
De Schakel
32E JAARGANG - NR. 2  APRIL-MEI-JUNI 2022



Inhoudsopgave 

 

Van de redactie         1 

Beste mensen                  1     

Weeksluitingen                2 

Weekactiviteiten         3 

Careaz 15 jaar         4                                   

Bewegen is goed voor het immuunsysteem             5      

Doolhofpuzzeltje         5                            

AFM hulpweek         6 

De Cliëntenraad informeert       7  

Gedicht “Pasen”          8 

Workshop zeepketting maken       11                  

“Stichting Vrienden” Dr. Jenny       12  

De Olympische spelen bij Dr. Jenny      13 

Moffen met frutsels        13         

Naar Portugal, eindbestemming Lissabon     14                                                             

Gedicht “Lente”         14                   

Meer kleur          16                                                         

Gedicht; Vogels vliegen samen       16                                                       

Praat erover… niet er overheen       17                                

Een persoonlijk boek met herinneringen      18 

Weerspreuken          18 

Bewegen op de kamer        19 

Muurschildering beweegruimte       20 

Dankjewel doppenspaarders       20 

Buurten          21 

Woordraadsel         22 

Vrijwilligers gevraagd        23 

Oplossing woordraadsel        23 

Waar kunt u interessante informatie vinden?     23 

U bent welkom bij…        24 

De sluitingsdatum         24   

 



1

1 
 

Van de redactie  

Beste lezer, het is alweer tijd voor een nieuwe Schakel! 
April komt weer in zicht en dat betekent ook dat de lente 
aangebroken is! 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 
 
Corona 
Op het moment van schrijven zijn de landelijke maatregelen flink versoepeld en kunnen we 
bij Dr. Jenny weer meer activiteiten organiseren. We blijven wel voorzichtig; we werken 
immers met kwetsbare mensen. Het mondkapje blijven we dan ook nog gebruiken. 
We hopen dat we een mooi voorjaar en een mooie zomer tegemoet gaan, waarin er leuke 
activiteiten voor u georganiseerd gaan worden. 

 
Waardering 
 
Ieder jaar vragen we onze cliënten en 
bewoners om een waardering voor de zorg 
die wij aan hen geven. Altijd weer spannend. 
We willen weten waar het goed gaat maar 
ook waar we nog kunnen leren en 
verbeteren. Onderstaande uitkomsten tonen 
de waardering en die is met één woord 
samen te vatten: TOP! Gemiddeld een 8,4 
en 8,7, wat een prachtige score is 
dat. In een jaar waar Corona nog een 
belangrijke stempel gedrukt heeft op de 
wijze waarop we zorg konden bieden, 
hebben jullie het voor elkaar gekregen om 
dit professioneel, met aandacht en in een 
fijne sfeer te realiseren. De aandachtspunten 
pakken we op om te bekijken wat we kunnen 
doen om deze te verbeteren. 
 

 
Belangrijkste conclusie: Geweldig goed gedaan en petje af voor alle medewerkers binnen 
Careaz.  
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Personele wijzigingen 
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de wijziging van de rol van de assistent-
Regiomanager naar een coachend leidinggevende functie, clustermanager Zorg en Welzijn. 
Per 1 januari jl. heeft deze wijziging plaatsgevonden. Voor de locatie Dr. Jenny betekent het 
dat Werner Menkehorst daarmee leidinggevende van de collega’s in de zorgteams en van de 
welzijnscoaches is. De clustermanager kan altijd terugvallen op de regiomanager, die voor de 
regio de eindverantwoordelijkheid draagt.  
Op 1 januari jl. is Elbert Vermaak gestart bij Careaz als specialist ouderengeneeskunde.                      
Hij is de opvolger van Vincent Luttikhold die per 1 mei 2022 van zijn pensioen gaat genieten.  
 
Renovatie 
Achter de schermen zijn we drukdoende met de plannen voor de verbouwing binnen                        
Dr. Jenny. In de vorige Schakel hebben we u hierover geïnformeerd en onlangs heeft u van 
ons hierover een schrijven ontvangen, waarin we aangeven dat de besluitvorming enigszins 
vertraagd is. Om tot gedegen besluitvorming te komen is het nodig dat we de plannen 
opnieuw beoordelen en ook kijken naar de wijze waarop we er uitvoering aan willen geven. 
We hopen voor de zomer hier duidelijkheid over te verschaffen.  

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

Weeksluitingen 
 
April 
01 Mw. P. Veerbeek                                                                                              
08 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                    
15 H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst                                                                     
22 De heer B.D. van der Meulen                                                                                   
29 Eucharistieviering                                             
29 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                    

Mei 

06 Dhr. K. van Helden                                                                                                    
13 Mw. J. Rigter 
20 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
27 Eucharistieviering                                                                                                                                                                                 
27 H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst  

Juni 

03 Mw. Th. Veerbeek                                                                                            
10 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                   
17 De heer B.D. van der Meulen                                                                                   
24 Eucharistieviering                                                                                                                                        
24 Mw. H.C. Giesen 

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



3

2 
 

 
Personele wijzigingen 
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de wijziging van de rol van de assistent-
Regiomanager naar een coachend leidinggevende functie, clustermanager Zorg en Welzijn. 
Per 1 januari jl. heeft deze wijziging plaatsgevonden. Voor de locatie Dr. Jenny betekent het 
dat Werner Menkehorst daarmee leidinggevende van de collega’s in de zorgteams en van de 
welzijnscoaches is. De clustermanager kan altijd terugvallen op de regiomanager, die voor de 
regio de eindverantwoordelijkheid draagt.  
Op 1 januari jl. is Elbert Vermaak gestart bij Careaz als specialist ouderengeneeskunde.                      
Hij is de opvolger van Vincent Luttikhold die per 1 mei 2022 van zijn pensioen gaat genieten.  
 
