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Van de redactie
Beste lezer, het is alweer bijna herfst, we
hebben weer een nieuwe Schakel voor u
klaar. Veel leesplezier gewenst allemaal!
Wilt u reageren op de inhoud van
“De Schakel” of heeft u zelf een bijdrage?
Deze kunt u inleveren bij de “Medewerkers
Gastvrijheid & Voeding”. Zij zorgen ervoor
dat uw bijdrage bij de redactie terecht
komt. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook,
dat heeft (indien mogelijk) de voorkeur.
Het mailadres van de redactie is redactieschakel@careaz.nl
Namens de redactie: Joni Dieker, Frank Vinkenvleugel,
Wilma Doornink, Johnny Rijks en Els Gerritsen.

Beste mensen
Inmiddels zijn de meeste medewerkers weer terug van
vakantie en hebben we de zomer, qua bezetting, weer goed
doorstaan. Waarvoor complimenten voor alle medewerkers!
Coronavirus
Helaas is het Coronavirus nog niet verdwenen; op dit moment is de situatie in onze
regio te omschrijven als “ernstig”. Dit heeft te maken met het aantal IC opnames.
Gelukkig is er op het moment van schrijven geen sprake van een besmetting binnen
onze locaties en we doen er alles aan om dat zo te houden. We volgen de richtlijnen van
het RIVM en blijven dan ook de komende tijd nog mondneusmaskers dragen in de zorg.
Dit geldt ook voor bezoekers. Gelukkig kunnen er wel weer activiteiten georganiseerd
worden, waar u als bewoner aan deel kunt nemen. Fijn dat dit weer kan!
Ontwikkelingen
Onlangs hebben we u geïnformeerd over de gesprekken die wij met de gemeente Aalten
hebben gevoerd over de mogelijke realisatie van nieuwe zorgwoningen in Dinxperlo.
De locatie die daarvoor in beeld is, is het voormalige terrein van de Metaalgaasweverij
aan de Anholtseweg in Dinxperlo. De gemeente wil op het westelijke deel van dat
terrein een Jumbo realiseren en het oostelijk deel ook opnieuw invullen. We zitten nog
in een oriënterende fase en er is nog niets concreet.
We verwachten dat het nog enkele jaren zal duren voordat de mogelijke plannen
gerealiseerd kunnen zijn. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.
Rol assistent regiomanager
Onlangs hebben we stilgestaan bij de rol van de assistent Regiomanager. Op basis van
verschillende gesprekken met medewerkers is er een voorgenomen besluit genomen om
de functie van assistent-regiomanager door te ontwikkelen naar een coachend
leidinggevende functie. De huidige assistent-regiomanagers, in Dinxperlo is dat Werner
Menkehorst, worden daarmee leidinggevende van de collega’s in de zorgteams en van
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de Welzijnscoaches. De assistent-regiomanager kan altijd terugvallen op de
regiomanager, die voor de regio de eindverantwoordelijkheid draagt.
Het voorgenomen besluit is voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Het advies van de
ondernemingsraad is bepalend voor de verdere invoering.
Tekort aan artsen
Per 1 september zijn de artsen van ouderenzorgorganisaties Azora, Marga Klompé,
Markenheem, Sensire en Careaz gaan samenwerken bij acute zorg in de avond, nacht
en weekenden. Er is namelijk een tekort aan artsen in de regio. We zien als organisaties
in de toekomst een probleem ontstaan. Dat willen we voorkomen door met elkaar
samen te werken. Met deze oplossing zorgen we er samen voor dat iedereen die dat
nodig heeft, goede zorg blijft ontvangen. De bewoners waarvoor dit aan de orde is, zijn
middels een brief hiervan op de hoogte gebracht.
Ziggo
Ziggo stopt per 14 september met het doorgeven van het analoge radiosignaal. Voor de
tv is het analoge signaal al geruime tijd geleden gestopt, nu dus ook voor de radio.
U kunt gebruik maken van het radiosignaal op de tv, een internetradio of dab+ radio.
Heeft u hierover vragen? Stel ze gerust aan de zorgmedewerker of technische dienst.
Hartelijke groet, Eline Franck, regiomanager.

Weeksluitingen
Oktober
01
08
15
22
29

H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst (15.00 uur)
Mw. P. Veerbeek
Dames R.K. Kerk
Mw. Th. Veerbeek
Dhr. B. D. van der Meulen

November
05
12
19
26

Mw. G. Schlütter
Dhr. W. ten Haaken
Mw. H. C. Giesen
Dames R.K. Kerk

December
03
10
17
24
31

H. Avondmaal – Ds. A. van Voorst (15.00 uur)
Mw. G. Schlütter
Dhr. W. ten Haaken (om 19.00 uur)
Geen weeksluiting
Geen weeksluiting
- De Avondmaalvieringen beginnen op 15.00 uur in de Orangerie, op vrijdag.
- De Weeksluitingen beginnen op 16.00 uur in de Orangerie.
- De Eucharistievieringen worden nog niet weer hervat.
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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 1 september en 3 november
Aanvang 14.00 uur

