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Van de redactie 
 
Beste lezer, het gaat alweer richting herfst en het is weer tijd 
voor een nieuwe Schakel! Deze keer missen we ook weer wat 
vaste rubrieken: het activiteitenschema en het overzicht van 

de weeksluitingen. Het is nog even niet anders, we hopen wanneer de volgende Schakel 
uitkomt het weer een andere tijd is. Blijft nog spannend allemaal.  
Maar “De Schakel” is toch best wel weer goed gevuld en we wensen u deze keer ook 
veel leesplezier toe! 
 
Wilt u reageren op de inhoud van “De Schakel” of heeft u zelf een bijdrage?  
Deze kunt u inleveren bij de receptie. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook,                                                                                   
dat heeft (indien mogelijk) de voorkeur. De receptioniste zorgt ervoor dat uw bijdrage 
bij de redactie terecht komt. 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 

Wat was het een zeldzame zomer met de aanhoudende 
hittegolf in augustus. We horen dat het klimaat al jaren 
opwarmt, maar dit was heel bijzonder. 

Warmte en zon vinden veel mensen fijn, maar te veel 
aanhoudende hitte kan ook tot problemen leiden. Hopelijk 
hebt u er niet te veel hinder van gehad en heeft u ook vooral 
kunnen genieten van de mooie zomerdagen.  

Ten aanzien van mijn informatie in de vorige Schakel zijn er niet veel nieuwe 
ontwikkelingen binnen Careaz Dr. Jenny.  

Inmiddels is er een nieuw telefoniesysteem bij Dr. Jenny geplaatst dat meer 
mogelijkheden biedt dan het vorige. De eerste weken waren er wat kinderziektes die 
opgelost moesten worden. Die lijken inmiddels grotendeels verholpen. 

Op het moment van schrijven worden de 
muren van afdeling de Bijvank 
beschilderd! Dit ziet er prachtig uit!           
Mooi dat dit kan vanuit de middelen 
Waardigheid & Trots!  

Cecile Hermans, specialist 
ouderengeneeskunde, heeft besloten 
met ingang van 1 oktober 2020 te 
stoppen met het werk bij Careaz, wat ze 
nog vier uur per week deed, naast haar 

werk bij een andere organisatie. Omdat 
Cecile nog vakantie tegoed had heeft de 

overdracht al plaatsgevonden en geniet ze nu van haar vakantieuren. 
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Inmiddels is Agnes Ziel, basisarts en specialist ouderengeneeskunde in opleiding bij 
Careaz Dr. Jenny gestart. Agnes zal in samenwerking met Vincent Luttikhold (specialist 
ouderen geneeskunde) eindverantwoordelijk behandelaar zijn. Wij wensen Agnes veel 
werkplezier bij Careaz Dr. Jenny. Samen met Mirian ten Vregelaar, verpleegkundig 
specialist (i.o.) maakt zij afspraken over de samenwerking in de behandeling en 
medische zorg. 

Inmiddels zijn er veel versoepelingen met betrekking tot de 
maatregelen rondom het Coronavirus. Bezoek kan weer 
onaangekondigd bij u komen met inachtneming van de 
algemene hygiëne regels en de inmiddels bekende 1,5 

meter afstand tot een ieder. Als bezoek verkoudheidsklachten of verschijnselen heeft, 
vragen wij hen nog steeds niet te komen. Landelijk zien we een kleine opleving van het 
virus. Fijn te zien dat bij Careaz Dr. Jenny door iedereen de regels goed in acht worden 
genomen, hierdoor kunnen we samen het virus buiten de deur houden!  

Tenslotte wil ik u alle goeds wensen en veel leesplezier! 

    Hartelijke groet, Wim Sletterink, regiomanager.  

Tuin weer “geopend” 

    

 

In verband met de Corona-perikelen werd de binnentuin afgesloten voor bezoekers.          
Een moeilijke periode om ook daar geen bezoek te mogen ontvangen. Hoe fijn was het 
dat half juli, na een lange tijd, de tuin weer werd opengesteld. Er werd er dan ook een 
officieel moment van gemaakt om het met de bewoners te vieren.  
Mevrouw. J. Vrieze-Seevink en mevrouw E. Hilferink-van der Esch mochten aan beide 
zijden het akelige lint, welke daar al zo lang gespannen was, doorknippen!                                               
Dit gaf weer wat gevoel van welkom!  

                                           

Kitty Demming en Dianne Schreur, gastvrouwen Dr. Jenny. 
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Kunstwerken in de tuin van                       
Dr. Jenny  

Hieronder wat uitleg over de kunstwerken in de tuin 
van Dr. Jenny, de zuil aan de voorkant aan de 
Heelweg zijde en het labyrint in de binnentuin: 
 
Zuil met vogels 
In het verleden was het toegestaan om de 
bouwkosten van openbare gebouwen met 1% van de 
aannemingssom te verhogen. Dit bedrag moest dan 
worden aangewend om opdrachten te geven aan 
personen die kunstuitingen in welke vorm dan ook tot 
stand brachten.  
Het bestuur van het Dr. Jenny Rusthuis (in de jaren ’60) heeft toen besloten voor het 
hiervoor beschikbare bedrag een beeldhouwer opdracht te geven. Het feit deed zich 
namelijk voor dat het gemeentebestuur van Dinxperlo destijds contacten had met de 
beeldhouwer, de heer A. Diekerhof te Arnhem. Deze beeldhouwer heeft eveneens het 
bevrijdingsmonument, staande naast de toren van de dorpskerk, gemaakt. Dit 
monument was een bij uitstek geslaagde uitdrukking van onze verkregen vrijheid en 
onze naoorlogse opdracht. "Van de duisternis naar het licht" en dan met een gebalde 
vuist de toekomst tegemoet. Het was een tijd van wederopbouw.  
Het bestuur van het Dr. Jenny Rusthuis heeft toen besloten de heer Diekerhof eveneens 
de opdracht te geven voor het maken van een monument voor het bejaardentehuis. In 
1967, het jaar van de ingebruikname van het nieuwe rusthuis, werd het monument in 
de tuin van het verzorgingshuis geplaatst. 
De beeltenis draagt als titel: "Zuil met vogels". 
De beeldhouwer heeft hierbij de Bijbeltekst uit het boek Joël, hoofdstuk 3, vers 1 voor 
ogen gehad. De woorden van deze Bijbeltekst staan dan ook gebeiteld in de zuil van dit 
monument, te weten:  
 
Uwe ouderen zullen dromen….Uwe jongeren zullen gezichten zien. 
 
Boven op de zuil staat een vierkant blok, waarop een aantal vogels zijn afgebeeld. Deze 
vogels vliegen vanuit het luchtruim op deze aarde neer.  
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Sproei   
Het kunstwerk 'Sproei' is ontworpen 
door Annelies Dijkman in opdracht 
van de Woningbouwvereniging 
Dinxperlo in samenwerking met de 
gemeente Dinxperlo.  
Het is aangelegd in 1998 ter ere van 
de nieuwbouw van het Dr. Jenny 
verzorgingshuis. Het werk bestaat uit 
een labyrint van ongeveer 20 meter 
doorsnede, waar water doorheen 
loopt. Het labyrint is gemaakt van 
twee kleuren gepigmenteerd beton.                                           
Op verschillende plekken in het labyrint zijn bronzen vazen geplaatst die op gezette 
tijden water sproeien. De vorm van het labyrint is afkomstig uit het boek Hortorum 
Formae van Vredeman de Vries uit ca. 1587. 
De vazen zijn geïnspireerd op de eerste vorm van een gieter uit ca. 1473. Toentertijd 
werden gieters van klei gemaakt. Het waren vaasvormen met gaatjes in hun buik, waar 
het water uit sproeide. Ook de bronzen vaasvormen in Sproei hebben gaatjes in hun 
buik. Het idee was om de vazen op gezette tijden als een klok, water te laten sproeien. 
De vazen worden vol met water gepompt. Het water sproeit door de gaatjes weer naar 
buiten. Hierdoor wordt het water in het labyrint in beweging gezet. Na enige tijd zijn de 
vazen weer leeggelopen en is de stilte teruggekeerd, zo het ook de bedoeling was.  
 