Renovatie 
Achter de schermen zijn we drukdoende met de plannen voor de verbouwing binnen                        
Dr. Jenny. In de vorige Schakel hebben we u hierover geïnformeerd en onlangs heeft u van 
ons hierover een schrijven ontvangen, waarin we aangeven dat de besluitvorming enigszins 
vertraagd is. Om tot gedegen besluitvorming te komen is het nodig dat we de plannen 
opnieuw beoordelen en ook kijken naar de wijze waarop we er uitvoering aan willen geven. 
We hopen voor de zomer hier duidelijkheid over te verschaffen.  

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

Weeksluitingen 
 
April 
01 Mw. P. Veerbeek                                                                                              
08 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                    
15 H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst                                                                     
22 De heer B.D. van der Meulen                                                                                   
29 Eucharistieviering                                             
29 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                    

Mei 

06 Dhr. K. van Helden                                                                                                    
13 Mw. J. Rigter 
20 Mw. G. Schlütter                                                                                                     
27 Eucharistieviering                                                                                                                                                                                 
27 H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst  

Juni 

03 Mw. Th. Veerbeek                                                                                            
10 Dhr. W. ten Haaken                                                                                                   
17 De heer B.D. van der Meulen                                                                                   
24 Eucharistieviering                                                                                                                                        
24 Mw. H.C. Giesen 

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

3 
 

Weekactiviteiten Careaz Dr. Jenny 

  
Maandag: 

*Teken & Schilderclub  

Aanvang 10.00 uur in de Orangerie 

*Koersbal 

Aanvang 14.30 uur in de Orangerie 

 

Dinsdag: 

*Meer Bewegen voor Ouderen 

Aanvang 10.30 uur in de Orangerie  

*Uitreiking van de puzzel prijs 

 Aanvang 10.30 uur in het Grand Café 

*Spelmiddag met iets lekkers tussendoor 

 Aanvang 15.00 uur in het Grand Café 

*Bingo 1e dinsdag van de maand 

Aanvang 15.00 uur in het Grand Café  

 

Woensdag: 

*Verstelmiddag woensdag 04  mei 

 Aanvang 14.00 uur 

 

Donderdag:  

*Nieuwsuurtje met Wilma Doornink 

Aanvang 10.30 uur in het Grand Café 

  

Vrijdag: 

*Weeksluiting: Aanvang 15.30 uur in de Orangerie 

*Eucharistieviering: Laatste vrijdag van de maand, 11.00 uur in de Orangerie 
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Careaz 15 jaar 

 

Op zondag 27 maart bestond Careaz 15 jaar.  

Is dat bijzonder? Niet echt en toch ook weer wel, 
want de afgelopen twee jaar leerde ons dat wat 
eerder gewoon was, nu heel waardevol blijkt te zijn.                       
Daarom staan we graag samen stil bij ons derde 
lustrum en trakteren we dit voorjaar op verschillende 
momenten de mensen die voor ons belangrijk zijn. 

 

Wat is er te doen? 

• Op 27 maart was er gebak en een borrel voor alle aanwezigen op de locaties.                                            
In de week erna stond op de afdelingen wat lekkers klaar voor alle collega's en 
vrijwilligers. 

• Op 24 maart ging er een kaart met bloemenzaadjes op de post naar de 
alarmeringscliënten. 

• In de week na 27 maart kregen alle Thuiszorg- en Dagzorgcliënten een fleurige 
attentie overhandigd door de teams.  

• In diezelfde week konden de bewoners genieten van een muzikale High Tea in het 
Grand Café of hun huiskamer. 

• Alle eerste contactpersonen, van onze bewoners, kregen een bon thuisgestuurd 
voor koffie met wat lekkers voor twee personen, te nuttigen op onze locaties. 

• Medewerkers zijn op donderdag 12 mei welkom voor een gezellige avond                       
(we kunnen het programma bijna onthullen!). 

• In de week van 16 mei is er per regio een gezellige middag voor vrijwilligers. 
                      

 

 

 

 

 

 

 

Laten we samen genieten van deze bijzonder gewone momenten! 
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Bewegen is goed voor het immuunsysteem 

Zomaar een dinsdag ochtend bij Careaz  
Dr. Jenny. Maar liefst 21 stoelen en gymspullen 
staan klaar in de Orangerie.  
De Beweeg-agoog en de Welzijnscoach hebben 
voor deze ochtend weer een actief programma 
in elkaar gezet. 
Klokslag 10.30 uur zijn alle deelnemers 
gearriveerd, zowel de bewoners van  
Dr. Jenny als de bezoekers van de 
Dagbesteding. 