Donderdag:
*Nieuwsuur met Wilma
Aanvang 10.30 uur in het Grand Café

Vrijdag:
*Weeksluiting
Aanvang 16.00 uur in de Orangerie
Deze activiteiten zijn (i.vm. corona) nu nog alleen voor bewoners.
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Stichting Vrienden
Dr. Jenny
Op 8 juli is het bestuur voor
het eerst sinds september
vorig jaar weer fysiek bij
elkaar geweest. We hebben
die avond onder leiding van
Thea Meinen een rondgang
gemaakt door Dr. Jenny,
waarbij we hebben
stilgestaan bij diverse door
ons gesponsorde objecten.
Het voelde goed om met alle
bestuursleden weer een keer bij elkaar te zijn. Tijdens deze avond heeft Frank
Vinkenvleugel enkele foto’s gemaakt, waaronder bijgaande foto van de bestuursleden.
Het kan u haast niet ontgaan zijn: op zondag 18 juli heeft in Dinxperlo het evenement
Dinxperience plaatsgevonden. Die dag werden op meer dan 25 plekken in Dinxperlo en
Suderwick voorstellingen opgevoerd, zo ook in de binnentuin (labyrinth) als de
buitentuin van Dr. Jenny. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers werd het een zeer
geslaagde dag.
Deze vrijwilligers konden per persoon een vereniging of stichting opgeven welke in hun
naam een vergoeding van € 20,- mag ontvangen. Totaal zes vrijwilligers hebben
aangegeven dat hun bijdrage ten goede mag komen aan de Electrocar, totaal dus € 120.
We willen deze vrijwilligers en ook Dinxperience hiervoor bijzonder bedanken.
De Electrocar wordt geleidelijk aan steeds meer gebruikt. Vanaf september gaat de
Electrocar weer 4 dagen rijden, namelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Dankzij de inzet van maar liefst 22 vrijwilligers is dit mogelijk. Hulde aan al deze
mensen.
Ik spreek de wens uit dat we als Stichting Vrienden snel weer activiteiten kunnen
organiseren, die enerzijds zorgen voor gezelligheid en anderzijds ook inkomsten kunnen
genereren. Uiteindelijk met als doel om bij te kunnen dragen aan het welzijn van
bewoners binnen Dr. Jenny als ook aan de ouderen binnen Dinxperlo en omstreken.
Draagt u de mensen die bij Careaz wonen een warm hart toe?
Wordt dan donateur van Stichting Vrienden van Careaz Dr. Jenny en meldt u aan
via vrienden.dr.jenny@careaz.nl. Wilt u meteen een gift doen? Dat kan via
bankrekeningnummer NL28RABO0364870095.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij één van onderstaande bestuursleden:
Dick Hengeveld, voorzitter. Henk Seesink, secretaris, Gerrit Exalto, penningmeester.
Dianne Rutgers, Hans Bulsink, Gerrie Lammers bestuursleden.

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld.
4
4

De Cliëntenraad informeert
In de Cliëntenraad komt een gevarieerd scala aan onderwerpen en thema’s voorbij. In
de afgelopen jaren zien we, naast automatisering, het onderwerp “domotica” regelmatig
en eigenlijk steeds vaker opduiken. Dit geldt zowel voor de zorg in de instelling als
mede voor de thuiszorg. Ook de nieuwe wet Zorg en Dwang speelt hier een rol.
Domotica
Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis.
Hierdoor kunnen mensen langer veilig en zelfstandig thuis wonen. Domotica helpt ook
mantelzorgers en verzorgers in hun zorgtaken en kan een gevoel van ongerustheid
verminderen. Als professional werk je vaak samen met mantelzorgers. Voor beide is het
goed om te informeren naar vormen van domotica die de zorg makkelijker maakt.
Vooral als de mantelzorger en de zorgvrager niet samen in een huis wonen, kan
domotica helpen om zorgtaken én hun zorgen te verminderen.
Enkele voorbeelden
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Koppeling bewegingsmelders en licht, de lampen gaan vanzelf aan als je langs
een sensor loopt of beweegt.
Deurcommunicatie of elektronisch slot, op een veilige manier naar binnen en naar
buiten.
Geautomatiseerde temperatuurregeling.
Spraakherinneringen of assistent, bijvoorbeeld voor medicatie-inname of
herinnering om deur te sluiten. Maar ook om eenvoudige opdrachten uit te
voeren, zoals het bedienen van licht, jaloezieën, verwarming, muziek (Alexa van
Amazon).
Slimme medicijndispenser, juiste medicijnen op het goede tijdstip en stuurt een
bericht naar bijvoorbeeld wijkverpleegkundige als de medicijnen niet ingenomen
zijn.
GPS om te kunnen volgen hoe iemands zich buitenshuis beweegt.
Personenalarmering, een polsband of halskoord met alarmknop die gebruikt kan
worden voor direct contact met een alarmcentrale in noodsituaties.
Leefstijlmonitoring, een sensorennetwerk in de woning om de
bewegingsactiviteiten te volgen. Verzorgers krijgen bericht als er een verstoring is
in het dagelijks leefpatroon. Dit geeft ook inzicht in hoeverre iemand nog in staat
is om zelfstandig te wonen.
Geavanceerde bewaking, een computerprogramma berekent of er sprake is van
een mogelijke noodsituatie.

5
5

De financiering
Vijf mogelijke financieringsvormen voor het inzetten van technologie thuis:
•
•
•

•
•
•

Zonder indicatie voor thuiszorg: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via
de gemeente.
Bij thuiszorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), aanspraak wijkverpleging.
Op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet Langdurige Zorg
(WLZ). Hiervoor is een indicatie voor intramurale opname vereist afgegeven door
het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
Cliënten kunnen via sommige aanvullende zorgverzekering leefstijlmonitoring
vergoed krijgen.
Op eigen kosten.
Kijk ook eens op www.domoticawonenzorg.nl

Domotica en automatisering zullen de komende jaren veelvuldig aandacht krijgen. Zeker
gezien de werkdruk, het tekort aan personeel, en steeds langer thuis wonen van
mensen. Ook de druk op mantelzorgers is een factor. In dit verlengde gaat een delegatie
van de Cliëntenraad binnenkort naar NAAST (Centraal alarmering systeem) en een
presentatie van het PGO (Persoonlijke Gezondheid Omgeving). We houden u op de
hoogte.
Vriendelijke groet Ton Jolij, namens de Centrale Cliëntenraad.