Ingezonden door Thea Meinen.  

 

De kan en het eeuwig heimwee 
 
"Eeuwig heimwee, 
leek hem  
voort te drijven, 
op zoek naar geluk".                                                                                                          
 
Na het sterven van zijn vrouw had hij een plaats gevonden in een pas gebouwd 
zorgcentrum met aanleunwoningen. Hij woont drie hoog in één van de appartementen. 
Het was een ruime voorziening waar je zelfstandig kon wonen, waar je andere mensen 
dicht om je heen had en waar hulp dichtbij was. Het was in een grensplaats, die niet zijn 
woonplaats was geweest. Hij had op meerdere plekken gewoond, maar nu wilde hij hier 
de laatste jaren van zijn leven doorbrengen. De plaatselijke gemeenschapszin had 
ervoor gezorgd dat deze moderne voorziening er kon komen. De overheid was eerder 
tegenwerkend dan meewerkend geweest. In het park in het midden van dit centrum 
was een opmerkelijk kunstwerk geplaatst. 
Het was een water-labyrint. In de bochten stonden, her en der, aardekruiken die 
overdag werkte als fonteinen en in de avond en nacht stil waren en daar stonden als 
wachters in de nacht.  
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De man die zijn intrek had genomen in een van de 
appartementen, droomde op een nacht dat er in het 
midden van de waterdoolhof een put was, die de vorm 
had van een kan. Dat trok hem aan en beangstigde hem. 
In een put kun je immers ook reddeloos verloren gaan. 
Het trok hem aan omdat hij al jaren op zoek was naar 
geluk. Niet dat hij altijd ongelukkig was geweest. 
Integendeel zelfs. Hij had veel kunnen zien en in veel 
opzichten een boeiend leven geleid. Maar er was altijd 
dat onvervulde gevoel geweest. Geluk was niet heel 
gewoon geweest, maar altijd onaf.                                                 
Dat gevoel was versterkt na het overlijden van zijn 
vrouw met wie hij gelukkige jaren had gekend, ondanks de 
ongewenste kinderloosheid. Hij zocht dat geluk dat hem helemaal zou vervullen. Een 
oceanisch geluk zoals dat soms werd beschreven maar nog nooit door hem was ervaren.  
Hij wilde die kan die hij in zijn dromen zocht, zien te bereiken. Het leek een 
kunstzinnige en een geheimzinnige kan. Zou deze kan het geheim van het geluk 
bevatten? Het was aan de vooravond van een nieuw millennium.  
 
In een oude handelsstad aan een rivier zou in diezelfde tijd een tentoonstelling worden 
geopend van 99 kannen en één kan. Aan 33 keramisten, kunstzinnige pottenbakkers 
met internationale naam, was gevraagd om elk drie vazen in te brengen. Er zou één 
speciale kan worden ontworpen. Het was een geheim aan wie dit was gevraagd. In het 
grootste geheim was deze speciale millenniumkan, die de overgangskan zou zijn naar de 
nieuwe eeuw, enkele dagen voor de opening van de expositie naar de galerie gebracht.  
 
Op de dag voor de opening bleek deze kan verdwenen te zijn zonder dat er een spoor 
van inbraak te vinden was. Niemand had enig idee van de mogelijke daders noch van de  
motieven. Wie zou er belang  hebben bij deze kan? Deze kan was alleen nog maar door 
de kunstenaar gezien. Ze was door de galeriehouders nog niet uit de kist gehaald, waar 
de kan in houtwol zorgvuldig was verpakt. Op de dag van de opening was een speciaal 
geheim persoon gevraagd, om de kist te openen en de kan te voorschijn te halen. Die 
persoon was niet op de hoogte van de dag waarop de kan in de galerie zou arriveren. 
Ook hij kon niet verdacht worden van het verdwijnen. 
 
De man in de grensplaats, waar gewenste en ongewenste grensoverschrijdende dingen 
gebeuren, ging in zijn droom op zoek naar die geheimzinnige kan. Hij wist niet waar die 
kan vandaan kwam en had haar bij daglicht nog nooit gezien. Had hij door zijn verdriet 
en zijn onrust dan altijd zo slecht gekeken? Hij had de voorbije mooie zomerdagen vaak 
van drie hoog naar het kunstwerk gestaard. Maar nooit een vaas gezien. De stille 
waterkruiken leken hem aan te kijken terwijl hij zijn weg moeizaam door het labyrint 
zocht. Bij iedere kruik stond hij een tijdje stil. Bij de eerste kruik dacht hij aan zijn 
kindertijd, aan zijn moeder die gestorven was toen hij drie jaar was. Bij de tweede kruik 
dacht hij aan zijn jaren in een kostschool voor jongens. Hij had heimwee gehad maar 
moest dat verborgen houden. Hij dacht bij de derde kruik aan zijn eerste werk. Hij had 
het daar naar zijn zin gehad en miste soms nog het enthousiasme en idealisme 
waarmee ze aan een nieuwe ontwikkeling hadden gewerkt. Bij de vierde kruik dacht hij  
aan de eerste ontmoeting, die hij soms een late ontmoeting noemde met de vrouw die  
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zijn eerste liefde werd. Bij de vijfde kruik dacht hij aan zijn ouder worden en nog meer 
het gemis voelde van een kleinkind dan van een kind. Hij had dit niet van zichzelf 
verwacht en het overviel hem. Bij de zesde kruik dacht hij aan de mooie reizen die hij 
had kunnen maken nadat hij zijn werk verlaten had. Hij stond nu bij de zevende kruik. 
Hij dacht vaak terug aan zijn leven. Hij had veel redenen om er dankbaar voor te zijn. 
Hij miste wel zijn huis nu hij hier woonde, maar vond dat hij niet klagen mocht. Had hij 
nu een voltooid leven? Altijd was er dat heimwee, dat onvoltooide, dat niet af zijn. Het 
kon hem onrustig maken, maar niemand zag het. Hij leek wel zo'n kruik met een 
verborgen binnenkant.  
Het was aan de vooravond van het nieuwe millennium. Wat had het hem nog te bieden?  
Hij was in de buurt van de geheimzinnige kan gekomen en het was alsof hij een stem 
hoorde: "Ik kom uit de oude stad bij de rivier", zei de stem. 
Ik heb vele eeuwen voorbij zien gaan. Ik heb altijd weer dat eeuwige heimwee gezien, 
het onrustig zoeken naar geluk. Soms werd het gevonden: 
Thuis, bij vrienden. Soms werd het gezocht in de wijn en de drank totdat de kan                 
leeg was. Altijd was het geluk voor even, tijdelijk. 
Je kunt het niet vasthouden. Je hebt het te leen". 
 
"Is het zoeken naar geluk dan een odyssee zonder zin", vroeg de man, verrast door                 
de stem. "Is er dan geen geluk dat alles voltooid?" 
 
De eigenaars van de galerie, die niet wisten waar ze de geheimzinnige verdwenen kan 
moesten zoeken en beseften dat het geen zin had om de politie of Peter R. de Vries in te 
schakelen, zochten contact met de vrouw die de tentoonstelling zou openen. Zij was een 
gewone vrouw aan wie je niet kon zien dat ze al veel had meegemaakt. Het leven was 
hard voor haar geweest, maar ze was niet verhard en niet verbitterd. In haar was een 
krachtige bron. Zij kwam naar de galerie, bewonderde de 99 prachtige kannen.          
"Vergeet niet te kijken naar wat er is” zei zij. 
 
"Dat is mooi, zeiden de galeriehouders, maar we zoeken die ene, die ene die ons zal 
helpen om de overgang te maken". 
Het werd een tijdlang stil in de galerie. Zij begon te vertellen van een man die aan de 
grens van zijn leven was gekomen, dwalend door een waterdoolhof, op zoek was naar 
geluk. Geluk dat niet te vatten is. De vrouw vertelde van een stem die zei:  
"Geluk vind je door je open te stellen. 
Geluk is een geschenk. 
De schenker is een Geheim". 
 