Halverwege het beweegprogramma worden er 
vesten uit gedaan en mouwen opgestroopt…de 
zweetdruppeltjes beginnen te komen. Een pittig 
ochtendje aldus bezoekster Mevrouw Boland, maar toch sluit ze de ochtend af met een 
voldaan gevoel. 
Tijdens het programma “Half 8” van Johnny de Mol was onlangs bewegen het 
onderwerp. Neuro-psycholoog de heer Erik Scherder en neuro-immunoloog de heer Bert 
’t Hart vertelden hoe belangrijk bewegen is, niet alleen voor lijf en geest maar ook voor 
het immuunsysteem. 
Tevens schreef de heer Wouter Peer in “De Gelderlander, van begin februari, het 
volgende; “Trappende 80’ers hebben een immuunsysteem van 20’ers”.                                      
En hij voegde eraan toe: “Als bewegen een pil was, nam iedereen hem”. Juist daarom 
gaan beweegagoog Loes van Beek en het Welzijnscoach-team meer activiteiten opzetten 
rondom bewegen. 
Zo zijn we vanaf 9 maart gestart met een beweeginstuif-middag. Namelijk via een spel 
kan er ook prima bewogen worden. En nu het weer het weer wat toelaat wordt actief 
ingezet op wandelen en erop uit gaan op de Duo-fiets. 

Hopelijk kunnen we deze lente nog veel samen gaan bewegen!  

Met vriendelijke groet, Loes van Beek en Lianne Geikens,                                                             
Beweeg-agoog en Welzijnscoach. 

 

 

Doolhofpuzzeltje 

Probeer de weg te vinden in dit 
doolhof!                                                                                             
Start bij de stip linksboven en 
probeer bij de andere stip te komen! 
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AFM Hulpweek 2021  

In het kader van de AFM 
Hulpweek in december werd op 
zaterdag 18 december, in de 
binnentuin, een optreden 
verzorgd door zanger “Denys”. 
Ondanks de kou zat de sfeer er 
goed in. Warme koffie met een 
kerstkrans, dekens om de benen 
en schouders en vanuit de stoel 
swingen en meezingen maar met 
de Hollandse meezingers. 

 

Op dezelfde ochtend verraste 
“Hoveniers bedrijf Coen Stemerdink”, 
iedereen met een kerstplantje. Deze werd aangeboden door 
de “GUV” uit Aalten. Tevens werd er een prachtig vogelhuis 
met vogelvoer aangeboden door “De Voerboer” uit Aalten. 

Met vriendelijke groet Lianne Geikens, welzijnscoach.  
 

 

  

 

 

 

  



7

6 
 

AFM Hulpweek 2021  

In het kader van de AFM 
Hulpweek in december werd op 
zaterdag 18 december, in de 
binnentuin, een optreden 
verzorgd door zanger “Denys”. 
Ondanks de kou zat de sfeer er 
goed in. Warme koffie met een 
kerstkrans, dekens om de benen 
en schouders en vanuit de stoel 
swingen en meezingen maar met 
de Hollandse meezingers. 

 

Op dezelfde ochtend verraste 
“Hoveniers bedrijf Coen Stemerdink”, 
iedereen met een kerstplantje. Deze werd aangeboden door 
de “GUV” uit Aalten. Tevens werd er een prachtig vogelhuis 
met vogelvoer aangeboden door “De Voerboer” uit Aalten. 

Met vriendelijke groet Lianne Geikens, welzijnscoach.  
 

 

  

 

 

 

  

7 
 

De Cliëntenraad informeert 
Zorgverzekeraar en Cliëntenraden                                                                                                
In de afgelopen jaren heeft de relatie tussen cliëntenraden en zorgverzekeraar een 
duidelijke verandering ondergaan. De nieuwe “Wet medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 2018” die in 2020 is ingevoerd, heeft daar duidelijk invloed op gehad. 
Steeds nadrukkelijk zoeken zorgverzekeraars de cliëntenraden op om ook vanuit die 
zijde informatie op te halen om nieuw beleid te formuleren. Het regelmatig houden van 
“cliëntenpanels” en “brainstormsessies” zorgen ervoor dat zij steeds meer zicht krijgen 
op wat er leeft in de “zorgwereld”. Ook rechtstreekse contacten tussen cliëntenraden en 
de zorgverzekeraar vinden nu nadrukkelijk plaats. De “client”  is de laatste jaren steeds 
meer het uitgangspunt geworden in plaats van het financiële plaatje. De 
zorgverzekeraars hebben daarom het onderstaande initiatief genomen: 

Vanaf nu (16 februari) is er een nieuwe landelijke website met publieksinformatie over 
de langdurige zorg: www.zorgkantoor.nl. Deze website is gelanceerd door zorgkantoren. 
Zij willen met deze site mensen tijdig voorzien van begrijpelijke informatie. Voor 
mensen die zorg nodig hebben is het een zoektocht om alle relevante informatie te 
vinden. Zeker als zij nog aan het begin staan van het zorgtraject en zich willen 
oriënteren op langdurige zorg. De site leidt mensen ook door naar het zorgkantoor van 
hun regio zodat zij daar vervolgens verder geholpen kunnen worden. 