Voorstellen nieuwe psycholoog
Hallo! Ik ben Caroline Maathuis.
Ik ben sinds november 2020 werkzaam bij Careaz als
psycholoog. Toentertijd enkel op locatie
J.W. Andriessen in Borculo, maar sinds een half jaar ook op
locatie Dr. Jenny. Mijn werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit adviezen geven aan het zorgteam voor
een goede benadering, gesprekken met bewoners en/of
familie, het doen van observaties en onderzoek naar
cognitie, stemming en gedrag.
In mijn vrije tijd houd ik van
piano en kalimba spelen,
aquarel schilderen en tennissen.
Daarnaast ben ik graag omringd met familie en vrienden,
alhoewel dat in deze tijd natuurlijk minder/voorzichtiger
gebeurd.
Wanneer u als bewoner of familie behoefte heeft aan een
gesprek omtrent het denken (cognitie), de stemming of bepaald gedrag, of wanneer u
bijvoorbeeld moeite heeft met (het accepteren van) de huidige situatie, spreek mij dan
aan of geef dit door bij het zorgteam zodat zij u in contact kunnen brengen.
Ik help u graag om het verblijf hier zo prettig mogelijk te maken!
Vriendelijke groet Caroline Maathuis.
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Het is anders…
Met elkaar zijn we in het najaar terecht gekomen, over de helft van 2021.
Het is een typische Hollandse zomer geweest, met veel regen en ook zonneschijn en
toch is het anders. De periode waarin de pandemie ons in zijn greep heeft zijn we
doorgekomen door met elkaar te experimenteren. De maatregelen vroegen om met
elkaar op een creatieve manier samen te werken. Blijkbaar voelden we allemaal de
urgentie om wat te willen doen dat mogelijk was, een ieder droeg zijn steentje bij.
Hierdoor zijn mooie initiatieven en contacten ontstaan en zijn we soms anders gaan
denken. Goede ondersteuning en samenwerking is belangrijk, alle kleine beetje helpen.
Steeds meer vrijwilligers komen ons weer ondersteuning bieden bij activiteiten. Zowel
voor de vrijwilliger als voor bewoners, de familie, de cliënten en medewerkers is het fijn
om elkaar weer te ontmoeten en weer samen te mogen werken en samen bezig te
kunnen zijn met het welzijn.
We hebben ook van verschillende vrijwilligers afscheid genomen. We zijn erg blij en
dankbaar voor alle ondersteuning die deze trouwe vrijwilligers de afgelopen jaren
hebben geschonken en hopen dat ook zij daar met veel genoegen op terugkijken.
Enkele vrijwilligers wachten de situatie nog even af of bepaalde activiteiten nog
opgestart zullen worden of dat ze door de landelijke maatregelen nog liever even
voorzichtig zijn vanwege hun eigen gezondheid, maar ook dat van anderen. Wij hopen
dat zij hun vrijwilligerswerkzaamheden binnenkort ook weer voort kunnen zetten en dat
wij een periode achter ons kunnen laten waarin alles anders was. Met z’n allen zullen we
weer gaan investeren in het samenwerken, om een ieder te ondersteunen en/of
begeleiden in wat men niet of gedeeltelijk zelfstandig kan en aandacht te hebben voor
het welzijn. Contacten onderhouden en wensen/situaties bespreekbaar maken is hierbij
een belangrijk gegeven.
Hieronder een gedicht van Marinus van de Berg:
Ik ben dit jaar warm geraakt
door mensen die eenvoudig leefden
zuiver van hart tot hart.
Ik ben dit jaar warm geraakt
door mensen die deugden
omdat niet eigen ambitie
maar de zorg om anderen
het eerst was in hun hart.
Ik ben dit jaar warm geraakt
door mensen die enthousiast
elke dag deden
wat gedaan moest worden.

Thea Meinen, coördinator informele zorg.
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Meer Bewegen voor Ouderen,
gym of gewoon bewegen …
Voor Careaz is, naast aandacht voor en met elkaar, ook
bewegen een speerpunt.
Maar… soms moet er geïmproviseerd worden om afstand te
houden. Ook daar hebben de Welzijnscoaches een passende
actie op.
Grote badhanddoeken, ballen en andere
attributen om zo de armspieren te
oefenen.
Trouwens, niet alleen de armspieren
maar ook onze lachspieren! Wanneer je
lacht span je maar liefst 17 spieren
aan, dus dat is ook een goede training.
Ook wordt er buiten gesport onder
begeleiding van Figulus
Dit was een gezellige, sportieve
afwisseling naast de wekelijkse activiteiten.
De aandacht en het enthousiasme van de sportcoaches
was een waardevolle toevoeging.

Met vriendelijke groet,
Lianne Geikens – Kemink,
Welzijnscoach.

Voordelen van het ouder worden … met een knipoog!
*Waarom zou je nog een wekker nodig hebben?
*Meer en meer van je “onderdelen” kunnen vervangen worden.
*Je hebt alle kinderziektes achter de rug.
*Je kunt de kleur van je tanden kiezen.
*Je kunt gerust ruimvallend en comfortabel ondergoed dragen.
*Je kunt de hele ochtend besteden aan het lezen van de krant.
Gelezen door Els Gerritsen, redactie “De Schakel”.
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U kunt bij mij in de salon terecht voor:
- Knippen dames / heren
- Permanenten
- Wassen/föhnen
- Wassen/watergolven

Openingstijden
Woensdag:
Donderdag:

08.30 uur - 12.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.30 uur - 16.00 uur

te K ieft e D inxper lo





E: knipkrul@gmail.com
T: 0623767045





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

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
- startblokkering, S.C.M. - radio-cd spelers

- scholbrekers
- airco service

Aaltenseweg 89 - 7091 EP Dinxperlo
Tel. (0315) 653159 - Fax (0315) 654288 - Privé: (0315) 652910
E-mail: info@autolammers.nl - Internet: www.autolammers.nl

Varsseveld tel. 0315-241325
fax 0315-244186
Zelhem

tel. 0314-622261

Gendringen tel. 0315-630955
Ulft

tel. 0315-631969

Dinxperlo

tel. 0315-654496

Bennie Garritsen
Bennie
Garritsen
staat al meer dan

staat al meer dan
BLZ 10 ADVERTENTIEPAGINA
50 jaar

50 jaar

nog steeds voor bewoners van het
nog steeds voor bewoners van het
Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum
Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum
en bewoners
en bewoners
van de aanleunwoningen klaar.
van de aanleunwoningen klaar.
06-15570613
06-15570613




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

Hogestraat 62, Dinxperlo | T (0315) 65 1112 | M 06 20032555 | www.siemeslifestyle.nl

OPENINGSTIJDEN

Frank en e Siemes
Joland

gesloten
OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN
10.00 - 12.00 uur 13.30 - 17.00 uur
gesloten
Maandag
gesloten
9.00--12.00
13.00uur
uur 13.30 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00
10.00 - 12.00 uur
9.00 - 13.00 uur 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 - 13.00 uur
Buiten deze tijden op afspraak open, ook in de avonduren!