De man werd wakker en er stond een kind voor de deur. 
"Wilt u mij sponsoren voor de loopwedstrijd. De opbrengst is voor zieke kinderen".                          
"Ja natuurlijk", zei de man. Hij voelde geluk. 
In de galerie ging de binnendeur open. Het tweede kind zei: 
"Ik heb de doos met de kan, de overgangskan, hier. 
Ik had haar zorgvuldig bewaard op een geheime plaats. Ik was bang dat iemand te snel 
haar al wilde zien. Geluk laat zich niet dwingen".  
 

Geschreven door Marinus van den Berg.  
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Geschreven door Marinus van den Berg.  
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De Centrale Cliëntenraad  
 

In het onderstaande artikel geeft de voorzitter van de Centrale Cliënten Raad (CCR), de 
heer Ton Jolij, weer waar de aandacht van de CCR naar uit is gegaan in de afgelopen 
periode.  
 
Het is de bedoeling om u regelmatig via “De Schakel”                      
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De heer Pieter Kwakernaat 
en mevrouw Anja Enserink,                 
(zie foto’s).  
 
Mocht u vragen hebben 
over de CCR of iets mee 
willen delen neem dan 
contact op met één van 
beide.  
De contactgegevens van 
hen zijn bij de receptie 
bekend. 
 

 
 
Medezeggenschap Careaz en …… helaas 
Corona…                                                                         
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Het zaaltje in de Hamalandhal in Lichtenvoorde loopt aardig vol. Er zijn mensen van het 
management, verzorgsters, leden Raad van Toezicht en Ondernemingsraad, welzijns-
coaches en leden van de cliëntenraden. Al met al een gemêleerd gezelschap. Er is een 
themabijeenkomst gepland. Op de agenda staat “Herijking visie op zorg” en “Invloed en 
medezeggenschap”. Dit laatste n.a.v. de jaarlijkse gezamenlijke evaluatie van de 
regionale cliëntenraden. Daar werd een aantal knelpunten vastgesteld.  
 
Allereerst was er een algemeen gevoel van onvoldoende zicht op het wel en wee op de 
verschillende afdelingen. Een directe verbinding wordt gemist en veel informatie loopt 
via het management.   
Verder is er geconstateerd dat het takenpakket van de raden in de laatste jaren enorm 
is toegenomen. Dit door de vele wettelijke veranderingen en de daaruit voortvloeiende 
regelingen en werkwijzen. Zaken als kwaliteitskaders, scheiden van wonen en zorg, 
opleiding, deskundigheidsbevordering en budgettering werden steeds belangrijker.  
 
Door de veranderde wetgeving en landelijke ontwikkelingen is het profiel van de huidige 
bewoners die opgenomen worden een duidelijk andere dan jaren geleden.  
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De zorgbehoefte is groter en ook de verwachtingen en perspectieven van betrokkenen 
zijn duidelijk anders. De cliëntenraden denken dat hun rol in dit alles mogelijk een 
andere moet zijn. 
 
Naast dit alles speelt ook de nieuwe wet “Medezeggenschap in Zorginstellingen” mee 
waarover al jaren in de politiek wordt gesproken. Deze komt langzaam in een eindfase.  
Om alvast hierop in te spelen en de bovenstaande punten mee te nemen is er 
afgesproken om dat in het “nieuwe visie” traject mee te nemen.  
Deze themamiddag heeft veel opgeleverd. Voor de cliëntenraden was het fijn om dat te 
horen dat de bovenstaande zaken ook breed gedeeld werden en dat er ruimte kwam om  
gezamenlijk naar een nieuwe passende invulling te zoeken.                            
 
De cliëntenraden zouden het jaar 2019 gebruiken om nader te onderzoeken welke 
ontwikkelingen er gaande zijn en wat mogelijke alternatieven zijn om medezeggenschap 
en invloed verder vorm te geven. 
In 2019 was er voor de cliëntenraden het nodige huiswerk.                                               
In goede afstemming zijn er seminars, workshops, informatiebijeenkomsten over 
diverse onderwerpen bezocht. Met collega cliëntenraden hebben we contact gehad en 
ook de berichtgeving over de voortgang van de nieuwe wet is nauwlettend gevolgd. Dit 
alles heeft geresulteerd in een visie en een plan van aanpak.  
 
Het is dinsdagmiddag 12 november 2019: exact een jaar later. Wederom loopt het 
zaaltje aardig vol. Nu is het een zaaltje op het Landgoed Woodbrooke in Barchem. Het 
thema van die middag is “Verkenning Strategie Careaz”. Ook nu staat “De cliënt en zijn 
naaste” op de agenda en dus wederom het thema medezeggenschap en invloed. De 
afvaardiging van de cliëntenraden maakt hier bekend, dat men wil afstappen van de 
huidige werkwijze en dus de lokale cliëntenraden wil opheffen en op huiskamers- / 
afdelingsniveau de medezeggenschap wil regelen samen met cliënten,  
familie/mantelzorgers. Daarnaast een Centrale Cliëntenraad voor de medezeggenschap 
op centraal niveau. De medezeggenschap op beide niveaus moeten elkaar aanvullen en 
complementeren. 
Vanaf januari 2020 is er een CCR samengesteld uit de drie regionale cliëntenraden. Zij 
behartigen in eerste instantie de centrale thema’s. De lokale afgevaardigden gaan 
samen met het lokale management aan de slag om dit op huiskamer-/afdelingsniveau 
op te pakken. Op het moment dat het één en ander vorm moet gaan krijgen komt 
Corona langs. De wereld krijgt voor de CCR ineens een volledig andere inhoud. Onze 
plannen moeten in de ijskast en de CCR heeft wekelijks Corona overleg met het bestuur 
en management.  

 
Veel digitaal overleg, via Zoom, mail, app en telefoon. We hebben deze 
eerste periode naar behoren overleeft en proberen vanaf september onze 
plannen weer uit de ijskast te halen en gaan bekijken of de contacten 
weer kunnen worden opgestart.  
In ieder geval kunnen we rustig eindigen met de cliché uitspraken:                                    
“U zult nog nader van ons horen”. Dus “wordt vervolgd”. 
 

Vriendelijke groet leden van de Centrale Cliëntenraad. 
  



Varsseveld tel. 0315-241325
fax 0315-244186

Zelhem tel. 0314-622261
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Levering alle merken auto’s nieuw en gebruikt
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te  K ieft e  D inxper lo
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� 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

8 
 

De zorgbehoefte is groter en ook de verwachtingen en perspectieven van betrokkenen 
zijn duidelijk anders. De cliëntenraden denken dat hun rol in dit alles mogelijk een 
andere moet zijn. 
 
Naast dit alles speelt ook de nieuwe wet “Medezeggenschap in Zorginstellingen” mee 
waarover al jaren in de politiek wordt gesproken. Deze komt langzaam in een eindfase.  
Om alvast hierop in te spelen en de bovenstaande punten mee te nemen is er 
afgesproken om dat in het “nieuwe visie” traject mee te nemen.  
Deze themamiddag heeft veel opgeleverd. Voor de cliëntenraden was het fijn om dat te 
horen dat de bovenstaande zaken ook breed gedeeld werden en dat er ruimte kwam om  
gezamenlijk naar een nieuwe passende invulling te zoeken.                            
 
De cliëntenraden zouden het jaar 2019 gebruiken om nader te onderzoeken welke 
ontwikkelingen er gaande zijn en wat mogelijke alternatieven zijn om medezeggenschap 
en invloed verder vorm te geven. 
In 2019 was er voor de cliëntenraden het nodige huiswerk.                                               
In goede afstemming zijn er seminars, workshops, informatiebijeenkomsten over 
diverse onderwerpen bezocht. Met collega cliëntenraden hebben we contact gehad en 
ook de berichtgeving over de voortgang van de nieuwe wet is nauwlettend gevolgd. Dit 
alles heeft geresulteerd in een visie en een plan van aanpak.  
 
