collega                             
Siegrit Jonker, Michelle van Leussen, Geestelijk verzorger Careaz.
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Kerkdienst op afstand

Het is mogelijk om via de computer, 
tablet of mobiele telefoon naar een 
kerkdienst te kijken/luisteren. 
Een kerkdienst volgen in beeld en 
geluid kan via internet op 
www.kerkdienstgemist.nl waarna men 
kan klikken op ‘Gelderland’ en 
vervolgens ziet men verschillende 
kerkdiensten staan waaruit gekozen 
kan worden.
Aanmelden of een account maken is geen directe noodzaak. Wanneer men een besloten 
opname wil volgen moet dit vooraf aangemeld worden. Dit wordt bij het inschakelen 
duidelijk in beeld kenbaar gemaakt en dan is de aanmelding nog direct mogelijk. 
De opnames zijn soms maar voor een bepaalde tijd beschikbaar. 
Het luisteren van een dienst via de kerkradio is ook een mogelijkheid. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende kerk. 

Thea Meinen, Coördinator informele zorg.

Breien voor baby’s in Gambia
      Enkele bezoekers van de dagbesteding zijn    

druk met het breien van lapjes, waar dekens 
van gemaakt worden voor baby’s in Gambia. 
Ondertussen zijn er al wel zeker tien dekens 
meegegaan op transport. 

Als de lapjes klaar zijn worden ze door 
mevrouw Vreeman omgehaakt en aan 
elkaar gezet tot een mooie deken van 
80x100 cm. Deze gaan met Henk Luimes 
mee die voor het transport zorgt. 
Regelmatig krijgen we een bedankje of 
filmpje en zien hoe blij de mensen daarmee 
zijn.

We vinden dit een mooi initiatief dat de 
bezoekers van de dagbesteding thuis zoveel 
lapjes breien en dat ze er zoveel mensen en 
baby’s een plezier mee doen. Een klein 
gebaar kan veel voor iemand betekenen.                                                                             
De breisters en mevrouw Vreeman                       
heel hartelijk dank voor dit mooie initiatief.

Vriendelijke groet de Welzijnscoaches.
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Jerusalema dans

Careaz danst de Jerusalema Dance 
Challenge!

U hebt het vast voorbij zien komen, 
zorgpersoneel van diverse ziekenhuizen 
en zorgcentra dat de Jerusalema Dance 
Challenge danste. De Jerusalema Dance 
Challenge staat symbool voor plezier, 
hoop en verbinding in een tijd waarin 
gewone dingen ineens niet meer zo 

gewoon zijn. Ook bij Careaz hebben 
we op alle locaties gedanst, in                          
Dr. Jenny hebben zelfs een aantal 
bewoners meegedaan!                              
Careaz is trots op alle medewerkers 
én bewoners. Die ook in deze 
bijzondere, soms zware Corona-tijd 
de schouders eronder zetten en er 
samen iets heel moois van maken. 

Het hele filmpje is te zien via de 
Facebookpagina van Careaz en via https://www.youtube.com/watch?v=1XzCBTnOPt8

Thea Meinen, coördinator informele zorg. 

Lustrum vrijwilligers 

De volgende vrijwilligers vierden dit jaar hun lustrum bij Careaz Dr. Jenny:                      
De heer J. Veldhuis, de heer G. Wijnveen, mevrouw D. Fukkink, mevrouw C. van Tuijl, 
mevrouw A. Veerbeek-Geurkink, mevrouw E. Springelkamp-Kok, mevrouw L. Heesen-
Boland, mevrouw G. Mengerink, mevrouw D. te Grotenhuis-Lankhof, mevrouw R. 
Lammers-Wieberdink, mevrouw C. Holtmann, mevrouw W. Mateman, mevrouw A. 
Splithof, mevrouw D. te Grotenhuis-ter Horst, de heer B. van 
der Meulen, mevrouw G. Schlutter-Huitink, mevrouw W. 
Westendorp-Lammers en mevrouw M. Koskamp-Bruggink. 

Helaas hebben wij dit jaar niet alle vrijwilligers in het zonnetje 
kunnen zetten maar wel hebben wij hen op een andere wijze 
persoonlijk kunnen laten weten dat wij heel erg dankbaar zijn 
voor hun jarenlange inzet bij Careaz Dr. Jenny. 