Margreet Huinink

M

Medisch pedicure
Churchillstraat 34
7091 XL
Dinxperlo

Me
06-22479659
pedicuredinxperlo@hotmail.com
www.medischpedicuremargreet.nl
www.herbolive.nl

Margreet Huinink

M

Medisch pedicure
Churchillstraat 34
7091 XL
Dinxperlo

Ch
70
Din

Me
06-22479659
pedicuredinxperlo@hotmail.com
www.medischpedicuremargreet.nl
www.herbolive.nl

Ch
70
Din

Poffertjeskraam
Op vrijdag 25 juni was er sinds lange tijd weer
een grote activiteit in het
Grand Café van Dr. Jenny.
Om 13.30 kwam de poffertjeswagen
“Pofferdikkie” voorrijden om ons te voorzien
van de lekkerste poffertjes gegarneerd met
poedersuiker, Nutella of caramel zeezout
dressing. Het waren flinke porties waardoor
de meesten na één schaaltje al ploften…maar
ze waren heerlijk.

De grote foodtruck van “Pofferdikkie” had wat moeite om z’n
plek te vinden. Maar uiteindelijk was de beste staanplaats bij
de hoofdingang. De prachtige truck in Delftsblauw sprong in
het oog en zag er uitnodigend uit.
Om alles muzikaal te omlijsten was Sandra van Reijs
uitgenodigd. Zij wist menig traantje los te weken en
natuurlijk werd er gedanst en gezongen.

Na een lange periode waar dit
alles niet mogelijk was, was dit
voor iedereen een verademing en
werd er met volle teugen van
genoten. Wat hebben we dit
gemist!

Na anderhalf uur in het Grand Café toog Sandra naar de
verpleegunit waar ze het nog even dunnetjes over gingen
doen. Het was een geweldige middag, waar iedereen van
heeft genoten.

Met vriendelijke groet, Monique Toebes, Welzijnscoach.
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Roofvogels op bezoek

“Ik had niet gedacht dat ik zo van deze
roofvogels zou genieten”….. dat
vertelde mevrouw Trijntje Roelofs,
woonachtig in het zorgcentrum van
Careaz Dr. Jenny.
Frans en Marga Hueben uit Aalten zijn sinds 2003 eigenaren van de Valkenhof.
Ze hebben 28 roofvogels waaronder valken, buizerds, uilen, gieren.
Met een gedeelte van dit vogelgezelschap kwamen ze ons begin juli bezoeken.
Vol verwachting keken we uit naar wat ons te wachten stond.
Een roofvogelshow in het “Grand Café” van Dr. Jenny. Nou, we kunnen zeggen dat het
echt een succes was. De vogels vlogen door het “Grand Café” van de ene hand naar de
ander hand. Uiteraard werden de buizerds, de valken en de uil beloond met een stukje
vlees. Echter, niet alle vogels konden direct de weg naar die andere hand vinden en
belanden op het hoofd van een bewoner. Dit veroorzaakte weer een leuk hilarische
moment.
Naast de demonstratie vertelde Marga interessante dingen over
iedere vogel. Ze hebben allemaal een eigen, bepaalde, manier
van vliegen, eten en jagen.

Met vriendelijke groet, Lianne
Geikens – Kemink,
Welzijnscoach.
12
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Optreden Ben Cramer
Het was (veel) te lang geleden dat we bij Careaz Dr. Jenny
weer een “grote” activiteit konden organiseren.
Andere welzijnsactiviteiten zijn weer opgestart en nu was het
tijd om met de gelden vanuit “Waardigheid en Trots” een
artiest uit te nodigen om zo veel mogelijk bewoners hiervan
te kunnen laten genieten.
“The Senior Show” van Ben Cramer was een anderhalf jaar
geleden ongeveer al geboekt, maar vanwege corona
maatregelen steeds uitgesteld. Ook nu was er helaas nog geen ruimte voor familie/
mantelzorgers om het samen te beleven. Wel zat ons Grand Café en Orangerie helemaal
vol en was iedereen uit huis, die er bij wilde zijn, aanwezig. Zelfs de bezoekers van de
dagbesteding konden vanaf het terras buiten meegenieten, het was heerlijk warm weer,
waardoor we de tuindeuren allemaal open hebben gezet.
Op een middag in augustus zette Nick Jefferson zijn kleine
vleugel neer in de vide en begon eerst zelf twee nummers te
spelen en te zingen om ons als publiek een beetje op te
warmen. Ben Cramer volgde al gauw en mooie muziek galmde
onze oren in. “Zai zai zai”, “You raise me up”, nummers van
Frank Sinatra, Willeke Alberti en natuurlijk mag “De Clown” niet
ontbreken. Tussen de nummers door nam hij ook echt de tijd
voor interactie met de bewoners. Zelf op de leeftijd van 74 jaar,
acteur en artiest ten top, dat straalt hij helemaal uit. Ze
brachten de sfeer er goed in en er werd meegezongen en
gezwaaid. In de pauze was er voor iedereen en glas bowl van
vers fruit met een toefje slagroom en een feestelijk vlaggetje
erbij. We hadden een jarige in ons midden en hij heeft nog voor
haar persoonlijk gezongen en haar gefelciciteerd. Tijdens een
ander nummer viel ineens de microfoon nog uit, batterijen
leeg… Het kan de beste mensen gebeuren en zo konden we in
ieder geval weten dat hij live stond te zingen en niet te play-backen, zo zegt hij zelf.
Ik heb heel veel mensen zien genieten, een middag om nog lang over na te praten en
om niet meer te vergeten.
Toen het afgelopen was vond een
bewoner dat hij nog wel eens terug
mocht komen en vroeg hem ook
wanneer hij dat zou doen.
“Vanavond” ,luidde het antwoord, “dan
kom ik u persoonlijk naar bed brengen"!
Maar of hij dat echt gedaan heeft….