Het is dinsdagmiddag 12 november 2019: exact een jaar later. Wederom loopt het 
zaaltje aardig vol. Nu is het een zaaltje op het Landgoed Woodbrooke in Barchem. Het 
thema van die middag is “Verkenning Strategie Careaz”. Ook nu staat “De cliënt en zijn 
naaste” op de agenda en dus wederom het thema medezeggenschap en invloed. De 
afvaardiging van de cliëntenraden maakt hier bekend, dat men wil afstappen van de 
huidige werkwijze en dus de lokale cliëntenraden wil opheffen en op huiskamers- / 
afdelingsniveau de medezeggenschap wil regelen samen met cliënten,  
familie/mantelzorgers. Daarnaast een Centrale Cliëntenraad voor de medezeggenschap 
op centraal niveau. De medezeggenschap op beide niveaus moeten elkaar aanvullen en 
complementeren. 
Vanaf januari 2020 is er een CCR samengesteld uit de drie regionale cliëntenraden. Zij 
behartigen in eerste instantie de centrale thema’s. De lokale afgevaardigden gaan 
samen met het lokale management aan de slag om dit op huiskamer-/afdelingsniveau 
op te pakken. Op het moment dat het één en ander vorm moet gaan krijgen komt 
Corona langs. De wereld krijgt voor de CCR ineens een volledig andere inhoud. Onze 
plannen moeten in de ijskast en de CCR heeft wekelijks Corona overleg met het bestuur 
en management.  

 
Veel digitaal overleg, via Zoom, mail, app en telefoon. We hebben deze 
eerste periode naar behoren overleeft en proberen vanaf september onze 
plannen weer uit de ijskast te halen en gaan bekijken of de contacten 
weer kunnen worden opgestart.  
In ieder geval kunnen we rustig eindigen met de cliché uitspraken:                                    
“U zult nog nader van ons horen”. Dus “wordt vervolgd”. 
 

Vriendelijke groet leden van de Centrale Cliëntenraad. 
  



10 
 

BLZ 10 ADVERTENTIEPAGINA 

  

   

    

Bennie Garritsen
staat al meer dan 

50 jaar
nog steeds voor bewoners van het 

Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum 

en bewoners 

van de aanleunwoningen klaar.

� 06-15570613

 

 
  

 

OPENINGSTIJDEN

13.30 - 17.00 uur 
gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  9.00 - 13.00 uur

 
 
 

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

Maandag   
Dinsdag t/m Vrijdag  
Zaterdag     

Buiten deze tijden op afspraak open, ook in de avonduren! 

Siemes lifestyle

Uw adres voor:

•	 PVC vloeren
•	 Egaliseren
•	 Laminaat
•	 Tapijt
•	 Vinyl
•	 Karpetten
•	 Gordijnen
•	 Rol -, vouw- en         

paneelgordijnen
•	 Horizontale en        

verticale jaloezieën
•	 Plissé en Duette
•	 Velux Raamdecoratie

OPENINGSTIJDEN

Frank en

      Jolande Siemes
13.30 - 17.00 uur 

gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  9.00 - 13.00 uur

   
 

Bennie Garritsen
staat al meer dan 

50 jaar
nog steeds voor bewoners van het 

Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum 

en bewoners 

van de aanleunwoningen klaar.

� 06-15570613

 

 
  

 

OPENINGSTIJDEN

13.30 - 17.00 uur 
gesloten
10.00 - 12.00 uur  
  9.00 - 13.00 uur

 
 
 

    

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

Margreet Huinink      
Medisch pedicure 

 

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

 

11 
 

De herfst hoort erbij 

 

 

 

De zomer is voorbij 
Maar daar gaan we niet om treuren 
Want de herfst, die hoort erbij 
De kikker, die ziet het wel zitten 
In de modder gaat hij lekker pitten 
De hamster haalt met vlugge pootjes 
Voor de winter nog wat nootjes 
 

 

 

 

En de zwaluw zegt, ik ga hem smeren 
In het warme zuiden ga ik logeren 
Alle blaadjes gaan verkleuren 
Maar daar gaan we niet om treuren 
Want de herfst die hoort erbij  
   
Bron:” Het gedichtenhuisje” 

Hoe gaat het?  

 

We hebben een onwerkelijke periode achter de rug met de komst en de gevolgen van 
het Coronavirus. Het heeft veel vragen opgeroepen en ons allemaal voor veel 
uitdagingen geplaatst. Voor ons allemaal zowel bewoners/cliënten, familie, medewerkers 
en voor de vrijwilligers is het best een lastige periode. Er zijn mooie initiatieven 
ontstaan zoals alle attenties die bezorgd werden, kaarten, fotocadeautjes, lekkernijen, 
muzikale optredens buiten, de raambezoeken, etc.. Een ieder bedankt voor de bijdrage. 
Inmiddels zijn we weer voorzichtig, binnen de geldende maatregelen, aan het opstarten. 
Familie en bekenden kunnen weer komen, kleinschalige activiteiten vinden weer plaats 
en vrijwilligers worden bij bepaalde activiteiten, waar mogelijk, weer gevraagd.         
Niet iedereen voelt zich hierbij al op zijn of haar gemak, maar ook daar wordt rekening 
mee gehouden, het is ook goed om voorzichtig te zijn, juist nog in deze periode. De 
gezondheid en veiligheid heeft bij ons allen de prioriteit. We volgen het nieuws op de 
voet en beseffen dat wij werken met een kwetsbare doelgroep en dat ook een groot 
aantal vrijwilligers tot de risicogroep behoort.                                    
Groepsactiviteiten organiseren we in zeer beperkte mate omdat we rekening moeten 
houden met de 1,5 meter afstand in de ruimte die we hiervoor beschikbaar hebben.  

Op dit moment kijken we samen wat de wensen zijn en hoe wij dit kunnen organiseren 
binnen de maatregelen die wij in acht moeten nemen. Dit zijn veelal individuele 
contactmomenten omdat we dan de afstand  goed in de gaten kunnen houden.  

Voor de vrijwilligers die toch wat willen betekenen voor de bewoners, en nog niet 
benaderd zijn om hun activiteit weer op te kunnen pakken, willen wij vragen om contact 
op te nemen met hun aanspreekpunt vrijwilligerswerk of Thea Meinen zodat we samen 
kunnen kijken waar de interesse ligt en wat de mogelijkheden zijn.  

Van een bepaalde groep vrijwilligers hebben wij helaas afscheid moeten nemen, de 
vrijwilligers van Tafeltje Dekje. In deze onzekere tijd wilde Careaz de mensen in de 
thuissituatie, die de maaltijden ontvingen van Careaz Dr. Jenny, niet langer in 
onzekerheid laten.  
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Zo heeft Careaz kunnen regelen dat er twee alternatieven voor het bezorgen van de 
warme maaltijd kon worden aangeboden wanneer men zou besluiten  

om definitief te stoppen met het bezorgen van de warme maaltijd door de vrijwilligers 
van Careaz Dr. Jenny van Tafeltje Dekje in Dinxperlo, De Heurne en Aalten.   

Wanneer men nu een warme maaltijd thuis wil ontvangen kan 
men contact opnemen met restaurant Rico of Apetito. Wil men 
koelversmaaltijden dan zijn er nog meer opties mogelijk.  Wij 
hebben de vrijwilligers uitgenodigd om hen vervolgens te 
kunnen bedanken voor hun jarenlange inzet en 
betrouwbaarheid als vrijwilliger van Tafeltje Dekje. 

De Waardigheid en Trots activiteiten hebben wij ook moeten aanpassen. Activiteiten die 
we anders met familieleden en vrijwilligers organiseerden hebben we de afgelopen tijd 
zoveel mogelijk gedaan met de bewoners en medewerkers. We hebben bloemen binnen 
en buiten neergezet, wat lekkers gebakken, gekookt of wat laten bezorgen, geknutseld, 
activiteiten op de gangen van de verschillende afdelingen gedaan, materialen 
aangeschaft om wat te doen te hebben of om alles wat op te fleuren, etc.. Het was fijn 
om deze middelen op deze manier te mogen inzetten om het wonen en werken iets 
aangenamer te maken. Ook voor de komende maanden gaan we samen kijken wat de 
wensen van de bewoners zijn en wat binnen de mogelijkheden ligt, rekening houdend 
met de steeds veranderende maatregelen.  

