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Van de redactie
Beste lezer, we hebben weer een nieuwe 
Schakel voor u klaar.                                           
Veel leesplezier gewenst allemaal en een 
fijne zomer! 

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

In de vorige Schakel heb ik verteld dat ik de functie van regiomanager tijdelijk waarneem voor 
de regio Berkelland, Aalten en Oost Gelre. Inmiddels zijn we een klein half jaar verder en is op 
1 juni Eline Franck gestart als regiomanager voor de regio Aalten en Berkelland.                                          
Zij stelt zich, onder mijn schrijven, even voor. 
De komende tijd zal ik, samen met andere collega’s, Eline wegwijs maken in onze organisatie. 
Ik wens iedereen veel succes en plezier in deze nieuwe samenwerking

Brigit Adolfsen, Regiomanager ad interim.

Voorstellen nieuwe regiomanager

Mijn naam is Eline Franck en samen met 
mijn man en twee kinderen woon ik in 
Lichtenvoorde. 
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier 

gewerkt bij Estinea, een zorgorganisatie voor mensen met een 
beperking. 
Ik heb veel zin om een bijdrage te mogen leveren aan deze mooie 
organisatie, in de rol van Regiomanager Aalten/Berkelland.                                   
Ik hoop u snel te ontmoeten.

    Vriendelijke groet Eline Franck, Regiomanager regio Aalten en Berkelland. 
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“Stichting Vrienden” Dr. Jenny
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, eind mei, is er zicht op verdere ‘Corona’ 
versoepelingen. Gelukkig ziet de toekomst er weer wat vriendelijker uit. Hopelijk kunnen we 
als “Stichting Vrienden” weer gaan nadenken over activiteiten 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. 

Het bestuur is de afgelopen periode niet fysiek bij elkaar geweest, dit wil niet zeggen dat                   
er niets is gebeurd. Zij heeft onder meer het financiële verslag 2020 en het jaarverslag 2020 
goedgekeurd en vastgesteld.
De stukken zijn te vinden via https://careaz.nl/wp-content/uploads/2020/08/Jaarverslag-
2020-en-Jaarrekening-2020-Stichting-Vrienden-van-Careaz-Dr.-Jenny-.pdf.

  Ter gelegenheid van Koningsdag zijn er door                               
“De Vrienden” Oranje-boeketjes beschikbaar gesteld 
voor alle bewoners. Een activiteit die altijd zeer 
gewaardeerd wordt. In verband met de Corona-regels 
zijn deze uitgereikt door personeelsleden. 

Begin van het jaar komt Careaz altijd met een wensenlijst 
voor voorzieningen die niet uit het normale budget kunnen 
worden gefinancierd.  Als bestuur laten we ons dan 
informeren en nemen we een besluit welke projecten we 
willen ondersteunen. Voor dit jaar is er een toezegging 
gedaan om te voorzien in een deel van de aanschafkosten 
van een nieuwe rolstoelbus. Verder hebben we een 
toezegging gedaan voor de aanschaf van twee (zweef)
parasols, hierdoor kunnen wat meer zithoekjes in de 
schaduw worden gecreëerd op het ”Ada Boland” terras. We hopen dat er de komende zomer 
veel gebruik van kan worden gemaakt.

Tot slot wil ik alle lezers van “De Schakel” een mooie zomer toewensen, hopelijk kunnen we 
elkaar binnenkort weer ontmoeten. 

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld.
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Wet Zorg en Dwang en adviespunt Zorgbelang 
 

In een eerdere bijdrage hebben we al eens gesproken over de nieuwe  
Wet Medezeggenschap die in januari 2020 is ingegaan. We zijn toen ingegaan op de visie 
van Careaz en hoe wij als Cliëntenraad dit willen invullen. Door de corona was en is nog 
steeds veel niet mogelijk. Maar het blijft onze aandacht houden, dus wordt vervolgd.  

Er is echter nog een wet, die op dat moment zijn intrede heeft gedaan. Een wet die ook gaat 
over inspraak en medezeggenschap, maar wel gericht is op een speciaal aspect van de zorg 
voor onze naaste. Het is de Wet Zorg en Dwang. Deze gaat spelen als iemand langzaam de 
regie over zijn eigen functioneren gaat verliezen en om wat voor reden dan ook mogelijk zijn 
of haar vrijheid in meer of mindere mate moet worden beperkt. Dit zijn altijd moeizame 
processen met veel raakvlakken en vooral emoties en denkbeelden. In de wet is geregeld dat 
cliënten, hun familie en mantelzorgers hierin begeleiding en ondersteuning moeten kunnen 
krijgen. Dit is zeker geen taak voor de cliëntenraad, maar zal een onafhankelijk orgaan hierin 
voorgaan. Voor onze regio is dat Adviespunt Zorgbelang. Christel Brunsveld is hier de 
contactpersoon voor de cliënten, familie en mantelzorger. Zij is te bereiken via het volgende 
mailadres christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl 

De Cliëntenraad heeft al met haar mogen kennismaken. Vanuit onze adviserende rol zullen wij 
met haar in regelmatig contact staan. Ook de inspectie “Zorg en Welzijn” heeft zich al gemeld 
en er is al een eerste evaluatie geweest samen met Christel en Ton Jolij, voorzitter van de 
cliëntenraad. Vanwege de Corona restricties valt hier niet veel meer over te melden. De 
voorbereidingen zijn afgerond en de implementatie zal steeds meer vorm krijgen. We houden 
u uiteraard op de hoogte. In ieder geval geven we de tip om u eens wat nader te oriënteren in 
dit aspect, zodat u een beetje bent voorbereid als er zaken gaan spelen. Hieronder een korte 
opsomming van items die daarbij een rol kunnen spelen. 