Vriendelijke groet Nienke Veerbeek,
welzijnscoach.
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Chocoladespiesjes
Op een dinsdag in juni kwam kok Marjo Colenbrander met een verrassing in het “Grand
Café”. Ze had heerlijke fruitspiesjes gemaakt die zij in het bijzijn van de bewoners in het
“Grand Café” onderdompelde in een chocoladefontein.
Nou, er werd er flink van gesmuld en het bleef niet bij één fruitspiesje.
Het was heerlijk, voor herhaling vatbaar Marjo! :-)
Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.

Woordzoeker herfst
(Oplossing staat op bladzijde 23)
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Wonen op maat
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

Voor woonruimte
zorg. Kom dus langs of bel met 0315 651461.
in Twente en de
Achterhoek
te vervullen. Want uw wooncomfort is onze

Woonwinkel Dinxperlo
Raadhuisstraat 8
bezoekadres

0900 - 9678 (lokaal tarief)
telefoon

www.de-woonplaats.nl

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve
kracht achter iedere
internet
organisatie. Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger plan tillen? Weevers
denkt mee, waarbij we online en offline verbinden.

compleet8 communicatietraject
Raadhuisstraat
7091 CK Dinxperlo
Telefoon
0315
651461
www.wsdinxperlo.nl
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!
weevers.nl

WiJ ZiJn WeeVerS

(0575) 55 10 10

Stichting “Vrienden Dr. Jenny”
Stichting
“Vrienden
Dr.isJenny”
De Stichting “Vrienden
Dr. Jenny”
opgericht in 1993. De doelstelling van onze stichting