Zorgkantoren en zorgverzekeraars willen iedereen die in aanmerking wil komen voor 
langdurige zorg tijdig informeren. Vooral als mensen nog niet de weg hebben gevonden 
naar het zorgkantoor van hun eigen regio. Nederland telt 31 zorgkantoren die de 
langdurige zorg uitvoeren voor cliënten in hun regio. In de praktijk blijkt dat lang niet 
iedereen direct de weg weet te vinden naar het zorgkantoor van zijn of haar regio. 
Daarom hebben de gezamenlijke zorgkantoren het initiatief genomen om een landelijke 
website te lanceren: www.zorgkantoor.nl 

Algemene informatie langdurige zorg én cliëntondersteuning 
De website biedt algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg en legt 
uit welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden. De leveringsvormen, zowel 
thuis als bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget, worden uitgelegd. 
Er is ook informatie te vinden over wie wat betaalt en welke kosten er zelf betaald 
moeten worden. Verder geeft de website informatie over waar mensen terecht kunnen 
voor cliëntondersteuning en informatie over de rol van zorgkantoren. De website leidt 
mensen, op basis van hun postcode, eenvoudig door naar het juiste zorgkantoor. Heeft 
men eenmaal de weg gevonden naar het juiste zorgkantoor, dan kan het desbetreffende 
zorgkantoor cliënten verder informeren en desgewenst helpen bij de diverse 
mogelijkheden. 

Vervolg 
Naast algemene informatie gaat de site verder in op verpleging & verzorging in de 
langdurige zorg. In een volgende fase wordt het platform verder uitgebreid met 
informatie over gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.                              
Op langere termijn willen de zorgkantoren via de site ook concrete keuzehulp bieden om 
mensen te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder.  
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Eigen regie 
Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz) de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ze willen hun cliënten 
voorzien van goede en toegankelijke langdurige zorg. Ook willen zij (potentiële) cliënten 
tijdig en helder informeren over alles wat erbij komt kijken om langdurige zorg te 
krijgen en wat de verschillende mogelijkheden zijn. Met het nieuwe landelijke platform 
dragen zorgkantoren bij aan meer eigen regie bij cliënten en meer inzicht voor iedereen 
die zich in een vroeg stadium wil oriënteren op langdurige zorg.  

Op de website www.zorgkantoor.nl is o.a. meer 
informatie te vinden over: 

*Zorgkantoren en de rol van de cliëntenraad        
*Bekijk eventueel het filmpje: Waarom de 
cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor 

Tenslotte 
Ter info: Zorginstellingen en cliëntenraden hebben niet met alle verzekeraars contacten. 
Zorgverzekeraars in Nederland hebben en per regio een verzekeraar aangewezen die de 
onderhandelingen voert en contacten onderhoud namens hen. Voor de onze regio is dat 
verzekeraar Menzis.  

Vriendelijke groet Ton Jolij, namens de Centrale Cliëntenraad.  

Pasen 

Hoog tijd 
om uit je winterslaap te ontwaken 
je cocon te doorbreken 
en de zon van achter de wolken te halen. 

Voel de lentewind 
een nieuwe warmte 
die het dorre kleurt, 
een glimlach die ijs doet smelten. 

Geef dromen weer een kans 
laat optimisme het doemdenken stuiten 
laat hoop aan woorden kiemkracht geven, 
lenteknoppen die openbreken 
in bloesempracht. 

Opstaan om te leven 
verder gaan 
niet blijven staren 
op wat voorbij en onomkeerbaar is. 
Verrijzen uit het puin. 
Leven is sterker  
dan het graf van de dood.   
                         

Bron onbekend, gelezen door Kasper van Helden, Geestelijk verzorger.  
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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
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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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Workshop zeepketting maken 
 
Op vrijdagochtend 10.00 uur ruikt het in het 
Grand Café niet alleen naar lekkere koffie, 
maar ook naar een heerlijke geur van rozen 
en lavendel. 
 
Ingrid Houwer, eigenaresse van 
“De Zeepboetiek” is bezig met de 
voorbereidingen voor de workshop 
zeepkettingen maken, voor zowel bewoners als 
bezoekers van de dagbesteding. 
 
Zo’n twaalf jaar geleden werd bij haar de fascinatie rondom zeepjes gewekt na een 
bezoek aan een zeepboetiekje in Zeeland. 
Eenmaal thuis ging ze ermee aan de slag, ze volgde cursussen en opende thuis een 
atelier waar je diverse workshops kunt volgen. 
Inmiddels is ze ook een bekend gezicht geworden bij Careaz Dr. Jenny. 
Reacties van de deelnemers waren positief: De ene deelnemer vertelde dat ze naast de 
gezelligheid, het ook een rustgevende activiteit vindt. 
De ander bedankte Ingrid meerdere malen omdat ze zo blij was met het resultaat, en 
dat het haar gelukt was, wat ze in eerste instantie niet had gedacht. 
 

Met vriendelijke groet, Wendy van den Boom Welzijnscoach.  
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Stichting Vrienden Dr. Jenny    

Gelukkig is het land voor een groot deel weer van het  ‘Corona’ slot gehaald, althans dat 
is de situatie op het moment dat ik dit stukje schrijf (eind februari). Hopelijk kunnen we 
elkaar de komende tijd weer ontmoeten en een praatje maken met elkaar. 
 