Waarvoor kunt u bij hen terecht? 

• De cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heb over uw rechten en 
plichten bij onvrijwillige zorg, alsmede over de opname en verblijf in een 
(zorg)instelling.   

• De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een 
klacht bij zorgverleners. Hij/zij helpt met raad en daad om tot oplossingen te komen. 

• Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de 
cliëntenvertrouwenspersoon ook u ondersteunen en adviseren. 

• Betere rechtsbescherming.  

• De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een 
verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten en 
hun vertegenwoordigers beter juridisch beschermd. 
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• Alle binnenkomende signalen worden opgepakt. Alle vragen, opmerkingen, verzoeken 
om assistentie en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens 
zal het gesprek met de zorgaanbieder worden aangegaan en zal worden aangedrongen 
op aanpassing en verbetering. Zo wordt de zorg beter voor u en anderen.  

• Deze dienstverlening is gratis. 
 

Hieronder staan links naar websites die hier wat meer duidelijkheid over geven. 

https://careaz.nl/over-careaz/goed-geregeld/wet-zorg-en-dwang 

https://adviespuntzorgbelang.nl/over-adviespunt-zorgbelang 

Eén en ander wordt ook nader toegelicht op onderstaande “placemat”  

Vriendelijke groet leden van “De Cliëntenraad”. 
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Voorstellen geestelijk verzorger

Sinds 1 april hebt u mij kunnen ontmoeten bij Careaz                      
Dr. Jenny, waar ik als geestelijk verzorger ben komen te 
werken. Met een heel aantal van u heb ik al persoonlijk 
kennisgemaakt. Mocht dat met u nog niet het geval zijn en 
stelt u een praatje of een goed gesprek op prijs, schiet me 
dan aan of leg even contact via de zorg.

Ik ben Kasper van Helden, 36 jaar jong, getrouwd en heb 
twee kinderen van 9 en 12 jaar. Ik woon alweer veertien jaar 
in het mooie stadje Zutphen. Ik ben opgegroeid nabij 
Rotterdam, maar ik heb nog nooit spijt gehad van de overstap naar de mooie Achterhoek.
In mijn vrije tijd houd ik van klussen, tuinieren, wandelen, fietsen en spelletjes doen met het 
gezin. Naast mijn werk als geestelijk verzorger bij Careaz werk ik ook nog een dag in de week 
als pastoraal werker voor een kerk in Zutphen.

Ik ben beschikbaar voor een luisterend oor, een goed gesprek, gewoon zomaar, maar ook om 
samen met u van gedachten te wisselen over kleine en grote levensvragen of om samen stil te 
staan bij een kruispunt in uw leven.                                   

Ik ben er voor iedereen, ongeacht uw levensovertuiging of geloof.                                              
Ik hoop samen met u een mooie tijd te hebben bij Careaz.

Vriendelijke groet, Kasper van Helden.

Niet kunnen doen wat je graag wilt…

Sinds maart vorig jaar hebben veel Nederlanders 
moeten ervaren, wat ouderen en zieken al veel langer 
ervaren: niet kunnen doen wat je graag wilt doen. 
Iedereen in Nederland heeft moeten ervaren wat u 
wellicht helaas al lang kende: niet meer kunnen gaan 

en staan waar je zelf wilt.

Het spreekwoord gaat: “Ontberen doet waarderen”. Zijn er voor u zaken die u door het missen 
ervan extra bent gaan waarderen? Wellicht ook goed om - nu er weer meer dingen kunnen -
deze waardering ook naar elkaar, bijvoorbeeld het bezoek, uit te spreken.

Het afgelopen jaar konden de weeksluitingen en zanguurtjes ook niet doorgaan.                      
We hopen dit over een niet al te lange tijd weer op te gaan starten. Ik heb van heel wat 
mensen gehoord dat ze dit erg gemist hebben. Dat deed me denken aan het onderstaande 
gedicht op de volgende bladzijde (wat op de wijs van psalm 42 gezongen kan worden) van 
André F. Troost.
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God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is –
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaart, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen –
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,

aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen –

bij U rusten, bij U schuilen…
God, hoe graag… Laat ons weer komen
dit of anders volgende jaar,
laat ons bloeien als de bomen –
onze dromen, maak ze waar!

Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

Hartelijke groet, Kasper van Helden - Geestelijk verzorger Careaz. 

De samenwerking weer oppakken

Juli, augustus en september zijn maanden waar veel mensen elk jaar naar uitkijken. De start 
van de zomervakantie. Gelukkig laat het zonnetje zich niet afschrikken door een virus en zijn 
we met z’n allen creatief om er toch iets goeds van te maken! Meer dan ooit voelen we ons 
verbonden met de mensen om ons heen en met de dingen die er echt toe doen! Na een hele 
bijzondere periode, waar we met z’n allen in zaten, kan er geleidelijk weer meer en zien we 
ernaar uit om meer mensen te kunnen ontmoeten, en dat er meer activiteiten mogelijk zijn. 
Laten we hopen dat de positieve trend door blijft zetten en we de komende tijd meer ruimte 
krijgen. Vrijwilligers worden geleidelijk aan weer gevraagd om ondersteuning te bieden daar 
waar het mogelijk en gewenst is. Het afgelopen jaar zijn er vrijwilligers ingezet voor het 
wandelen, de duofiets, de rolstoelbus, de electrocar, bij individuele contacten en als 
ondersteuning van de Welzijnscoaches en zorgmedewerkers m.b.t. het welzijn. Vanaf juni 
mochten vrijwilligers ingezet worden om ondersteuning en aandacht te bieden bij het 
koffiemoment ’s avonds. Met z’n allen staan we voor een nieuwe uitdaging om de 
samenwerking weer op te pakken en dit vraagt van een ieder tijd, geduld en aandacht voor 
elkaar. We hopen hierbij gezelligheid bij elkaar te vinden, waar mooie initiatieven met een 
glimlach uit voort komen. 