Doordat de ruimte van de Dagbesteding ingericht is als 
Corona-cohort en Careaz dit, tot op heden, nog graag 
achter de hand wilde houden (omdat de situatie nog altijd 
onzeker is) hebben we de recreatieruimte bij 'De Wieken' 
tijdelijk in gebruik als dagbestedingsruimte. 
Welzijnscoaches zijn ook daar aanwezig om 4 dagen in de 
week de bezoekers een zinvolle dagbesteding te bieden 
met de middelen die beschikbaar zijn. De tijd en de 
regionale situatie zullen bepalend zijn wanneer de 
bezoekers weer terug kunnen keren naar de ruimte bij 
Careaz Dr. Jenny. Ook dit heeft een beroep gedaan op het 
aanpassingsvermogen van een ieder en werd het 
gewaardeerd dat deze mogelijkheid is gecreëerd. 

De cliënten en begeleiders van Estinea missen ons, hun 
dagbesteding bij Careaz Dr. Jenny en wij hen. Regelmatig hebben wij over en weer 
contact gezocht met elkaar. Voor hen was het ook een hele bizarre tijd wat soms niet te 
begrijpen viel. Samen houden we de situatie in de gaten en zoeken naar andere 
mogelijkheden, samen met Figulus Dinxperlo. 

Langzaam hopen we dat de maatregelen ter voorkoming van het Coronavirus wat 
verlicht zullen worden, maar het zal nog wel een behoorlijke tijd duren voordat het 
allemaal weer een beetje als normaal gaat voelen. Het nieuwe samen vraagt 
aanpassingen en geduld van ons allemaal. Graag blijven wij op de hoogte van een ieder 
en hopen dat u contact met ons opneemt wanneer er vragen zijn. 

 

                                                                  

 

Thea Meinen, coördinator informele zorg. 
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Doordat de ruimte van de Dagbesteding ingericht is als 
Corona-cohort en Careaz dit, tot op heden, nog graag 
achter de hand wilde houden (omdat de situatie nog altijd 
onzeker is) hebben we de recreatieruimte bij 'De Wieken' 
tijdelijk in gebruik als dagbestedingsruimte. 
Welzijnscoaches zijn ook daar aanwezig om 4 dagen in de 
week de bezoekers een zinvolle dagbesteding te bieden 
met de middelen die beschikbaar zijn. De tijd en de 
regionale situatie zullen bepalend zijn wanneer de 
bezoekers weer terug kunnen keren naar de ruimte bij 
Careaz Dr. Jenny. Ook dit heeft een beroep gedaan op het 
aanpassingsvermogen van een ieder en werd het 
gewaardeerd dat deze mogelijkheid is gecreëerd. 

De cliënten en begeleiders van Estinea missen ons, hun 
dagbesteding bij Careaz Dr. Jenny en wij hen. Regelmatig hebben wij over en weer 
contact gezocht met elkaar. Voor hen was het ook een hele bizarre tijd wat soms niet te 
begrijpen viel. Samen houden we de situatie in de gaten en zoeken naar andere 
mogelijkheden, samen met Figulus Dinxperlo. 

Langzaam hopen we dat de maatregelen ter voorkoming van het Coronavirus wat 
verlicht zullen worden, maar het zal nog wel een behoorlijke tijd duren voordat het 
allemaal weer een beetje als normaal gaat voelen. Het nieuwe samen vraagt 
aanpassingen en geduld van ons allemaal. Graag blijven wij op de hoogte van een ieder 
en hopen dat u contact met ons opneemt wanneer er vragen zijn. 

 

                                                                  

 

Thea Meinen, coördinator informele zorg. 
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Vragenpuzzel 
Dit keer een vijftiental vragen. De eerste letter is al ingevuld en aan het aantal stipjes 
kunt u zien uit hoeveel letters het woord (of woorden) bestaan.  

1. Van welke vogel gebruikte men de veren om mee te schrijven?  
G . . . 

2. Welk dier wordt ook wel "de koe van de arme man" genoemd? 
G . . . 

3. Welke plant wordt als geluksbrenger beschouwd? 
K . . . . . . . .  V . . .  

4. Wat is een ander woord voor het Zuid-Afrikaanse wildebeest? 
G . . . 

5. Wat is het nationale dier van Canada? 
B . . . .  

6. Welk diertje veroorzaakt gaatjes in kleding? 
M . . 

7. Wat zijn liefdesappels? 
T . . . . . .  

8. Welke paddenstoelen groeien onder de grond en worden gezocht                       
door varkens? 
T . . . . . . . 

9. Als je groene vingers hebt is uw hobby? 
T . . . . . . . . 

10.Waaruit verzamelen bijen honing?  
B . . . . . . 

11.Wat doet een hondenmepper eigenlijk? 
V . . . . H . . . . . 

12.Van welke dieren is een zomp de voederbak? 
V . . . . . 

13.Waarin steek je een voet bij het bestijgen van een paard? 
S . . . . . . . . .  

14.Waarvan is de duif het symbool? 
V . . . . 

15.Welk organisatie die bedreigde diersoorten helpt heeft een panda als logo? 
W . . . . . N . . . . . F . . . . 
 
(De oplossing vind u op bladzijde 19). 
 
*********************************************************** 

 
 
Weerspreuken: 

Houden de kraaien school,                                                                                                                                     
zorg dan voor hout en kool. 

 

Volgt de eerste sneeuw op regen, 
 houdt een harde winter tegen.  
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Relax stoel geschonken  
De “Stichting Vrienden” van Dr. Jenny heeft op 28 augustus € 750,- ontvangen           
van het GUV Goede doelen fonds. Van dit geld en een bijdrage uit 
eigen middelen heeft de stichting besloten om een wens van bewoners 
en medewerkers in vervulling te laten gaan, namelijk een Relax stoel. 

 

Uitleg van de Wellness Nordic Relax Chair: 

Moeilijkheden met communicatie en het uitvoeren van alledaagse 
taken kunnen een last zijn voor ouderen met dementie. Mensen met cognitieve 
stoornissen helpen te ontspannen met rustgevende muziek en tactiele stimulatie (= een 
doeltreffende methode van aanraken) heeft een gunstig effect op hun welzijn en 
levenskwaliteit. In de volledig geautomatiseerde Wellness Nordic Relax Chair worden 
muziek, tactiele stimulatie en een schommelbeweging gecombineerd voor een unieke en 
rustgevende ervaring, waarbij meerdere zintuigen worden geprikkeld.  

 

Gericht op individuele behoeften in de zorg.  

Vooraf ingestelde programma's combineren zachte, rustige beweging en kalmerende 
muziek met tactiele stimulatie om lichamelijke en geestelijke ontspanning en verfrissing 
te bevorderen, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Elke instelling is ook 
makkelijk aanpasbaar met slechts een druk op de knop.  

 

Wij willen de “Stichting Vrienden” van Dr. Jenny heel 
hartelijk bedanken voor deze supermooie gift. We 
hopen samen vele rustgevende uurtjes te kunnen 
doorbrengen in deze stoel. Alle bewoners van 
Careaz Dr. Jenny kunnen een aanvraag doen via de 
zorgmedewerkers of en wanneer men eventueel 
gebruik kan maken van deze relax stoel.   

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator informele zorg.  
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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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Vriendelijke groet Thea Meinen, coördinator informele zorg.  
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80 jaar… 
   Onlangs is de heer K. Hellwig, bewoner van het Beggelder, 

80 jaar geworden, deze verjaardag werd heel bijzonder 
gevierd.  