Kerstattentie 
Als bestuur van de “Stichten Vrienden” hebben we in de week voor Kerst alle 
werkgroepleden en vrijwilligers van de markten, de vrijwilligers Electrocar en rolstoelbus 
een kerstkaart met attentie bezorgd. Dit om te onderstrepen hoe belangrijk het werk is 
dat zij doen. Ook hebben alle bewoners van Careaz Dr. Jenny, Veensgracht en Heelweg 
een kaart gehad met attentie.  
 
Boekenmarkt zaterdag 9 april a.s. 
In de vorige editie van “De Schakel” stond vermeld dat de eerstvolgende boekenmarkt 
gepland stond voor zaterdag 12 maart, dit bleek echter niet haalbaar. Maar in dit geval 
komt van uitstel geen afstel. Na een afwezigheid van ruim twee jaar zijn we blij om 
jullie te kunnen zeggen dat op zaterdag 9 april de eerstvolgende boekenmarkt wordt 
gehouden. De werkgroep en de bijbehorende vrijwilligers staan te popelen om jullie 
allemaal weer te ontmoeten en er een gezellige happening van te maken.  
De markt is van 09.30 uur tot 13.00 uur en wordt gehouden bij de entree en in de 
Orangerie van Dr. Jenny. Kom rustig even kijken, een praatje maken, een kopje koffie 
drinken met wat lekkers erbij. Vergeet ook vooral niet je portemonnee mee te nemen. 
Met de opbrengst van de boekenmarkt en andere activiteiten kunnen we “leuke” dingen 
doen: onder andere materialen aanschaffen om het welzijn van de ouderen binnen      
Dr. Jenny als ook ouderen binnen Dinxperlo en omstreken, te verbeteren.  
 
Donateur  
Draag je de “Stichting Vrienden” ook een warm hart toe?  
Wordt dan donateur en meld je aan via                                                   
vrienden.dr.jenny@careaz.nl  
  
Wil je meteen een gift doen?                                                                                             
Dat kan via bankrekeningnummer NL28RABO0364870095.  
 
Voor meer informatie over de “Stichting Vrienden” kun je terecht bij één van 
onderstaande bestuursleden.  
 
Dick Hengeveld   voorzitter 
Henk Seesink   secretaris 
Gerrit Exalto            penningmeester 
Dianne Rutgers   bestuurslid 
Hans Bulsink   bestuurslid 
Gerrie Lammers           bestuurslid 
 
 

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld. 
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De Olympische spelen bij Dr. Jenny 
De TV's staan overal in huis aan om de Nederlandse sporters 
van Team-NL op de voet te kunnen volgen. 

Omdat bewegen hoog in het vaandel staat bij Careaz hebben 
de Welzijnscoaches deze spelen aangegrepen om de bewoners 
en de bezoekers van de dagbesteding tot bewegen te 
motiveren. Daarbij, zien bewegen…. doet bewegen! 

Dus werden er op locatie “Olympische spelen” georganiseerd. 
Het werd een gezellige competitieve middag. Vier groepen die 
streden om het hardst in de verschillende beweegactiviteiten. 
Uiteraard met een knipoog, want meedoen is uiteraard 
belangrijker dan winnen!  

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens, Welzijnscoach. 

 

 

Moffen met frutsels 

Deze moffen, ook wel voel-moffen genoemd zijn gemaakt door een vrijwilligster van 
Careaz Dr. Jenny. Er is veel tijd en creativiteit in 

gestopt. Enkele bewoners hebben er één mogen 
ontvangen en zijn er erg blij mee. De moffen zorgen 
niet alleen voor lekkere warme handen, maar 
stimuleert ook de zintuigen.                                                            

 

 

Heel erg bedankt voor dit mooie gebaar!!!  

 

Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator 
informele zorg.  
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Naar Portugal, eindbestemming Lissabon 
De bewoners van Dr. Jenny, die therapie krijgen, maken 
regelmatig gebruik van de Theravital. Dit is een apparaat 
waar men zittend, ook in de rolstoel, met de armen of 
benen kan fietsen. Dit is niet alleen goed om de conditie 
bij te houden, maar ook om de kracht en de mobiliteit 
van de ledematen te trainen. 
Sinds januari 2021 zijn we de kilometers van alle 
bewoners die therapie krijgen van  
Loes van Beek, Sarah van Meerbeke                                               
en Vanessa Ferreira aan het optellen.  
De fietstocht begon vorig jaar, van Dinxperlo naar 
Kufstein. Nadat we in Kufstein waren aangekomen, 

zochten we een nieuw doel. Dit werd Barcelona, waar we 
eind november ’21 aankwamen en de bewoners als beloning een mozaïek-fotolijstje 
ontvingen (gemaakt door de therapeuten en de kinderen ervan). Nadat de feestdagen 
weer voorbij waren èn we een nieuwe fysiotherapeut – Vanessa - erbij kregen, hadden 
we een nieuw doel gevonden! 
Vanessa heeft een link met Portugal 
en toen was de keus voor Lissabon 
snel gemaakt!  
Op dit moment (februari 2022) zijn 
we van Barcelona onderweg naar 
Valencia (onze 1e stop), een afstand 
van 372 km. Daarna fietsen we via 
Madrid en Mérida naar Lissabon. 
       Vriendelijke groet Loes van Beek, Bewegingsagoog Careaz.  