Een GLIMLACH
Kost niets… Maar brengt heel wat tot stand. 
Die hem ontvangt wordt rijker en de schenker niet armer. 
Hij duurt slechts één ogenblik. Hij geeft rust aan vermoeide mensen en 
moed aan wie ontmoedigd is. 
Hij geeft troost en geborgenheid. 
Je kunt een glimlach niet kopen evenmin lenen of stelen.
Hij brengt geluk voor zijn omgeving en is een tastbaar teken van 
vriendschap.

Met vriendelijke groet Thea Meinen, Coördinator informele zorg.
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De gang van de groepswoningen opgefleurd

De afgelopen jaren is er veel nagedacht en zijn er ideeën uitgewisseld over eventuele 
mogelijkheden betreffende de inrichting van de rondgang bij de groepswoningen aan de 
Heelweg. 

Met z’n allen vonden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan de aankleding en 
inrichting van de gangenstelsels. Deze ruimte wordt gebruikt om de leefomgeving van 
bewoners te vergroten. Ook voor familie, vrijwilligers en medewerkers is het van belang 
met betrekking tot het contact dat deze ruimte, belevingsgericht ingericht is waarbij er 
materialen hangen en staan, waarover gepraat kan worden.

Het is nu zover. Wanneer je de woning verlaat en op de gang komt lijkt het net of je buiten 
op een kiezelstraat loopt. Onderweg zien we een etalage van groenteboer Hengeveld en de 
etalage van bakker Koenders. Dit waren vroeger winkelpanden uit Dinxperlo en 
Breedenbroek. We horen vogelgeluiden en op het plein onder een boom staat een 
draaiorgel. Om het allemaal nog vriendelijker te laten lijken zijn enkele ramen voorzien van 
raamfolie. We kunnen even uitrusten op het bankje in het bushokje. Verdere wensen zijn 
om meer zitjes te creëren om het 
straatbeeld nog completer te maken. 

Mede dank zij een gift van de 
“Stichting Vrienden” van Dr. Jenny 
konden wij dit realiseren. Daarom 
willen wij de “Stichting Vrienden” van 
Dr. Jenny hiervoor heel erg bedanken 
en zullen wij hen nog een keer 
uitnodigen voor een rondgang. Veel 
mensen hebben hier al enorm van 
kunnen genieten.  



8

8

  Nieuwe parasols 

Ook heeft de “Stichting Vrienden” van Dr. Jenny 
parasols geschonken.
In de week dat deze bezorgd werden konden we 
voor het eerst sinds lange tijd weer genieten 
van de zon. Maar zonder deze parasols was het 
niet voor iedereen mogelijk geweest om buiten 
te kunnen zitten in de schaduw. 

“Stichting Vrienden” hartelijk dank hiervoor. 

  Thea Meinen, 
Coördinator informele zorg. 

Achterhoeks weerbericht

Het weerbericht volgens “Meetstation Oude Bocholtsebaan” in Winterswijk,                                      
waar ze het weer aflezen aan stenen! 

Steen dreuge – Dreuge weer

Steen heite - Dörstig weer

Steen is flink heite – Bollenhette

Steen nat - ’t Reagent

Steen is driete nat – Overstreuming

Steen slingert – ’t Waai-jt

Steen niet te ziene – Dikke mot

Niks te ziene – ’t Is duuster

Steen wit – ’t Snei-jt

Steen önmundig kold – Dan vrus ut

Steen mek röndjes – Te volle zoppen
       

Steen steet op ut end – De wereld vergeet

Steen weg – Dan isse gejat

Ingezonden door Olga Derksen,                            
Verzorgende Dr. Jenny.

  



Varsseveld tel. 0315-241325
fax 0315-244186

Zelhem tel. 0314-622261

Gendringen tel. 0315-630955

Ulft tel. 0315-631969

Dinxperlo tel. 0315-654496

Levering alle merken auto’s nieuw en gebruikt
Leasing en Financiering en Verhuur

Erkend APK-keuringsstation
Schadereparatie en taxatie

Alle voorkomende reparaties

Het adres voor totaal onderhoud van uw auto. 
Wij bieden aan tegen scherpe prijzen concurrerende prijzen

o.a.:

- banden (alle bekende merken)
- accu’s, uitlaten - telefoon, alarm - scholbrekers
- startblokkering, S.C.M. - radio-cd spelers - airco service

te K ieft e D inxper lo

� Brillen en Optische artikelen
� D.J. te Kiefte Gediplomeerd Optometrist
� NUVO-ooggarant
� Eigen Contactlensaanpassing + controles
� Nauwkeurige oogmeting
� Goud, Zilver en Diamanten sierraden
� Eigen vakkundige reparaties

= de Complete Vakzaak =
Grensstraat 6, 7091 BX  Dinxperlo  � 0315- 651606

Aaltenseweg 89 - 7091 EP Dinxperlo
Tel. (0315) 653159 - Fax (0315) 654288 - Privé: (0315) 652910

E-mail: info@autolammers.nl - Internet: www.autolammers.nl
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  Nieuwe parasols 

Ook heeft de “Stichting Vrienden” van Dr. Jenny 
parasols geschonken.
In de week dat deze bezorgd werden konden we 
voor het eerst sinds lange tijd weer genieten 
van de zon. Maar zonder deze parasols was het 
niet voor iedereen mogelijk geweest om buiten 
te kunnen zitten in de schaduw. 