Moeder en dochter hadden de 
avond ervoor onze huiskamer, de 
gang en de kamer mooi versierd, 
zelfs aan een tafelkleed en loper 
was gedacht. Overal stonden 
verse bloemen op de vaas. 
’s Morgens was er eerst natuurlijk 

koffie met gebak en later verse bowl. 

Van 10.00 tot 12.00 uur was entertainer William Kraaijenbrink 
aanwezig die in de binnentuin prachtige muziek liet horen, wat natuurlijk een leuke 
sfeer bracht. De heer en mevrouw Hellwig hebben samen zelfs nog een dansje gemaakt.  
Ook de bewoners van andere groepen hebben genoten, het was gezellig en er was een 
fijne sfeer.  

Tijdens de lunch werden we getrakteerd op broodjes en soep, dat werd bezorgd door de 
firma Koenders. Daarna ging meneer 

Hellwig met zijn vrouw naar huis waar 
de verjaardag verder werd gevierd in 
een kleine familiekring. Aan het eind 
van de middag keerden ze samen 
weer terug op het Beggelder. Daar 
werden de bewoners nog weer 
verwend met een heerlijk buffet! 

 De heer werd natuurlijk nog 
toegezongen met “Lang zal hij leven” 
door de medebewoners en de 
medewerkers. Na het eten hebben 
we nog genoten van                   
harmonica-muziek en hebben we 
gezamenlijk nog een spel gespeeld 
waarbij prachtige verhalen over 

vroeger werden verteld.  

Al met al was het een hele mooie dag, we hebben genoten van de traktaties die de heer 
en mevrouw Hellwig ons hebben aangeboden. Namens bewoners en medewerkers van 
het Beggelder, heel erg bedankt voor deze fijne dag! 

        

Medewerkers van het Beggelder.  
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De redactie onder de loep… 

De laatste keer in het jubileumjaar hebben we een 
iets andere opzet van de rubriek “Vijf vragen over 
de Schakel”. Dit keer stellen we één vraag aan de 
vijf redactieleden! Zo krijgt u ook nog eens een kijkje 
achter de schermen hoe de Schakel tot stand 
komt….De vraag luidt:     

 Wat is jouw bijdrage aan het tot stand komen 
van “De Schakel”? 

Joni: Ik krijg de ingezonden stukken aangeleverd via 
Els. Eerst zorg ik ervoor dat mijn peuter lekker op bed 

ligt te slapen. Vervolgens pak ik er een lekker toetje bij 
en kan ik beginnen!😉😉😉😉 Mijn taak is ervoor te zorgen dat alle stukken die Els mij 
aanlevert, netjes in het bestand passen zodat het een boekje wordt. Het is eigenlijk net 
een puzzel. Ik pas de plaatjes en de opmaak van de tekst zo aan dat alles precies past. 
Er mag niet te veel en niet te weinig ruimte over zijn. Dat is best een klus, echt passen 
en meten want we hebben een maximaal aantal bladzijdes en alles moet er mooi in 
komen te staan.  
Ik overleg met Els hoe we het erin willen hebben. Daarna controleer ik alles nog, 
inclusief de spelling, voordat ik het weer terug stuur naar Els. Dan filter ik voor Els het 
vrijwilligersbestand, de dubbele namen haal ik eruit zodat het juiste aantal adresstickers 
kan gemaakt worden. Als “De Schakel” gedrukt is, help ik samen met een paar andere 
redactieleden "stickeren". Dan plakken we de adresstickers op de “Schakels” zodat de 
andere vrijwilligers deze kunnen bezorgen. Onlangs is er een vrijwilliger gestopt met het 
bezorgen en heb ik samen met Wilma deze wijk overgenomen. Bij goed weer kan ik 
samen met mijn peuter in de buggy een rondje door Dinxperlo lopen om de Schakels te 
bezorgen. 
Alles bij elkaar vind ik het een dankbaar werkje, omdat ik helemaal tevreden kan zijn 
als “De Schakel” er weer mooi uitziet! 

Frank: Ik vind het concept van de Schakel, tijdens het hele proces, een keer in mijn 
brievenbus om deze kritisch te lezen op spelfouten, opmaak etc.  
Daar ga ik altijd even voor zitten, leuk om te doen, dat is wel mijn ding. Als ik ergens 
treffende artikelen tegenkom lever ik deze aan om te plaatsen. Nadat de originele 
Schakels door de drukker geleverd zijn bij Dr. Jenny ga ik met de andere redactieleden 
stickeren. In verband met de Coronaregels mochten we als vrijwilligers dit niet bij Dr. 
Jenny doen en had ik een alternatief bedacht. De dozen werden bij de entree klaargezet 
en daar heb ik ze opgehaald. Scheelt dat ik al grote postfietstassen heb waar ze in 
pasten. We hebben gestickerd bij de entree van de aanleunappartementen, natuurlijk op 
gepaste afstand en dit ging prima. Dit keer werd er geen koffie en thee bij geserveerd, 
maar omdat het die avond zo heet was kwam Els een verkoelend ijsje brengen.  

Johnny: Ik ben nu ruim zes jaar lid van de redactie. En mijn bijdrage is het volgende: 
Als de Schakels gestickerd zijn breng ik ze rond in Dr. Jenny, elke bewoner krijgt een 
Schakel in de bus. Ze zijn altijd weer blij om een Schakel te ontvangen. Ook zorg ik dat 
ze bij de Dagverzorging een Schakel krijgen, dat er één in de kapsalon komt te liggen 



1818 
 

en natuurlijk op onze nieuwe leestafel bij de entree. Ook breng ik er 30 naar de 
verpleegunit voor de bewoners daar. Verder help ik soms met stickeren en steun ik de 
andere redactieleden in moeilijke tijden! Haha!  

Wilma: Ik zorg af en toe voor een puzzel, en in het verleden voor een gedichtje. En ik 
probeer een kleine bijdrage te verlenen aan het controleren van de tekst, voordat deze 
naar de drukker gaat. Samen met Frank en Joni stickeren we de Schakels aan het eind 
van de maand als ze weer klaar liggen. Altijd gezellig om even bij elkaar te zijn en vele 
handen maken licht werk. En als alles klaar is, bezorg ik 52 Schakels in het dorp bij een 
deel van onze vrijwilligers en adverteerders. Aan het eind van het jaar maak ik een 
nieuw rooster voor het jaar erop: voor elk kwartaal plan ik het volgende: een 
sluitingsdatum, datum wanneer het concept klaar moet zijn en gecorrigeerd moet 
worden, datum wanneer de tekst bij de drukker aangeleverd moet worden en wanneer 
de Schakel verspreid moet worden! 

Els: Als de sluitingsdatum in zicht komt stuur ik een mail naar alle medewerkers en 
naar enkele externen met het verzoek of ze nog input hebben voor de nieuwe “Schakel”. 
Ook plaats ik een bericht op de Kabelkrant om ook de bewoners en de familie te 
bereiken.  
Als de stukken binnen druppelen pas ik het lettertype en de zinsopbouw, etc. aan en 
zoek er passende afbeeldingen bij. Ik check of er iemand is benaderd voor het artikel 
“Geef de pen door”. Degene die hiervoor het laatst aan de beurt was mag hier weer een 
andere medewerker voor vragen. Wilma en ik zorgen om de beurt voor een puzzel.                                                                                                                    
Wanneer alle stukken binnen zijn en ik ze heb aangepast mail ik deze naar Joni.  
Als ik de gevulde “De Schakel” weer retour heb pas ik het, zo nodig, nog wat aan en 
print ‘m dan in vijfvoud. Wanneer ik dan naar huis fiets maak ik mijn rondje wat groter 
en doe de geprinte versie bij drie redactieleden een vrijwilliger van de receptie in de 
bus, met het verzoek aan allen om deze voor een bepaalde datum gecorrigeerd weer 
naar mij retour te doen. Ook mail ik de Schakel naar mijn dochter die het leuk vind om 
deze te corrigeren en mijn man leest ‘m ook altijd even kritisch.  