 

Lente….jaargetijde van verwondering 
  het ene is nog mooier dan het andere  

de appelboom - de perelaar 
zienderogen staan ze te veranderen  

ik sta erbij  
kijk er naar 

'k heb er geen hand voor uit hoeven te steken  
mijn hand is trouwens daarvoor véél te klein  

ik raak op al dit moois niet uitgekeken  
staat dit er allemaal voor óns,  

zou dat zo zijn? 
nu hier de witte bloesems uit de takken breken  

nu is de verre hemel even héél dichtbij  
en wat ik zie, is bijna niet te geloven 

 niet in woorden te beschrijven  
er gaat vandaag gewoon een wonder door de wei.  

 

Toon Hermans, gelezen door Kasper van Helden, geestelijk verzorger Careaz.  
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Woonwinkel Dinxperlo
Raadhuisstraat 8
bezoekadres 

0900 - 9678 (lokaal tarief)
telefoon

www.de-woonplaats.nl
internet

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

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

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

woning of appartement? Kom dan naar ons

kantoor aan de Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

Wij zullen u graag helpen uw woonwensen

te vervullen. Want uw wooncomfort is onze

zorg. Kom dus langs of bel met 0315 651461.

Wonen op maat

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

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere 

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

denkt mee, waarbij we online en offline verbinden.

compleet communicatietraject

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

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

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

vraag ons te gek.

concept

creatie

realisatie

Waarbij u als klant centraal staat, 

we gaan samen met u aan de slag!

WiJ ZiJn WeeVerSweevers.nl (0575) 55 10 10
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Meer kleur   
Nu buiten alles weer meer kleur krijgt, hopen we ook de activiteiten 
binnen weer meer kleur te kunnen geven. Geleidelijk aan wordt er weer 
meer georganiseerd, waarbij gekeken wordt naar de wensen en 
mogelijkheden. Zijn er ideeën, ervaringen, initiatieven, laat het horen! 
Samen met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers 
kunnen we iets betekenen voor het welzijn van iedereen. De afgelopen periode hebben 
we weer meer ondersteuning kunnen ontvangen van familie, relaties en vrijwilligers. 
Meer mensen kunnen weer deelnemen aan activiteiten.  

  Zo ontstaan er mooie ontmoetingen, andere gesprekken en 
kunnen we genieten van het samenzijn. Geef het aan wanneer er 
wensen zijn voor ondersteuning bij activiteiten: zoals samen een 
spel willen doen, een wandeling maken, een winkel bezoeken, aan 
een activiteit willen deelnemen/bijwonen elders of voor een 
luisterend oor.                                                                                         
Vanaf november 2021 zult u ook jongeren zien die vrijwilligers-
werk doen bij Careaz Dr. Jenny. Zij hebben zich aangemeld bij 
Stichting JOW (Jongeren Ouderen Welzijn) en deze stichting 
neemt met ons contact op wanneer een jongere interesse heeft 
om bij Careaz Dr. Jenny vrijwilligerswerk te komen doen. Dit om 
jongeren bekend te laten worden met het wonen, werken en het 

welzijn in de zorg. En ze misschien hiervoor enthousiast te maken.  

Enkele jongeren hebben we ingezet als maatje en anderen bij het koffiemoment op de 
afdelingen aan het begin van de avond. We hopen dat ze nog een tijdje met veel plezier 
vrijwilligerswerk willen blijven doen bij ons.  

Met Estinea hebben we contact om samen te kijken of het voor enkele cliënten weer 
mogelijk is om bij Dr. Jenny weer werkzaamheden te kunnen doen of deel te kunnen 
laten nemen aan bepaalde activiteiten. Zij hebben de dagbesteding bij Dr. Jenny tijdens 
de pandemie periode gemist. Zo hopen wij, met elkaar, een zeer kleurrijk jaar tegemoet 
te kunnen gaan.  

Vogels vliegen samen 
 

Vogels vliegen samen, 
samen naar een doel. 

In de hoop dat meerderen kunnen vliegen 
en samen delen dit gevoel. 

 
Vogels breken grenzen, 
passen hun route aan. 

En ondanks elk obstakel, 
zullen ze verder gaan. 

 
Voel je soms een vogel, 

zwevend in de lucht. 
Blij met al je vrienden, 

die kunnen helpen bij de vlucht. 
 
Thea Meinen, coördinator informele zorg.  
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Met Estinea hebben we contact om samen te kijken of het voor enkele cliënten weer 
mogelijk is om bij Dr. Jenny weer werkzaamheden te kunnen doen of deel te kunnen 
laten nemen aan bepaalde activiteiten. Zij hebben de dagbesteding bij Dr. Jenny tijdens 
de pandemie periode gemist. Zo hopen wij, met elkaar, een zeer kleurrijk jaar tegemoet 
te kunnen gaan.  

Vogels vliegen samen 
 

Vogels vliegen samen, 
samen naar een doel. 

In de hoop dat meerderen kunnen vliegen 
en samen delen dit gevoel. 

 
Vogels breken grenzen, 
passen hun route aan. 