“Stichting Vrienden” hartelijk dank hiervoor. 

  Thea Meinen, 
Coördinator informele zorg. 

Achterhoeks weerbericht

Het weerbericht volgens “Meetstation Oude Bocholtsebaan” in Winterswijk,                                      
waar ze het weer aflezen aan stenen! 

Steen dreuge – Dreuge weer

Steen heite - Dörstig weer

Steen is flink heite – Bollenhette

Steen nat - ’t Reagent

Steen is driete nat – Overstreuming

Steen slingert – ’t Waai-jt

Steen niet te ziene – Dikke mot

Niks te ziene – ’t Is duuster

Steen wit – ’t Snei-jt

Steen önmundig kold – Dan vrus ut

Steen mek röndjes – Te volle zoppen
       

Steen steet op ut end – De wereld vergeet

Steen weg – Dan isse gejat

Ingezonden door Olga Derksen,                            
Verzorgende Dr. Jenny.

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 
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Dauwtrappen bij Careaz Dr Jenny

Tijdens de gym vertelde ik aan de deelnemers dat Hemelvaart eraan 
zat te komen en dat ik ze op die dag om 6.00 uur bij de receptie 
verwachte om samen te gaan “dauwtrappen”! Even werd ik met 
een blik aangekeken…..dit ga je niet menen. 

Nee hoor, er werd niet gefietst maar gewandeld 
en ook de tijd werd uiteraard aangepast.
Na opgave vertrokken de deelnemers, totaal 40 personen, om 
beurten, de eerste vertrok om 9.45 uur. Gewapend met 
routekaart en twee consumptiebonnen van “Luck Café” ging de 
bewoner met een mantelzorger op pad.
Tijdens de route kon men letters tegen komen om zo een puzzel 
te maken. 
Halverwege de wandeling was er een stop bij “Luck Café” om 
daar koffie, thee of een drankje “to-go” met een lekkere petitfour 

te halen.

Bij thuiskomst mocht het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde fietsmand. 
Aansluitend was er om 16.00 uur een trekking met leuke prijzen om de dag compleet te 
maken.

Wat was het begin van de week spannend of het wel door kon gaan omdat het weer niet 
veel goeds voorspelde maar zie, de dag en dan vooral de ochtend was zonovergoten met 
hier en daar bewolking. Het was weer genieten vandaag.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.
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Voorstellen kapster Anita 
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Ode aan de rollator

Ik woon in een rollatorwijk
dat wil ik hier wel uiten
want als ik om mij heen zo kijk
zie ik er heel veel buiten
Ik heb er zelf ook zo een
wilde er eerst niet aan
maar ja, je wordt wat slecht ter been
en zie mij nu eens gaan
Ik hou van mijn rollator
hij is mijn beste vriend
en grote stimulator
een die mij altijd dient
Hij is een bijdehandje
nee beslist geen oen
hij heeft zelfs een mandje
om boodschappen in te doen

Gelezen door een bewoner, auteur Theo Olierook.

Nieuwe ruimte voor dagbesteding Estinea

Wij als ondersteuners en cliënten van Estinea van 
de dagbesteding Dr. Van der Meerstraat zijn blij. 
We hebben er een nieuwe locatie bij gekregen 
aan de Kerkstraat 3 in Dinxperlo. In dit pand zat 
voorheen The Bed Company en ver daarvoor nog 
schilder Draaijers. De nieuwe locatie is op 6 april 
2021 door de cliënten feestelijk geopend. Door 
de coronamaatregelen mogen er niet te veel 
mensen tegelijk in het ‘oude’ gebouw aanwezig 
zijn. Daarnaast zijn diverse externe werkplekken 
nog steeds niet geopend, zoals Careaz, het 
Kulturhus en de Bosmark. 

Hierdoor kunnen niet alle cliënten naar de vaste 
werkplek en is het op de locatie Dr. Van der 
Meerstraat te druk. We hebben dit een lange tijd 
opgelost door een aantal cliënten op de 
woonlocatie activiteiten aan te bieden. Tijdelijk 

was dit een alternatieve oplossing maar op de 
lange termijn niet wenselijk voor iedereen. 

Hopen dat we elkaar allemaal snel weer eens zien en groetjes aan                                              
iedereen bij Careaz Dr. Jenny!

Namens de cliënten en ondersteuners van Estinea dagbesteding.

lange termijn niet wenselijk voor iedereen. 
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Muurschilderingen op afdeling ’t Welink
Een tijdje terug zijn de afdelingen ’t Aaldershuus en De Bijvank opgefleurd met prachtige
muurschilderingen van Dorien Wagenaar van Airillustraties uit Varsseveld. 

Zij begint ondertussen een vaste “huisschilderes” te worden bij Dr. Jenny, want nu is ook 
afdeling ’t Welink met haar creatieve hand opgefleurd. Wie bekend is in Dinxperlo herkent 
er vast het dierenverblijf in uit het Welinkbos en natuurlijk onze “Dinxperse” pauw en de 
volière! Dorien bedankt voor al dit moois!

Bewoners en medewerkers afdeling ’t Welink.



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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Even terug naar het boerenbestaan

De heer W.F. Koskamp en 
mevrouw G.W. Koskamp-Lensink, 
wonen vanaf september 2020 bij 
Careaz. De heer woont in het 
Woonzorg-Centrum en mevrouw 
op verpleegunit ’t Boesveld.
Na de verhuizing is het voor het 
echtpaar, begrijpelijk, erg wennen 
dat zij niet meer samen kunnen 
wonen maar ze proberen, waar 

kan, elkaar zoveel mogelijk te zien.
De heer gaf aan dat hij heel graag met zijn vrouw nog een keer naar “hun” boerderij 
wenste te gaan. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw een eenheid waren in hun actieve   
boerenbestaan.