 Het is altijd weer erg verrassend dat ze allemaal weer andere 
“foutjes of oneffenheden” ontdekken. Bij de één springt 
soms meteen een foutje in het oog, terwijl de ander daar 
overheen leest, en andersom. Maar samen komen we toch 
tot een vrijwel een foutloze Schakel! En dat vinden we als 

redactie wel belangrijk, want deze valt bij heel wat adressen 
op de mat en komt ook nog online te staan op de site van Careaz, dus het moet ook 
netjes zijn!  
 
Ondertussen mail ik Joni het vrijwilligersbestand om deze te filteren. Sommige 
vrijwilligers staan er wel vier keer in omdat ze verschillend vrijwilligerswerk bij Dr. Jenny 
doen, anders zouden ze vier Schakels in de bus krijgen, haha! Als deze lijst gefilterd is 
tel ik het aantal vrijwilligers, dit kan per keer wat verschillen. Samen met de bewoners, 
abonnees en adverteerders zit het aantal Schakels per keer zo rond de 400 stuks.  
 
Als ik van iedereen de gecorrigeerde Schakels weer retour heb pas ik het originele 
bestand aan. Dan stuur ik het naar de drukker met een verzoek om een proefdruk. Dat 
moment, wanneer ik de Schakel naar de drukker verstuur, is altijd spannend maar ook 
weer een hoogtepunt: Yes, het is weer gelukt om een Schakel te maken!  



1918 
 

en natuurlijk op onze nieuwe leestafel bij de entree. Ook breng ik er 30 naar de 
verpleegunit voor de bewoners daar. Verder help ik soms met stickeren en steun ik de 
andere redactieleden in moeilijke tijden! Haha!  

Wilma: Ik zorg af en toe voor een puzzel, en in het verleden voor een gedichtje. En ik 
probeer een kleine bijdrage te verlenen aan het controleren van de tekst, voordat deze 
naar de drukker gaat. Samen met Frank en Joni stickeren we de Schakels aan het eind 
van de maand als ze weer klaar liggen. Altijd gezellig om even bij elkaar te zijn en vele 
handen maken licht werk. En als alles klaar is, bezorg ik 52 Schakels in het dorp bij een 
deel van onze vrijwilligers en adverteerders. Aan het eind van het jaar maak ik een 
nieuw rooster voor het jaar erop: voor elk kwartaal plan ik het volgende: een 
sluitingsdatum, datum wanneer het concept klaar moet zijn en gecorrigeerd moet 
worden, datum wanneer de tekst bij de drukker aangeleverd moet worden en wanneer 
de Schakel verspreid moet worden! 

Els: Als de sluitingsdatum in zicht komt stuur ik een mail naar alle medewerkers en 
naar enkele externen met het verzoek of ze nog input hebben voor de nieuwe “Schakel”. 
Ook plaats ik een bericht op de Kabelkrant om ook de bewoners en de familie te 
bereiken.  
Als de stukken binnen druppelen pas ik het lettertype en de zinsopbouw, etc. aan en 
zoek er passende afbeeldingen bij. Ik check of er iemand is benaderd voor het artikel 
“Geef de pen door”. Degene die hiervoor het laatst aan de beurt was mag hier weer een 
andere medewerker voor vragen. Wilma en ik zorgen om de beurt voor een puzzel.                                                                                                                    
Wanneer alle stukken binnen zijn en ik ze heb aangepast mail ik deze naar Joni.  
Als ik de gevulde “De Schakel” weer retour heb pas ik het, zo nodig, nog wat aan en 
print ‘m dan in vijfvoud. Wanneer ik dan naar huis fiets maak ik mijn rondje wat groter 
en doe de geprinte versie bij drie redactieleden een vrijwilliger van de receptie in de 
bus, met het verzoek aan allen om deze voor een bepaalde datum gecorrigeerd weer 
naar mij retour te doen. Ook mail ik de Schakel naar mijn dochter die het leuk vind om 
deze te corrigeren en mijn man leest ‘m ook altijd even kritisch.  

 Het is altijd weer erg verrassend dat ze allemaal weer andere 
“foutjes of oneffenheden” ontdekken. Bij de één springt 
soms meteen een foutje in het oog, terwijl de ander daar 
overheen leest, en andersom. Maar samen komen we toch 
tot een vrijwel een foutloze Schakel! En dat vinden we als 

redactie wel belangrijk, want deze valt bij heel wat adressen 
op de mat en komt ook nog online te staan op de site van Careaz, dus het moet ook 
netjes zijn!  
 
Ondertussen mail ik Joni het vrijwilligersbestand om deze te filteren. Sommige 
vrijwilligers staan er wel vier keer in omdat ze verschillend vrijwilligerswerk bij Dr. Jenny 
doen, anders zouden ze vier Schakels in de bus krijgen, haha! Als deze lijst gefilterd is 
tel ik het aantal vrijwilligers, dit kan per keer wat verschillen. Samen met de bewoners, 
abonnees en adverteerders zit het aantal Schakels per keer zo rond de 400 stuks.  
 
Als ik van iedereen de gecorrigeerde Schakels weer retour heb pas ik het originele 
bestand aan. Dan stuur ik het naar de drukker met een verzoek om een proefdruk. Dat 
moment, wanneer ik de Schakel naar de drukker verstuur, is altijd spannend maar ook 
weer een hoogtepunt: Yes, het is weer gelukt om een Schakel te maken!  
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De drukker stuurt vrij snel de proefdruk, deze print ik en kijk kritisch of alles op de plek 
staat, of de advertenties erin staan, of er geen bladzijden zijn doorgeschoten etc.                 
Soms zijn de foto’s niet heel scherp of wat te donker maar daar kan de drukker niet 
altijd wat aan wijzigen, ligt eraan hoe wij ze aangeleverd krijgen.  

Dan stem ik met de drukker af wanneer de Schakel bezorgd kan worden en stuur ik de 
andere redactieleden een mail via “Afspreken.nl”, om een datum te prikken wanneer de 
Schakels gestickerd kunnen worden. Dit is altijd in de laatste week van de maand. Ook 
bel ik de “bezorgers”, dat zijn vijf andere vrijwilligers, die de Schakel gaan rond brengen 
om te zeggen vanaf welke dag deze klaar liggen. Ieder heeft zijn eigen wijk, deze wijken 
staan al op de stickers zodat het gemakkelijk verdelen is.  

Na het stickeren moeten er nog een aantal Schakels per post verstuurd worden. Dan 
stuur ik de medewerkers van onze Communicatie een mail met het bestand van de 
nieuwe Schakel en zij plaatsen deze online. Als deze online staat stuur ik alle 
medewerkers ook een mail met de link erin dat de Schakel klaar is en online gelezen 
kan worden.  

Heel af en toe plannen we een overleg met de redactie om samen te brainstormen. 
Laatste keer was vóór het dertig jarig jubileum en toen hebben we samen leuke dingen 
bedacht voor wat extra input voor dit jubileumjaar.  

Eén keer per jaar stuur ik de abonnees een factuur en de financiële administratie een 
mail met de lijst van onze abonnees zodat de abonnementskosten geïncasseerd kunnen 
worden.  
                                                                                                                            
Graag zou ik nog een keer met alle redactieleden en vrijwilligers 
die meewerken aan de Schakel een bezoekje brengen aan de 
drukker in Vorden “Print 2Pack” om eens te zien hoe de Schakel 
gemaakt wordt. We hebben al twee keer een datum gepland maar 
door vervanging van de machines bij de drukker en door de 
Corona moest dit beide keren afgeblazen worden, maar wie weet: 
drie keer is scheepsrecht! 

 

Oplossing vragenpuzzel van bladzijde 13: 

1. Gans 
 

2. Geit 
 

3. Klavertje Vier 
 

4. Gnoe 
 

5. Bever 
 

6. Mot 
 

7. Tomaten 
 
 

8. Truffels 
 

9. Tuinieren 
 

10. Bloemen 
 

11. Vangt honden 
 

12. Varken 
 

13. Stijgbeugel 
 

14. Vrede 
 

15. Wereld Natuur Fonds
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Vogelhuisjes… 
Vanuit Waardigheid en Trots kregen de bewoners op het Welink een presentje 
aangeboden, als teken van meeleven nu zij hun vrijheid moesten inleveren in 
Coronatijd. Met de wens dat ze snel weer hun vrijheid terug zouden krijgen net zoals 
een vogel! 