En ondanks elk obstakel, 
zullen ze verder gaan. 

 
Voel je soms een vogel, 

zwevend in de lucht. 
Blij met al je vrienden, 

die kunnen helpen bij de vlucht. 
 
Thea Meinen, coördinator informele zorg.  
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Praat erover … niet er overheen  
Misschien heeft u ze voorbij horen komen op radio of TV: reclamespotjes van SIRE,                   
die met zogenaamde “dooddoeners” prikkelen om in gesprek te gaan over onze dood.                   
Een oproep waar ik als geestelijk verzorger van harte achter kan staan en daarom deel 
ik vanuit deze campagne wat informatie met u. Mocht u hulp willen om dit onderwerp te 
bespreken met uw geliefden dan kunt mij altijd om raad vragen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Dooddoener nummer 1-: 
“Kunnen we het over iets gezelligers hebben?”  
Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. Terwijl dit gesprek je leven kan 
verrijken en mensen dichter bij elkaar brengt. Zo geeft 53% aan dat een gesprek over 
de dood waardevol is en rust geeft. Stel het gesprek daarom niet uit.                       
Deze openingszinnen zouden je hierbij kunnen helpen: 

- Het komt misschien wat uit de lucht vallen, maar ik zou het graag eens over mijn 
dood willen hebben. 

- Ik zag laatst op TV zo’n reclame van SIRE, ik dacht dat moeten we ook eens 
doen: over de dood praten. 

- Weet jij wat mijn laatste wensen zijn? 
- Stel dat ik kom te overlijden, heb jij dan nog wensen voor bij de uitvaart? 
- Als ik erg ziek word en niet meer lang te leven heb zou je dan… 

  
-Dooddoener nummer 2-: 
“Ach, jij gaat nog lang niet dood.”  
Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. Toch hebben veel mensen 
behoefte hun dood te bespreken. Ga dat gesprek niet uit de weg. Want we krijgen er 
hoe dan ook een keer mee te maken. Bovendien is leeftijd niet per definitie een 
gegronde reden om het uit te stellen, want zo’n 23% van de sterfgevallen komt 
onverwacht vroeg. 
 
-Dooddoener nummer 3-:                                                                                                    
“Daar is nog tijd genoeg voor.” 
We stellen het praten over de dood vaak uit tot het laatste moment.                                            
Terwijl het op elke leeftijd zinvol is om erover te praten. De dood komt tenslotte vaak 
onverwachts. Toch heeft 70% van de Nederlanders het eigen sterven nog niet besproken 
of vastgelegd. Zonde, want het tijdig kenbaar maken van je wensen, geeft veel rust en 
vertrouwen. Voor jezelf, én voor nabestaanden. 

Vriendelijke groet Kasper van Helden, Geestelijk verzorger Careaz.  
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Een persoonlijk boek met herinneringen 

Een persoonlijk boek dat informatie bevat over het heden 
en het verleden is waardevol voor iedereen. Het helpt 
herinneringen terug te halen. Het maken van het boek 
stimuleert iemand met plezier herinneringen op te halen, 
zijn of haar belevingswereld met anderen te delen en 
waarde te hechten aan het verleden, heden en toekomst.  

Een bijkomend voordeel kan zijn dat de zorgmedewerkers 
iemand beter begrijpen en het netwerk beter in beeld 
hebben.                                       

Familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers kunnen bij het maken van het boek een zeer 
actieve rol spelen door bijvoorbeeld meehelpen met schrijven en/of afbeeldingen of 
foto’s erbij te zoeken die passend zijn. Men beslist zelf aan wie hij/zij het laat zien. Het 
is een communicatiemiddel waar een ieder trots op kan zijn. Het boek kan gebruikt 
worden om samen over onderwerpen in gesprek te gaan; samen de foto’s te bekijken en 
herinneringen op te halen. Hoe leuk is het om de volgende generaties door te geven 
hoe vader/moeder, opa/oma situaties hebben meegemaakt en hebben beleefd. Het 
samenstellen van een persoonlijk boek is een creatief proces, er zijn kant en klare 
voorbeelden, waarbij aan de hand van een aantal vaste onderwerpen mensen zelf 
aangeven wat ze willen beschrijven of wat ze graag in beeld willen brengen, maar het 
kan ook een fotoboek zijn. 

 

Vriendelijke groet Thea 
Meinen, coördinator 
informele zorg. 

 

 

 

Weerspreuken 

Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht. 

In april heldere maneschijn, zal voor de bloesem kwalijk zijn. 

April maakt de bloem, en mei bekomt de roem. 
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Bewegen op de kamer 
 
Ga goed rechtop op de stoel zitten.                            
Voeten plat op de grond, de rug recht.                     
Buig de rechterelleboog zover mogelijk.      
Houd dit even vast.                                               
Strek daarna de rechterarm,                                       
totdat deze net niet gestrekt is.                                   
Herhaal dit 5 tot 10 keer voor elke arm. 
Oefening kan zwaarder gemaakt worden door 
een flesje o.i.d. vast te houden. 

 

Ga goed rechtop op de stoel 
zitten. 
Voeten plat op de grond, de rug 
recht. 
Strek de armen tegelijk recht 
vooruit 
Trek de armen weer tegelijk naar 
de borst, 
Ellebogen zo dicht mogelijk naar 
de zij. 