Op woensdag 21 april 2021 was het dan zover. We stapten rond 
14.15 uur in de bus. De heer herkende direct onze chauffeur 
Henk Westerveld, want Henk’ s moeder en zijn moeder waren 
vriendinnen geweest. En zo kwamen al gauw herinneringen van 
vroeger naar boven.

Tijdens de rit zag het echtpaar dat de weilanden er mooi groen 
bij lagen. 
De heer vertelde wel dat er veel gespoten wordt om de gele 
paardenbloemen eruit te houden.

Eenmaal bij de boerderij “Nagel” aangekomen konden wij met de 
bus de stallen in rijden. We werden hartelijk verwelkomt door de 
zoon en schoondochter van het echtpaar. Zijn zoon Wim vertelde 

dat er naast de zwart-bonte 
koeien ook nog enkele rood-
bonte koeien op stal stonden. 
Deze waren gefokt door zijn 
vader.

De heer Koskamp stelt het erg op prijs dat zijn zoon hem 
met alle nieuwe ontwikkelingen van de boerderij op de 
hoogte houdt.
Op de foto ziet u dat mevrouw ruikt aan het voer voor de 
koeien, dat gemaakt is van restafval van sinaasappels. 
Het blijkt dat hier veel energie en goede voedingsstoffen 
inzitten voor de koeien.
Na afscheid genomen te hebben van de familie en de 
boerderij hebben we nog een rondrit gedaan in de buurt. 
De heer wist bijna alle namen van de boerderijen en wie 
er wonen en mevrouw genoot glimlachend van het 
uitzicht. Aansluitend gingen we samen chocolade melk 
drinken in het Grand café. Het was een fijne middag.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, 
Welzijnscoach.

kan, elkaar zoveel mogelijk te zien.

Met vriendelijke groet, 



17

16

Even terug naar het boerenbestaan

De heer W.F. Koskamp en 
mevrouw G.W. Koskamp-Lensink, 
wonen vanaf september 2020 bij 
Careaz. De heer woont in het 
Woonzorg-Centrum en mevrouw 
op verpleegunit ’t Boesveld.
Na de verhuizing is het voor het 
echtpaar, begrijpelijk, erg wennen 
dat zij niet meer samen kunnen 
wonen maar ze proberen, waar 

kan, elkaar zoveel mogelijk te zien.
De heer gaf aan dat hij heel graag met zijn vrouw nog een keer naar “hun” boerderij 
wenste te gaan. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw een eenheid waren in hun actieve   
boerenbestaan.

Op woensdag 21 april 2021 was het dan zover. We stapten rond 
14.15 uur in de bus. De heer herkende direct onze chauffeur 
Henk Westerveld, want Henk’ s moeder en zijn moeder waren 
vriendinnen geweest. En zo kwamen al gauw herinneringen van 
vroeger naar boven.

Tijdens de rit zag het echtpaar dat de weilanden er mooi groen 
bij lagen. 
De heer vertelde wel dat er veel gespoten wordt om de gele 
paardenbloemen eruit te houden.

Eenmaal bij de boerderij “Nagel” aangekomen konden wij met de 
bus de stallen in rijden. We werden hartelijk verwelkomt door de 
zoon en schoondochter van het echtpaar. Zijn zoon Wim vertelde 

dat er naast de zwart-bonte 
koeien ook nog enkele rood-
bonte koeien op stal stonden. 
Deze waren gefokt door zijn 
vader.

De heer Koskamp stelt het erg op prijs dat zijn zoon hem 
met alle nieuwe ontwikkelingen van de boerderij op de 
hoogte houdt.
Op de foto ziet u dat mevrouw ruikt aan het voer voor de 
koeien, dat gemaakt is van restafval van sinaasappels. 
Het blijkt dat hier veel energie en goede voedingsstoffen 
inzitten voor de koeien.
Na afscheid genomen te hebben van de familie en de 
boerderij hebben we nog een rondrit gedaan in de buurt. 
De heer wist bijna alle namen van de boerderijen en wie 
er wonen en mevrouw genoot glimlachend van het 
uitzicht. Aansluitend gingen we samen chocolade melk 
drinken in het Grand café. Het was een fijne middag.

Met vriendelijke groet, Lianne Geikens – Kemink, 
Welzijnscoach.

17

Boer in hart en nieren

De heer Martin Lieftink is altijd een boer in hart en nieren 
geweest. 
Ook toen zijn conditie hem in de steek liet, liep hij met zijn 
rollator naar de koeien om op zijn rollator tussen de koeien te 
gaan zitten.
“Er is toch niets mooier dat dit” vertelde hij toentertijd op de 
dagbesteding. 
Sinds vorig jaar juli woont de heer op de verpleegunit                                       
’t Beggelder bij Careaz Dr. Jenny. 
Al heeft de heer het hier prima naar zijn zin, zijn hart ligt toch bij 
de koeien.
Hoe mooi was het dan, dat ook een wens in vervulling kon gaan:

Op een middag pakten Welzijnscoaches Mieke en Lianne de bus 
om samen met hem en nog twee huisgenoten naar  “zijn” 
koeien te gaan kijken.
Eenmaal op het erf zag de heer zittend in de bus dat de koeien 
er goed bij stonden. 

En met zijn scherpe oog voor de gezondheid van de koeien zag 
hij dat bij één koe het niet meer lang zal duren voordat deze 
zou gaan kalven!
Het is leuk om te weten dat op deze boerderij nu particulieren 
melk kunnen tappen.