is, door het organiseren van diverse activiteiten gelden bijeen te brengen voor extra dingen
De
Stichting
“Vrienden
Dr.niet
Jenny”
is opgericht
in 1993.
De doelstelling
onze stichting
voor
de bewoners,
welke
uit het
gewone budget
bekostigd
kunnen van
worden.
is, door het organiseren van diverse activiteiten gelden bijeen te brengen voor extra dingen
Als u de
Dr.bewoners,
Jenny eenwelke
warmniet
hartuit
toedraagt
geefbudget
u dan op
als donateur
van
onze stichting.
voor
het gewone
bekostigd
kunnen
worden.
Zo helpt u mee om het wonen in Dr. Jenny zo aangenaam mogelijk te maken.
Als u Dr. Jenny een warm hart toedraagt geef u dan op als donateur van onze stichting.
U kunt
aanmelden
de receptie
van het
zorgcentrummogelijk
of bij dete
secretaris
Zo
helptzich
u mee
om het bij
wonen
in Dr. Jenny
zo aangenaam
maken. van de
stichting
tel.
0315-653029.
U kunt zich aanmelden bij de receptie van het zorgcentrum of bij de secretaris van de
De werkgroep
van “De Vrienden” doet een dringend beroep op u om nog goed bruikbare
stichting
tel. 0315-653029.
oude spulletjes niet weg te gooien, doch beschikbaar te stellen voor onze rommelmarkten.
De
werkgroep
“De Vrienden”
doet
een dringend
omde
nog
goed bruikbare
Hiervoor
kunt uvan
bellen:
tel. 652461
of 653653.
Graagberoep
halen op
wij udan
spullen
bij u op.
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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40 jaar in dienst bij Careaz
Beste allemaal, op 01 augustus was ik 40 jaar in dienst bij Careaz.
een hele lange tijd en toch zijn die jaren best snel gegaan.
Veel mensen zien het als een prestatie dat je ergens zo lang werkt,
zo zie ik dat niet. Als je ergens met plezier werkt gaat dat vanzelf en
vliegen de jaren voorbij!
Er is enorm veel veranderd in al die jaren, tijd voor een terugblik…
In de zomer van 1981 slaagde ik voor de opleiding bejaardenverzorgde. Ik had een
open sollicitatie naar Dr. Jenny gestuurd, waar ik werd uitgenodigd voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek, met de directie, werd mij gevraagd of ik al trouwplannen had?
Nou nee, daar was ik totaal nog niet mee bezig met mijn 20 jaar.
Ik werd aangenomen en mocht op 01 augustus beginnen.
We werkten in de zorg in vaste blokken: tien dagen werken, vier dagen vrij.
Wanneer je nachtdienst draaide, werkte je zeven nachten achtereen, helemaal in je
eentje. In de wintermaanden was dat best een lange week, je zag amper collega’s
en totaal geen daglicht. ’s Nachts, had je naast de zorg voor de bewoners, ook vaste
werkzaamheden, de was moest verzorgd worden, de kopjes in de recreatiezaal
klaargezet worden voor het koffiedrinken de volgende ochtend. Het brood voor veel
bewoners werd gesmeerd en ook werden de medicijnen ’s nachts uitgezet voor de
volgende dag.
Omdat er nog vrij weinig verzorging was, deed de zorg ook de huishouding erbij.
De kamers van de bewoners werden wekelijks door ons schoongemaakt en ook alle
openbare ruimtes. In het voorjaar moest elke kamer de grote schoonmaak ondergaan.
De bewoner ging dan meestal een dag uit naar de familie. De meubels werden in de was
gezet en alles uit de kamers werd op de gang gezet, echt alles werd onder handen
genomen. De vloerbedekking werd met azijn geschrobd (!) en aan het eind van de
middag werden de meubels weer naar binnen gedragen. Als de bewoner dan ’s avonds
terugkwam, was de kamer weer spic en span! Toen er een nieuwe directeur kwam, werd
dit snel afgeschaft!
Bij toerbeurt draaiden we een weekend in de keuken mee waar we ook alles aanpakten.
Bennie, onze geliefde kok, kon de lekkerste puddingen koken, we zeurden om zijn
recepten en menigéén geniet daar nu nog van. Macaroni-vla was favoriet! Al die
nevenwerkzaamheden was niet het werk waarvoor we als verzorgenden een opleiding
hadden gedaan, maar het was wel de tijd waarin we samen de meeste lol hebben
gehad. Op vrijdagmiddag was de directie vrij en werd er van allerlei kattenkwaad
uitgehaald. En we zijn van al dat aanpakken zeker niet slechter geworden.
We waren in totaal met ruim 30 medewerkers bij heel Dr. Jenny en we waren een hecht
team. Iedereen kwam op feestjes en bruiloften, want er werd aan de lopende band
getrouwd, we maakten uitstapjes met de bewoners. Met het jaarlijkse bloemendorpfestijn hielp iedereen graag mee en voor het kerstdiner van de bewoners kwam ook
iedereen terug. Na afloop staken we samen de handen uit de mouwen tot alle bewoners
op bed lagen en alles weer aan kant was.
In 1982 nam directrice Zr. J. Albers afscheid en werd de heer W. Ekema onze directeur.
Er veranderde veel, er kwamen huishoudelijke medewerkers en ook kwamen er
keukenhulpen, zodat wij ons op de zorg konden richten want de zorgbehoefte begon toe
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te nemen. Zo konden we, als verzorgenden, het werk doen waar we uiteindelijk voor
gekozen hadden. Als eerste bejaardenverzorgende, was je bij toerbeurt ook bereikbaar
in de avonden, nachten en de weekenden. Met een semafoon op zak kon je je toch
buitenshuis begeven en eventueel naar een verjaardag of feestje in de buurt gaan en
kon je bij calamiteiten snel bij Dr. Jenny zijn.
Bij Dr. Jenny leerde ik mijn man Rob kennen, hij was de eerste medewerker Technische
Dienst. In 1989 gingen we trouwen en op onze trouwdag bezochten we de bewoners,
dat was toen traditie. Met een bus vol familie en vrienden kwamen we, na de kerk en
het gemeentehuis, aan bij Dr. Jenny. Alle medewerkers stonden ons verkleed op te
wachten. De outfits die ze droegen hadden te maken met ons werk en onze hobby’s.
Ze hadden zich flink uitgesloofd, en ook nog een mooi lied gemaakt. Het werd een heel
gezellig uurtje samen met de bewoners!
In 1991 werd onze eerste dochter geboren. Ik besloot te stoppen met werken, maar kon
na mijn verlof toch blijven, omdat er een baan vrij kwam bij het team van de
avonddiensten waarvoor ik, door de directeur, de heer W. Rigter, gevraagd werd.
Zo bleef ik toch in dienst. Ik ging zeven avonden per maand werken. Dat heb ik
uiteindelijk tien jaar met plezier gedaan. Door lichamelijke ongemakken kon ik op den
duur het zware werk als verzorgende niet meer doen en kon ik in 2002 receptioniste
worden. Het was wel even omschakelen maar zo had ik op een andere manier toch nog
contact met de bewoners.
In al die jaren heb ik veel veranderingen meegemaakt, veel wisselingen van managers
en ook de nodige verbouwingen! Ik heb veel bewoners zien gaan en komen en de
zorgzwaarte enorm zien toenemen. Wat kan het in 40 jaar anders worden,
ongelooflijk…. Toen het oude Dr. Jenny Rusthuis in 1967 gebouwd werd, werden er
advertenties geplaatst in landelijke dagbladen om de kamers bewoond te krijgen. Als
enige criteria om er te kunnen komen wonen moest je 65 jaar zijn. Nu moeten we
blijven werken tot we 67 jaar zijn en kun je pas intramuraal komen wonen met minstens
een ZZP-4 indicatie.
Dr. Jenny ging fuseren met het J.W. Andriessen en Antoniushove en het werd Careaz.
Langzaamaan kwamen er steeds meer veranderingen. Begin 2020 kwam het officiële
bericht dat de recepties van alle locaties zouden gaan sluiten en er één Contactcentrum
zou gaan komen op het Bedrijfsbureau. Dat sloeg in als een bom en het leek
ondenkbaar dat Dr. Jenny zonder receptie zou komen te zitten en wij als receptionistes
naar een andere locatie zouden gaan. Ik voelde me als een vis in het water bij Dr. Jenny
en heb er altijd met veel plezier gewerkt. Afgelopen 01 januari is de receptie gesloten
en nu werk ik in Lichtenvoorde op het Bedrijfsbureau als “Medewerker Contact”.
Het is een hele andere baan zonder de bedrijvigheid van Dr. Jenny. Ik mis de bewoners,
vrijwilligers en medewerkers van Dr. Jenny en de bedrijvigheid nog steeds, maar maak
het beste ervan!
Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele kaartjes, bloemen en attenties die
ik kreeg voor mijn 40 jarig jubileum en Careaz bedankt voor het aanbieden en
organiseren van de receptie. In verband met corona was het helaas geen open receptie.
Ik ben erg verwend en kijk er mooi op terug. Er was zelfs een speciale editie van
“De Schakel” gemaakt voor en over mij, heel speciaal! Nogmaals dank allemaal!
Vriendelijke groet Els Gerritsen, Careaz Contact/redactie “De Schakel”.
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Fietsen naar de zon, Barcelona
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 zijn we de kilometers van alle bewoners die therapie krijgen van Loes van
Beek, Hanna Luksch en Sarah van Meerbeke aan het optellen. Nu hebben we een mooie
route uitgestippeld naar de zon.
De fietstocht begon vorig jaar, van Dinxperlo naar Kufstein. In Kufstein aangekomen,
zochten we een nieuw doel. De fietstocht gaat nu van de bergen bij Kufstein
(Oostenrijk) naar de Middellandse Zee bij Barcelona. De route gaat onder ander door
Liechtenstein, Zwitserland en Frankrijk om via korte omweg, ook de Mont Blanc te
bewonderen. In het geheel zijn het circa1500 km bij elkaar. Een heel eind! Om de moed
erin te houden is de fietstocht in 3 etappes verdeeld, waarbij de bewoners bij elke
gehaalde etappe een kleine attentie ontvangen.
Na 36 dagen fietsen, op 28 april, was het eerste doel Bern behaald. Daarna was het een
eindje fietsen naar Nîmes. Op dag 89, 25 augustus, bereikten we ook deze stad. Gezien
Nîmes bekend staat om de Lavendel, hebben de bewoners een bosje Lavendel
gekregen.
Barcelona, het zonnige einddoel, 393 km van Nîmes vandaan, zal waarschijnlijk voor de
wintermaanden bereikt worden. Ook dan zullen de bewoners weer een kleine attentie
krijgen.
Misschien dat we Sinterklaas in Spanje nog gaan opzoeken, voordat we op weg gaan
naar een nieuw (fiets-)doel.