   Herhaal dit 5 tot 10 keer. 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ga goed rechtop op de stoel zitten. 
Voeten plat op de grond, de rug recht. 
Strek beide benen zover mogelijk uit. 
Maak dan nu een ‘schaarbeweging’ door beide benen te kruisen. 
Eerst het rechterbeen boven, dan wisselen en het linkerbeen boven brengen. 
Herhaal dit 5 tot 10 keer. 
 
Naast bovenstaande oefeningen zijn er nog variaties die uitgevoerd worden: 

- Lopen/stappen op de plaats, zittend op de stoel 
- Armen zijwaarts heffen om en om 
- Boksen met de armen, zittend op de stoel 
- Eigen ideeën zijn altijd goed! 

 
Succes gewenst! 
 

 
Vriendelijke groet Bewegings-agogen Loes van Beek en Bente Snuverink.  
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Muurschildering Beweegruimte 
Op 14 december 2021 kwam Dorien Wagenaar, van                        
“Air Illustraties”, de beweegruimte, op de eerste 
verdieping, opfleuren met een mooie 
muurschildering. Dorien heeft al meerdere mooie 
muurschilderingen gemaakt voor Dr. Jenny.  

Dorien heeft een mooie vaas/mooi boeket op de 
muur geschilderd, het is een mooi zoekplaatje 
geworden. Je kunt er naar blijven kijken en 
zoeken, want er zitten leuke dieren in verstopt.        
Erg handig als afleiding tijdens de oefeningen en 
het biedt leuke gespreksstof.  

In de beweegruimte zitten de fysio’s, 
bewegingsagogen, de ergotherapeut en de 
logopedist. Wij zijn er erg blij mee en ook de 
bewoners vinden het een mooi schilderij!                                                      
Oordeel zelf…… 

Vriendelijke groet, Loes van Beek, Bewegings-agoog Careaz.  

 

Dankjewel doppenspaarders 

 Hier een bericht van het doppen-depôt uit Lintelo-
Aalten. 
Hoe fijn is het dat we jullie kunnen zeggen dat we 
met zijn allen de afgelopen zes weken weer een hele 
container vol bij elkaar gespaard hebben, maar liefst 
6020 kilo.  
Dat ervaren we elke keer weer als heel  bijzonder. 
Het is ook altijd weer spannend wat het op zal 
brengen…nou dat was deze keer                          
maar liefst € 1354,50.                                                        

Een fantastisch 
mooi resultaat 

waar we de KNGF                     
(= Koninklijk 

Nederlands Geleidehonden Fonds) weer heel blij mee 
kunnen maken.                                                                 

Ook namens hen, bedankt alle spaarders van en 
rondom Dr. Jenny. En nu….op naar weer een volle 
container,  vrolijke groetjes Jan en Annie Gussinklo uit Lintelo!                                                                                                                         
 
                                                                       Ingestuurd door Anja Houwers-Jentink.  
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Buurten 
De heer F. Schuurman, woonachtig op ’t Welink bij                      
Dr. Jenny, was in het verleden vrijwilliger in het 
Internetcafé. Programma’s maken/computeren en alles 
daarom heen is zijn passie. 
Nu hij woonachtig is bij Dr. Jenny, is zijn passie gebleven 
en wil hij graag laten zien wat hij zoal aan presentaties 
gemaakt heeft. 
Hij had drie medebewoners van zijn eigen afdeling 
uitgenodigd om een gevarieerde presentatie met 
bijpassende muziek, te laten zien en horen. 
De heer F. Schuurman had de voorbereiding tot in de 
puntjes verzorgd, er was een programma gemaakt en er 
lagen lekkere koeken klaar. 
Naast de presentatie, werden er herinneringen en 
anekdotes opgehaald. 

En wat een buurvrouw ook treffend zei: “dit is het 
ouderwetse buurten wat ik zo gemist heb, sinds ik hier 
woon”. Hoe mooi is dat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens, Welzijnscoach Careaz Dr. Jenny. 
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Woordraadsel 
Deze keer een woordraadsel.                                                                                 
Zoek van elk woord de eerste letter en noteer deze in de balk, dit is de oplossing!  

De oplossing kunt u lezen op bladzijde 23. 
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Vrijwilligers gevraagd 

Voor onderstaande activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Kent u 
iemand die graag mensen ontmoet en ook graag iets voor een ander 
betekent? Vertel hem of haar dan graag over de volgende mogelijkheden; 

* Maatje gevraagd 
* Gezelligheid en ondersteuning bieden bij activiteiten in de huiskamer? 
* Ondersteuning bieden bij algemene activiteiten en /of bij de Dagzorg 

 

Voor meer informatie kunt u bij Thea Meinen terecht                                                        
via telefoonnummer 06-22 43 43 49. 

 

Oplossing woordraadsel van bladzijde 22 

     

 

(helaas hebben we geen prijzenpakket weg te geven hier….)  

 

 

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                                                                              
- Weekblad “De Band”:www.de-band.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. 

 

  

Super prijzenpakket! 
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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.  

 

 

De Sluitingsdatum  
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor          
”De Schakel” van juli-augustus-september 2022                                    
is 01 juni 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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