Na even gepraat te hebben met zijn vrouw en kinderen is de rit 
voortgezet door zijn bekende Breedenbroek en omgeving.
Zijn huisgenoot Ans vertelde tijdens de rit dat zij in het 
verleden deze prachtige route altijd heeft gefietst en ook erg 
geniet van deze rit. 

Na de rit werden we op ’t Beggelder weer verwelkomt door 
verzorgende Dorie met een heerlijke kop koffie.

Met vriendelijke groet Lianne Geikens – Kemink, Welzijnscoach.
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Laatste werkdag voor Riny 
 
Op vrijdag 28 mei was het 
dan zover: de laatste 
werkdag van onze collega 
Riny Tieltjes, werkzaam bij 
Careaz Thuiszorg,                          
team “de Linde” in Dinxperlo. 
Riny gaat namelijk met 
pensioen. In juni eerst nog 
even de vakantiedagen 
opmaken en daarna de tijd 
vullen met dingen die ze leuk 
vindt om te doen, 
welverdiend en enorm 
gegund! 
 
In 1985 is Riny gestart bij 
Dr. Jenny. Na verloop van 
tijd draaide ze nachtdiensten 
in combinatie met een aantal 
uur in de thuiszorg, die in 
2004 werd opgezet. Toen ze 
een bepaalde leeftijd kreeg 
hoefde Riny de nachtdiensten niet meer te draaien en richtte ze zich volledig op de 
thuiszorg. Dit alles in 36 jaar tijd, een hele prestatie als je in de thuiszorg werkt, waar de 
werkomstandigheden niet te vergelijken zijn met een intramurale setting. 
Toen volgde haar laatste werkdag, die er geheel anders uit zag dan Riny zelf had bedacht. 
Haar collega’s hebben er een andere draai aan gegeven omdat ze er toch een heugelijke 
dag van wilden maken. Riny werd ‘s ochtends al vroeg (6.45 uur) opgehaald in de 
versierde Careaz auto om aan haar laatste route te gaan beginnen. Dit keer hoefde ze niet 
op de fiets te stappen maar werd ze door een collega-chauffeur rondgereden. Nog even 
naar de laatste cliënten waarvan ze nog afscheid moest en wilde nemen en tussendoor 
even een fotomomentje voor “De Band”. 
Vervolgens werden Riny en haar echtgenoot opgehaald. Eenmaal aangekomen op de plek 
van bestemming stonden haar collega’s haar op te wachten en toe te juichen voor een 
gezamenlijke lunch en een erg gezellige middag. Er werden allerlei (leuke en minder leuke) 
herinneringen opgehaald, want er kan in 36 jaar erg veel veranderen. Riny kreeg natuurlijk 
ook nog een speech en verschillende cadeaus aangeboden. Kortom, het was een afscheid 
om niet snel te vergeten, dit alles met een lach en een traan. 
Riny is een zeer gewaardeerde collega, die ten alle tijden bereid was om bij te springen en 
te helpen, altijd zonder gemopper of gedoe.  
Riny, geniet iedere dag met volle teugen in goede gezondheid.                                                      
Dankjewel dat je onze collega was! 
 

Met vriendelijke groet, Monique Scholten,                                                                     
verzorgende Thuiszorg Regio Aalten/Team De Linde. 
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Laatste werkdag voor Riny 
 
Op vrijdag 28 mei was het 
dan zover: de laatste 
werkdag van onze collega 
Riny Tieltjes, werkzaam bij 
Careaz Thuiszorg,                          
team “de Linde” in Dinxperlo. 
Riny gaat namelijk met 
pensioen. In juni eerst nog 
even de vakantiedagen 
opmaken en daarna de tijd 
vullen met dingen die ze leuk 
vindt om te doen, 
welverdiend en enorm 
gegund! 
 
In 1985 is Riny gestart bij 
Dr. Jenny. Na verloop van 
tijd draaide ze nachtdiensten 
in combinatie met een aantal 
uur in de thuiszorg, die in 
2004 werd opgezet. Toen ze 
een bepaalde leeftijd kreeg 
hoefde Riny de nachtdiensten niet meer te draaien en richtte ze zich volledig op de 
thuiszorg. Dit alles in 36 jaar tijd, een hele prestatie als je in de thuiszorg werkt, waar de 
werkomstandigheden niet te vergelijken zijn met een intramurale setting. 
Toen volgde haar laatste werkdag, die er geheel anders uit zag dan Riny zelf had bedacht. 
Haar collega’s hebben er een andere draai aan gegeven omdat ze er toch een heugelijke 
dag van wilden maken. Riny werd ‘s ochtends al vroeg (6.45 uur) opgehaald in de 
versierde Careaz auto om aan haar laatste route te gaan beginnen. Dit keer hoefde ze niet 
op de fiets te stappen maar werd ze door een collega-chauffeur rondgereden. Nog even 
naar de laatste cliënten waarvan ze nog afscheid moest en wilde nemen en tussendoor 
even een fotomomentje voor “De Band”. 
Vervolgens werden Riny en haar echtgenoot opgehaald. Eenmaal aangekomen op de plek 
van bestemming stonden haar collega’s haar op te wachten en toe te juichen voor een 
gezamenlijke lunch en een erg gezellige middag. Er werden allerlei (leuke en minder leuke) 
herinneringen opgehaald, want er kan in 36 jaar erg veel veranderen. Riny kreeg natuurlijk 
ook nog een speech en verschillende cadeaus aangeboden. Kortom, het was een afscheid 
om niet snel te vergeten, dit alles met een lach en een traan. 
Riny is een zeer gewaardeerde collega, die ten alle tijden bereid was om bij te springen en 
te helpen, altijd zonder gemopper of gedoe.  
Riny, geniet iedere dag met volle teugen in goede gezondheid.                                                      
Dankjewel dat je onze collega was! 
 