Vriendelijke groet Loes van Beek, bewegingsagoog Careaz.
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Vogels kijken
“Kijk! Daar in het weiland: een witte kwikstaart!” Mijn zoontje
heeft weer een mooi vogeltje gespot tijdens onze zondagse
wandeling. De laatste jaren is binnen ons gezin de interesse voor
vogels stukje bij beetje gegroeid. Het begon denk ik met het
enthousiasme van een vogelaar op Texel. Daarna deden we een
keer mee aan de tuinvogeltelling. Toen werd er een vogelgids
aangeschaft samen met een cd met vogelgeluiden. En inmiddels
lopen we bijna elke zondagmorgenvroeg een rondje en proberen we zoveel mogelijk
vogels te horen, zien en herkennen, want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Vogels hebben iets bijzonders. Ze spreken tot onze verbeelding. Je kent het spreekwoord
vast wel: Zo vrij als een vogel. Veel mensen lijkt het heerlijk, om te kunnen vliegen zoals
vogels. En misschien wel belangrijker: om net zo als hen te kunnen gaan en staan waar
je wilt. Voor velen van jullie is de realiteit helaas het tegenovergestelde: want je loopt
niet meer als een kieviet en misschien ben je ook wel zo doof als een kwartel. En misschien
voel je je weleens een pechvogel, die blij is gemaakt met een dode mus.
De schoonheid en diversiteit van vogels maakt het voor veel mensen leuk om naar vogels
te kijken. Tijdens het vogels kijken moet ik weleens denken aan een uitspraak van Jezus:
“Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen
graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel
belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen
dag langer door leven.”
Persoonlijk vind ik dat een heerlijk relativerende uitspraak. We kunnen ons soms om van
alles druk maken. Hoe moet het nu met dit en hoe zal dat aflopen. Jezus wijst op twee
dingen: ten eerste zorgen maken heeft geen zin en ten tweede jullie hemelse Vader zorgt
voor jullie.
Of u nu zo trots bent als een pauw, zo fris als een hoentje of zo doof als een kwartel. Ik
hoop dat u zorgeloos mag genieten van het leven en de mensen om u heen in het besef
dat er iemand is die voor u zorgt en naar u omkijkt.
Kasper van Helden, Geestelijk verzorger.
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Afscheidstour Liedy Vennegoor
In het kader van haar naderde afscheid, begin
oktober, ging bestuurder Liedy Vennegoor nog langs
verschillende locaties om mee te draaien. Samen
met ondergetekende werd er een lekker soepje
gekookt. De bewoners smulden ervan.

Vriendelijke groet Jos Hendricksen,
kok Dr. Jenny.

Mooi gedekte tafel
In het Grand Café van Dr. Jenny zorgen wij als team
“Voeding en Gastvrijheid” ervoor dat onze cliënten aan
een mooie gedekte tafel zitten voor de warme maaltijd
om 12:00 uur.
Gastvrouw Dianne Schreur en ondergetekende gastheer
bestellen ieder seizoen weer mooie placemats voor op
de tafel. Een placemat met jonge vogels, een vrolijk
bloemenveld of een afbeelding van vroeger. Het brengt
bij iedere bewoner een glimlach op het gezicht.

Als je op een appartement van een cliënt
komt vind je geregeld een mooie placemat
op de tafel.

Vriendelijke groet Kevin Elferink,
gastheer Grand Café.
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Ik geef de pen door…
Ik ben mevrouw W.E. Rexwinkel-Reimes 92 lentes jong. Begin juli van dit jaar ben ik
komen wonen bij Dr. Jenny op afdeling ’t Welink. Ik ben geboren in Breedenbroek,
de schooljaren heb ik doorgebracht in Sinderen.
Ik ben de oudste in het gezin en er werd van mij veel verwacht in het gezin,
de huishouding, op het land helpen en de koeien melken.
Met zo’n 17 á 18 jaar ging ik in betrekking bij een boerengezin op de Heelweg.
Daar werd ik met 1 gulden per dag betaald. Dit werk deed ik twee jaar lang. Rond die
tijd heb ik mijn man ontmoet. Hij fietste vaak mee van Breedenbroek naar de Heelweg.
Op een mooie dag in het voorjaar ben ik getrouwd in Dinxperlo. De zomer erna werden
we trotse ouders van onze dochter en nadien werd het gezin uitgebreid met nog drie
zonen. We woonde met het gezin bij mijn ouders in huis op ’t Beggelder.
In de jaren ‘90 verhuisden we samen naar de Gielinklaan in Dinxperlo, de kinderen
waren al uitwonend en gesetteld.
Na een verdrietige periode, in verband met het overlijden van mijn man, ging mijn
gezondheid ook achteruit en ging ik wonen in een aanleunwoning aan de Emmastraat.
Hier heb ik zeven jaar gewoond. Helaas ging mijn zicht en gezondheid verder achteruit
en mocht ik vanaf juli 2021 naar Dr. Jenny en kreeg een appartement op afdeling
’t Welink.
Het idee dat ik weg moest en weer ging verhuizen was even lastig. Maar wetende dat
het beter voor mij zou zijn en een geruststellend idee voor mijn kinderen dat er 24 uur
per dag zorg aanwezig is, heb ik deze stap gezet.
Het appartement is een stuk kleiner, dus nu moest ik ook afscheid nemen van sommige
meubels. De kinderen hebben mijn verhuizing verzorgd. De eerste weken hier op
’t Welink was het erg wennen. Een andere omgeving, andere geluiden en weer nieuwe
zusters. Nu een paar maanden verder, voel ik me erg op mijn plek op ’t Welink.
Ik ervaar een warm en geborgen gevoel, ook wetende dat er altijd zorg aanwezig is.
Ik vind het fijn om af en toe een praatje te maken op de gang. En ik vind het erg
belangrijk om zoveel mogelijk mijn zelfredzaamheid te bewaren.