Thea Meinen, coördinator informele zorg. 
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Kerkdienst op afstand

Het is mogelijk om via de computer, 
tablet of mobiele telefoon naar een 
kerkdienst te kijken/luisteren. 
Een kerkdienst volgen in beeld en 
geluid kan via internet op 
www.kerkdienstgemist.nl waarna men 
kan klikken op ‘Gelderland’ en 
vervolgens ziet men verschillende 
kerkdiensten staan waaruit gekozen 
kan worden.
Aanmelden of een account maken is geen directe noodzaak. Wanneer men een besloten 
opname wil volgen moet dit vooraf aangemeld worden. Dit wordt bij het inschakelen 
duidelijk in beeld kenbaar gemaakt en dan is de aanmelding nog direct mogelijk. 
De opnames zijn soms maar voor een bepaalde tijd beschikbaar. 
Het luisteren van een dienst via de kerkradio is ook een mogelijkheid. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende kerk. 

Thea Meinen, Coördinator informele zorg.

Breien voor baby’s in Gambia
      Enkele bezoekers van de dagbesteding zijn    

druk met het breien van lapjes, waar dekens 
van gemaakt worden voor baby’s in Gambia. 
Ondertussen zijn er al wel zeker tien dekens 
meegegaan op transport. 

Als de lapjes klaar zijn worden ze door 
mevrouw Vreeman omgehaakt en aan 
elkaar gezet tot een mooie deken van 
80x100 cm. Deze gaan met Henk Luimes 
mee die voor het transport zorgt. 
Regelmatig krijgen we een bedankje of 
filmpje en zien hoe blij de mensen daarmee 
zijn.

We vinden dit een mooi initiatief dat de 
bezoekers van de dagbesteding thuis zoveel 
lapjes breien en dat ze er zoveel mensen en 
baby’s een plezier mee doen. Een klein 
gebaar kan veel voor iemand betekenen.                                                                             
De breisters en mevrouw Vreeman                       
heel hartelijk dank voor dit mooie initiatief.

Vriendelijke groet de Welzijnscoaches.
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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
- Over hulp tijdens de laatste levensfase:  
  www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostachterhoek
- Over beoordelingen van zorgaanbieders,                                                                 
  waaronder Careaz: www.zorgkaartnederland.nl

Ook kunt u 'Careaz - Startpagina Facebook' volgen over de activiteiten 
die geweest zijn of die nog georganiseerd worden. Hierop zijn ook 
regelmatig mooie foto's te zien.

Met vriendelijke groet, Thea Meinen Coördinator Informele Zorg.

Hoe zit een verzorgende in elkaar…

Ingezonden door Els Gerritsen.
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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.

Linnenkamer Openingstijden:

Maandag 08.00 - 13.00 uur
Dinsdag 08.00 - 12.00 uur
Donderdag 08.00 - 13.00 uur
Vrijdag 08.00 - 12.00 uur

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 “Medewerker Gastvrijheid en 
Voeding” (gastdame/heer) zijn
dagelijks aanwezig van 08.00 – 18.30
uur om u van dienst te zijn.
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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
- Over hulp tijdens de laatste levensfase:  
  www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostachterhoek
- Over beoordelingen van zorgaanbieders,                                                                 
  waaronder Careaz: www.zorgkaartnederland.nl

Ook kunt u 'Careaz - Startpagina Facebook' volgen over de activiteiten 
die geweest zijn of die nog georganiseerd worden. Hierop zijn ook 
regelmatig mooie foto's te zien.

Met vriendelijke groet, Thea Meinen Coördinator Informele Zorg.

Hoe zit een verzorgende in elkaar…

Ingezonden door Els Gerritsen.
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Woordzoeker 

                                                          De oplossing is te vinden onderaan deze pagina.

                                              De Sluitingsdatum
                                        De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor                                                                                   

“De Schakel” van april-mei-juni 2021 is 1 maart 2021!

Oplossing woordzoeker: 

                                                          

                                              
                                        

Een gelukkig en gezond nieuwjaar!



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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