Met vriendelijke groet, Monique Scholten,                                                                     
verzorgende Thuiszorg Regio Aalten/Team De Linde. 
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Quiz  
 
 
1) Hoe heet het beroemde paleis vlakbij Parijs?  

2) Welk Noord-Europees land is o.a. bekend om zijn geisers? 

3) Wat was de bijnaam van Elvis Presley? 

4) Wat is een bekende Griekse sterke drank? 

5) Hoe heet de vrouw van voormalig president Obama?  

6) Wat is de hoofdstad van IJsland? 

7) Welke beroemde Nederlandse schilder heeft een oor afgesneden? 

8) In welk land zou het monster van Loch Ness gezien zijn? 

9) In welk land eet men Paella?  

10) Wie componeerde “de vier jaargetijden”? 

11) Naar welk eiland werd Napoleon Bonaparte in 1814 verbannen? 

12) Welke kleur haar had Vincent van Gogh? 

13) Van welk land is Tokio de hoofdstad? 

14) Welke stad werd veroverd met behulp van een houten paard? 

15) Wat is de grootste stad van Rusland? 

 
(De oplossing van de quiz staat op bladzijde 24) 

 

 

Even lachen 

Nieuw reisbureau  

Door de coronacrisis heeft de reisbranche er wel eens beter voor gestaan. Niettemin waagt 
een jonge ondernemer toch om een nieuw bureau te openen. Het is echter maar de vraag 
of ze het gaat redden. Met hun gevoel voor humor zit het wel goed, maar of het klanten zal 
opleveren? Op de deur van hun reisbureau staat de slogan: “Doe ons een plezier en ga 
weg!”. 

Gran Coronia  

Het Centraal Bureau van de Statistieken heeft onlangs de cijfers bekend gemaakt van de 
top 10 vakantiebestemmingen van 2021:  

1.Woonkameroen 2. Tuinesië 3. Halsinki 4. Islamabadkamer 5. Schuurmonnikoog 6. 
Toiletland 7. Berging aan Zee 8. Serre Leone 9. Keukenhof 10. De Balkonlanden 
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Zo zegge wi-j dat in de Achterhoek😊😊

*Jasanenophuusaan – Jas aan en naar huis toe.

*Kankmuutzet’n? – Kan ik hem uitzetten? 

*Stilli-j – Wees eens stil jij.

*Dutut? – Doet hij het?

*Neehiedutnie -  Nee, hij doet het niet.

*Moj-eenhemmen? – Wil je er één hebben?

*Neekepal – Nee, ik heb al.

*Disnt? - Deze?

*Asutiethebwelja – Als u tijd hebt wel ja.

*Knojurt – Knoeierd.

*He-jpakanehad? – Heb je een pak aan gehad?

*Dawisikwe – Dat wist ik wel. 

*Roekietook? – Ruik jij het ook?

*Iedan? – Jij dan?

*Löppe? - Doet ie het?

*Xiewa? – Ik zie wel.

*Kumpdurgluutuut? – Komt er geluid uit?

*Droeteistruut – De ruit is eruit.

*Watmo-jnow? - Wat wil je nou?

*Nogaltie?- Nog altijd?

*Dazawa – Dat zal wel.

*Ajgeliekhebwel – Als je gelijk hebt wel.

*Dienie - Die niet.

*Wekkedanwel? – Welke dan wel?

*Zoegen – Zuigen. 

*Poesterig – Kortademig.

*Kroekow -  Ik ruik je.

                                                      Gelezen door Els Gerritsen, Careaz Contact.

Weerspreuken
• Wil het in juli niet heten, zal men in augustus zweten.
• Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.
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Hoe wij naar Nederland kwamen

Ik ben Rima en loop stage bij Dr. Jenny op afdeling “De Bijvank”. Ik volg op het Practicom,
in Doetinchem, de richting “Zorg en schoonmaak”.                                                                                    
Ik wil graag vertellen hoe ik vanuit Syrie naar Nederland ben gekomen. 

Het begon dat er in ons land, Syrië, heel veel oorlog was en we wisten niet wat we 
moesten doen. We hebben toen besloten om naar een veilig land te gaan. We wilden graag 
naar Nederland gaan. Dit omdat we veel gehoord hadden over Nederland, dat dat een heel
fijn land is. Mijn vader is eerst alleen naar Nederland gegaan op zoek naar een veilig plekje 
voor ons. Hij maakte een gevaarlijke tocht in een klein bootje op zee. Hij is eerst naar 
Griekenland gegaan en vandaaruit naar veel ander landen geweest op zoek naar een veilig 
land voor ons allemaal. Wij konden niet mee, dat vond hij te gevaarlijk. Ik maakte me 
zorgen om hem, maar was ook hoopvol. Een jaar later mochten mijn moeder, zusjes en ik 
ook naar Nederland komen. Ik wist niets van Nederland en hoe het er hier uit zou zien.                     
Ik was gespannen: zou het hetzelfde zijn als Syrië? Het begon zo voor ons: we probeerden
om naar Turkije te gaan maar dat lukte ons niet want we mochten de grens niet over, dus 
hebben we het nog een keer geprobeerd en toen lukte het nog steeds niet. Maar we 
hebben het niet opgegeven. We hebben nog een keer geprobeerd en toen is het uiteindelijk 
gelukt. Toen zijn we naar de luchthaven gegaan, we zaten met de papieren klaar om naar 
het vliegtuig te gaan. Maar we hebben toen het vliegtuig gemist want onze papieren waren 
niet helemaal compleet. We hebben twee weken op de luchthaven gewacht totdat de 
papieren helemaal compleet zouden zijn. Na twee weken van wachten mochten we de 
vluchtreservering naar Nederland maken, maar helaas na één dag hoorden we dat wij een 
boete moesten betalen en dan mochten we toch vliegen naar Nederland. We hebben de 
boete betaald en daarna gingen we met een klein busje naar het vliegtuig. De vlucht 
duurde drie uur. Na drie uur zijn wij eindelijk op de luchthaven van Nederland geland. 