Als vogels konden praten, dan zouden zij vast zeggen: “Laat ons maar lekker vrij. We 
hebben alles wat we wensen hier in de natuur. Ons natje en ons droogje en helemaal 
niet duur”!  
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Stichting Vrienden Dr. Jenny    

Hoewel er de afgelopen periode weliswaar wat versoepelingen zijn doorgevoerd, houdt 
het Corona-virus ons toch nog steeds behoorlijk bezig. Dit geldt ook voor de “Stichting 
Vrienden”. Bepaalde activiteiten die u van ons gewend was, kunnen nu even niet 
doorgaan. Onder andere de zomermarkt die gepland stond voor 13 juni. Ook de 
najaars(boeken)markt van 10 oktober gaat niet door, en het is zeer de vraag of de 
adventsmarkt in december doorgang kan vinden. De gezondheid van bewoners, 
verzorgend personeel, vrijwilligers en bezoekers staat voorop. 
 
Duofiets voorzien van scherm 
Toen in juni enkele versoepelingen zijn doorgevoerd, mochten bewoners ook weer wat 
meer naar buiten. Heel fijn dat dit weer mogelijk was. Ook de Duo-fiets mocht weer 
worden gebruikt, zij het dat deze eerst Corona-proof moest worden gemaakt. Door een 
bekende rijwielhandel uit Dinxperlo is er een tussenscherm geplaatst, zodat de fiets 
weer regelmatig in Dinxperlo en omgeving is te zien. De “Stichting Vrienden” heeft de 
kosten hiervan betaald.  
Op onderstaande foto’s ziet u de Duo-fiets, met tussenscherm, in gebruik door                           
Mw. W.J. Grootnibbelink-Rexwinkel met haar dochter.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Electrocar weer in gebruik 
Na een stilstand van enkele maanden kunnen mensen ook weer een beroep doen op de 
Electrocar. Op het moment van schrijven, eind augustus, alleen nog op dinsdag en 
donderdag.   
 
Aanschaf Wellness Nordic Relax Chair 
De “Stichting Vrienden” heeft de kosten van de aanschaf van de zogenaamde Wellness 
Nordic Relax Chair voor haar rekening genomen. Dit is een relaxstoel speciaal voor 
dementerende ouderen. Thea Meinen heeft er elders in deze schakel een artikeltje aan 
gewijd. We gaan ervan uit dat deze relax-stoel in een behoefte voorziet. 
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GUV Goede doelenfonds  
Op vrijdag 28 augustus mochten Hans Bulsink en ondergetekende een cheque in 
ontvangst nemen van het GUV Goede doelenfonds ter waarde van € 750,-.                                                             
Dit geld is gebruikt voor de aanschaf van de zogenaamde Wellness Nordic Relax Chair 
(zie bladzijde 14). 

 
Contact 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over het werk van de                                      
“Stichting Vrienden”, schroom niet en benader één van onderstaande bestuursleden                       
of stuur een email naar vrienden.dr.jenny@careaz.nl. 
 
Ook vriend worden? 
Draagt u de mensen die bij Careaz wonen een warm hart toe? 
Word dan donateur van “Stichting Vrienden” van Careaz                     
Dr. Jenny en meld u aan via vrienden.dr.jenny@careaz.nl.  
Wilt u meteen een gift doen? Dat kan via bankrekeningnummer  
NL 28 RABO0364870095. Voor meer informatie kunt u ook terecht 
bij de receptie van Careaz Dr. Jenny, Veensgracht 1                                                                 
in Dinxperlo, telefoonnummer 0315-65 75 00 of bij één                                           
van onderstaande bestuursleden. 
  
Het bestuur van de stichting Vrienden bestaat uit de volgende personen: 
 

Dick Hengeveld  voorzitter 
Henk Seesink  secretaris 
Gerrit Exalto   penningmeester 
Dianne Rutgers  bestuurslid 
Hans Bulsink  bestuurslid 
Gerrie Lammers  bestuurslid 

 
                                               

Namens de “Stichting Vrienden”, Dick Hengeveld. 
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U bent welkom bij … 

 
Winkeltje   Openingstijden: 

                       Maandag tot en met zaterdag van 14.00 – 16.00 uur. 
 

Kapper Patricia's Haarmode op donderdag- en op vrijdagmorgen      
vanaf 08.30 uur.  
Een afspraak kunt u maken bij de receptie. 

  
Bennie Garritsen, knipt alleen nog op afspraak bij u op het 
appartement.  
 

Linnenkamer  Openingstijden: 
 
    Maandag   08.00 - 13.00 uur 

Dinsdag   08.00 - 12.00 uur 
Donderdag   08.00 - 13.00 uur 

    Vrijdag   08.00 - 12.00 uur  
    
SKB/Slingeland Voor cliënten, die niet in de gelegenheid zijn om naar het 

gebouw van Sensire aan de Nieuwstraat te gaan, wordt iedere 
dinsdagmorgen de mogelijkheid geboden bloed te laten 
prikken in de zithoek bij de kantoren op de 1e verdieping. 

 
Dit kan zijn op verwijzing van de huisarts, de specialisten van 
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk of de 
specialisten van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. 
 
Iedere dinsdag is er om 09.15 uur een laborante van het 
Slingeland Ziekenhuis aanwezig en om 09.30 uur een 
laborante van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.  
Voor het nuchter prikken komen ze tussen 07.30 - 08.00 uur.  
 

Voor meer informatie over controles door het laboratorium kunt u terecht bij de 
medewerkers van de verzorging. 
 
Receptie  
 

De receptioniste is aanwezig                                                
van maandag t/m vrijdag van                                           
08.30 – 16.45 uur om u van dienst te zijn.  
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Ik geef de pen door ……                       

                                                          
Hallo allemaal, dit keer ben ik aan de beurt om een stukje 
in “De Schakel” te schrijven. 

Mijn naam is Huub Demming, ik ben geboren in 1997                 
(23 jaar oud). Ik ben geboren in Doetinchem en woon in 
De Heurne. Ik volg de studie ‘Rechtsgeleerdheid’ in 
Nijmegen en hoop die zo snel mogelijk af te ronden. 
Wanneer ik niet voor school bezig ben of aan het werk 
ben, ben ik waarschijnlijk aan het sporten (voetballen en 
hardlopen), een boek aan het lezen, aan het gamen of 
heb ik met vrienden afgesproken. 

Ik ben nu bijna één jaar werkzaam bij Dr. Jenny, ik werk 
hier als “facilitair ondersteuner”. Dit betekent dat ik op 
verschillende plekken inzetbaar ben, ik ben dan ook een 
invalkracht.  

 

Ik werk de laatste tijd vooral veel als receptionist                   
(misschien dat u mij daar wel eens hebt zien zitten) maar ik 
werk ook regelmatig in het restaurant of in de huishouding.       
De afwisseling in het werk zorgt er voor dat het leuk blijft, 
maar het leukste gedeelte van het werk zijn natuurlijk de 
bewoners en de collega’s. Ik heb het hierdoor, gelukkig bijna 
altijd, naar mijn zin hier en ga eigenlijk nooit met tegenzin 
naar het werk. Ik ben nog niet zo lang in dit zorgcentrum, 
maar ik voel me al aardig op mijn plek hier. Ik hoop dat jullie 
het met mij net zo goed kunnen vinden als ik met jullie en ik 
hoop dat ik zolang ik hier nog ben, dat zo blijft.                                     
Tot in de wandelgangen! 

 

Groetjes, Huub Demming. 

 

          

                                              De Sluitingsdatum 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor                                                                    

“De Schakel” van januari-februari-maart 2021 is:  
 

                                                                                              01 december 2020. 



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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