Als activiteit vind ik de gym in het
“Grand Café” erg leuk en merk dat
ik dan ook nog soepel in de heupen
blijf. Fijn dat er na een gek jaar
weer bezoek mag komen en dat ik
weer uit kan gaan. Ik ben dankbaar
voor het leven en de plek hier bij
Dr. Jenny en ik hoop nog fijne jaren
hier te mogen wonen.

Met vriendelijke groet, mevrouw W.E. Rexwinkel- Reimes afdeling ’t Welink.
21
21

Puzzeltjes…blokjes aanvullen
Gebruik per blokje dezelfde woorden!
(Oplossing staat op blz. 23).
2

1

3

Tongbrekers …
Deze “tongbrekers” zijn erg grappig.
Probeer het zelf of laat uw medebewoners, medewerkers of
vrijwilligers maar eens de volgende zinnen zeggen:
❖ De was was in de was, maar toen de was weer uit de was
was, was de was weer net zo als voor de was was!
❖ Toen moeder aan de was was kwam er een bij bij
en die vloog over de weg weg!
❖ De knap knippende kale kapper knipt en kapt knappe koppen
knapper kaal dan de knap knippende knappe kale kapper knappe koppen kaal kan
knippen. Knap hé!
❖ Als jouw teckel mijn teckel tackelt, tackelt mijn teckel jouw teckel terug.
❖ Ping en Pong speelden pingpong. Ping pingpongde de pingpongbal naar Pong en
Pong pingpongde de pingpongbal naar Ping.
❖ Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet veel meer dan iemand die niets
weet en niet weet dat hij niets weet.
❖ Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt?

Ingezonden door Els Gerritsen, Redactie “De Schakel”.
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Waar kunt u interessante informatie vinden?
- Op de website van Careaz: www.careaz.nl
- Op de website van de Gemeente: www.aalten.nl
- Voor mantelzorgers: www.vithulpbijmantelzorg.nl
- Over Alzheimer: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost- Gelderland
- Kerkdienst terugluisteren:www.kerkdienstgemist.nl
- Over hulp tijdens de laatste levensfase:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostachterhoek
- Over beoordelingen van zorgaanbieders, o.a Careaz: www.zorgkaartnederland.nl
Ook kunt u 'Careaz - Startpagina Facebook' volgen over de activiteiten die geweest zijn
of die nog georganiseerd worden. Hierop zijn ook regelmatig mooie foto's te zien.

Info voorzieningen Dr. Jenny
-

-

-

Rolstoel met ondersteuning kan men reserveren door dit in de agenda te
noteren welke bij deze rolstoel ligt in de ruimte tegenover de kapsalon op begane
grond.
Duofiets is te reserveren bij de medewerkers van ’t Grand café.
Rolstoelbus is te reserveren met vrijwillige chauffeur bij de Welzijnscoaches,
telefoonnummer: 088-1106513
Electrocar is te reserveren op dagen en tijden dat deze rijdt, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 9-12 en van 13-17 uur.
Telefoonnummer : 06-10 45 78 04,
Koppelbed kan men via de zorgmedewerker aanvragen

Oplossingen woordzoeker en blokpuzzeltjes
“Hoera voor de herfst”
Oplossing woordzoeker Herfst:
Blokje 3: gen
Blokje 2: slag
Blokje 1: pop
Oplossing blokjes puzzels:
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U bent welkom bij …
Winkeltje

Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag
van 14.00 – 16.00 uur.

Kapper

Aanwezigheid kapster Anita:
Woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 8.30 uur 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
Herenkapper Bennie Garritsen, knipt alleen nog op afspraak bij
u op het appartement. Telefoonnummer: 06-15 57 06 13.

SKB/Slingeland

Voor cliënten, die niet in de gelegenheid zijn om naar het
gebouw van Sensire aan de Nieuwstraat te gaan, wordt iedere
dinsdagmorgen de mogelijkheid geboden bloed te laten
prikken in de zithoek bij de kantoren op de 1e verdieping.
Dit kan zijn op verwijzing van de huisarts, de specialisten van
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk of de
specialisten van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.
Iedere dinsdag is er om 09.15 uur een laborante van het
Slingeland Ziekenhuis aanwezig en om 09.30 uur een
laborante van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Voor het
nuchter prikken komen ze tussen 07.30 - 08.00 uur.
Voor meer informatie over controles door het laboratorium
kunt u terecht bij de medewerkers van de verzorging.

Ontvangst
De “Medewerkers Gastvrijheid en Voeding”
(gastdame/heer) zijn dagelijks aanwezig van
08.00 – 18.30 uur.

Sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij
voor ”De Schakel” van januari-februari-maart 2022
is 22 november 2021.
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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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