Toen ik mijn vader weer zag was ik zo gelukkig: nu hoefde ik nooit meer afscheid van hem 
te nemen.                                                   

Het moeilijkste in Nederland vond ik het leren van de taal en de regels. De grote stad 
Aleppo verschilt ook heel erg met het rustige dorp Dinxperlo, waar we nu wonen. In Aleppo 
leeft iedereen met elkaar en is er altijd lawaai. Daar was er elke avond wel wat te vieren. 
Hier in Nederland is het veel stiller. 

Dit was mijn verhaal over hoe we hier gekomen zijn.

Vriendelijke groet Rima Alahmad Alali.
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Bewegen is belangrijk 
Bewegen is belangrijk, dat weten we allemaal.                                                                            
Maar wist u ook dat bewegen helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn? 

Bewegen kan rustig op de stoel, in huiskamer of in het eigen appartement. Hieronder een 
aantal voorbeelden, eenvoudige oefeningen die snel uit te voeren zijn.  

Bewegen op de stoel 

    Ga goed rechtop zitten in de stoel 

    Voeten plat op de grond, de rug recht 

    Strek de rechterarm zover mogelijk omhoog 

    Laat de rechterarm langzaam weer zakken 

    Strek de linkerarm zover mogelijk omhoog 

    Laat de linkerarm langzaam weer zakken 

    Herhaal dit 5 tot 10 keer voor elke arm 

 

Ga goed rechtop in de stoel zitten 

Voeten plat op de grond, de rug recht 

Strek het rechterbeen zo ver mogelijk 

Buig het rechterbeen weer langzaam 

Strek het linkerbeen zover mogelijk 

Buig het linkerbeen weer langzaam  

                                                              Herhaal dit 5 tot 10 keer voor elk been 

 

Ga goed rechtop in de stoel zitten 

Voeten plat op de grond, de rug recht 

Kruis je armen voor de borst en pak de 
schouders vast 

Draai dan rustig zo ver mogelijk naar rechts 

Weer rustig terug draaien naar het midden 

Draai rustig zo ver mogelijk naar links 

Weer terug draaien naar het midden. Herhaal dit 5 tot 10 keer naar elke kant 
 
Naast bovenstaande oefeningen zijn er nog variaties die uitgevoerd worden:                        
- Lopen/stappen op de plaats, zittend op de stoel                                                                             
- Armen om en om buigen, zittend op de stoel                                                                                   
- Boksen met de armen, zittend op de stoel                                                                                      
- Eigen ideeën zijn altijd goed! 

Met vriendelijke groet, Loes van Beek en Stella Bod, Bewegingsagogen Dr. Jenny. 
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Waar kunt u interessante informatie vinden?

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

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

U bent welkom bij …

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

Kapper Kapster Anita is op woensdag aanwezig vanaf 08.30 tot 12.00 uur
en op donderdag van 8.30 tot 12.00 uur 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.
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Geef de pen door…

Als cliënt van Careaz Dr. Jenny is mij gevraagd een stukje te schrijven                          
voor “De Schakel”.

Ik zal beginnen met mij voor te stellen.                                               
Ik ben een raadsel op zich, het begint al met mijn 
voornaam. Ik heb mijzelf altijd voorgesteld als Geert 
Roelofswaard totdat ik bij een officiële instantie kwam, ik 
weet niet meer voor wat, of voor mijn paspoort of bij het 
C.B.R voor mijn rijbewijs maar ze konden mijn naam niet 
vinden.

Pas toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk geen Geert 
heet maar Gerrit, dus bij deze Gerrit Roelofswaard, 
aangenaam.

Na school ben ik begonnen bij een bedrijf in Bredevoort die deed in kunststof artikelen,
met name olieleidingen en daarbij behorende verloopstukken. 

Dat heb ik ongeveer een jaar gedaan. Daarna kon 
ik een baan krijgen in Aalten bij Firma Weevers, 
een eieren sorteerbedrijf. Dat heb ik ongeveer 28 
jaar gedaan, waarvan de laatste 10 jaar als chef 
productieleider. 

Toen kwamen mijn sokken in de knoop en werd ik 
ziek, wat daar het gevolg van is, is hier een ieder wel bekend.

Met vriendelijke groet Geert/Gerrit Roelofswaard, afdeling`t Welsker. 

                                Oplossing quiz

De Sluitingsdatum 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij                    
voor “De Schakel” van oktober, november, december                                   
is 1 september 2021.

1. Versailles 9. Spanje
2. IJsland 10. Vivaldi
3. The King 11. Elba
4. Ouzo 12. Rood
5. Michelle 13. Japan
6. Reykjavik 14. Troje
7. Vincent van Gogh 15. Moskou
8. Schotland



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: __________________________________________________________



Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10 
info@print2pack.nl

194x138-adv-Print2Pack.indd   1 13-6-2018   15:01:50

Geograaf 38 0575 55 10 10

6921 EW Duiven info@print2pack.nl


