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Beste lezer,
Op meerdere locaties gingen de afgelopen weken de voetjes weer van de vloer. Er kon weer 

worden gedanst, bewoners gingen dagjes weg en door sommige afdelingen werd de 

barbecue weer aangestoken. Kortom, we kunnen weer genieten van leuke activiteiten en 

van het samenzijn met elkaar. 

Het mooie hiervan is, dit doen we allemaal samen. Vrijwilligers, familieleden en mantel-

zorgers maken integraal onderdeel uit van de zorg en welzijn van de bewoners en cliënten. 

Dat is niet alleen erg fijn en gezellig maar wordt ook steeds belangrijker aangezien de 

arbeidsmarkt krap is. Wij horen vaak dat zorgmedewerkers het juist zo mooi vinden om 

bij ons te werken omdat we echt in een team werken, een heel team om de bewoner/cliënt 

heen. Een team van medewerkers, vrijwilligers, familie en mantelzorgers. Wij noemen dat 

Teams voor persoonlijke zorg. Tijdens de covid-crisis hebben we daaraan minder aandacht 

kunnen geven, maar dat pakken we weer op. 

Zoals we als team rondom een bewoner/cliënt staan, werken we ook als team samen aan 

de toekomst. Nog voor de zomer is er een bijeenkomst over hoe wij de complexe zorg op 

de meest passende manier kunnen blijven bieden en uitbreiden. Daarbij is samenwerken  

in een open en vertrouwelijke relatie tussen alle direct betrokkenen van wezenlijk belang.  

En daar zijn we juist zo goed in bij TMZ. Dit en de passie en hart voor de zorg van onze 

medewerkers maakt TMZ een fijne organisatie om te wonen en werken.  

De komende zomermaanden gaan veel collega’s genieten van een aantal weken welver-

diende vakantie. Een vakantie die zij hard nodig hebben, want het werken in de zorg is en 

was de afgelopen jaren behoorlijk pittig. Het coronaleed is nog niet geheel verwerkt en het 

ziekteverzuim onder de medewerkers is nog hoog. De inzet van iedereen is groot, en dat 

wordt gewaardeerd. Maar hierbij vragen we om goed je grenzen te bewaken en goed voor 

jezelf te zorgen. Van de cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers vragen we om begrip 

en enig geduld. Dan gaat het ons lukken om met elkaar de zomer goed door te komen. 

We wensen iedereen hele fijne zomermaanden.

Fred Schrander en Willy Belshof

Raad van Bestuur TMZ

Foto achterzijde: Marie Wesselink woont in 

TMZ-locatie De Meulenhof. Daar nam ze 

onlangs de felicitaties in ontvangst van 

burgemeester Wilmien Haverkamp van de 

gemeente Tubbergen. Met haar 106 jaar en  

5 maanden is Marie de oudste inwoner van 

Overijssel. “Onvoorstelbaar”, zegt ze. “Ik kan 

het zelf haast niet bevatten.”

Wasbord

Bewoners Jo Bosman, Miny Botter, Riet Grijzenhout en 

Gerda Engbers zijn met de was bezig. “Ik mag graag bezig 

zijn”, vertelt Gerda Engbers. “En samen was opvouwen is 

gewoon heel gezellig.” De dames vertellen over hoe er 

vroeger nog gewassen werd op een wasbord. “Als we met 

elkaar de was opvouwen, ontstaan de leukste gesprekken”, 

zegt Inge. 

Voldoening

Het team van afdeling Twickel heeft een wasmachine 

aangevraagd met de gelden van Waardigheid en Trots. 

“Blijven doen wat je vroeger altijd deed, dat geeft bewoners 

een gevoel van voldoening”, zegt Inge. “Bewoners kunnen 

nog zoveel en vinden het juist leuk om met de dagelijkse 

dingen bezig te zijn. Wassen en was opvouwen is een leuke 

bezigheid en bewoners kunnen er op hun eigen manier 

aan meedoen als ze dat willen. Ze kunnen bijvoorbeeld 

actief de was opvouwen, maar ook op een afstand van de 

activiteit genieten. Of juist meedoen met de gesprekken 

die eruit voortvloeien.”

Jo, Miny, Riet en Gerda kletsen nog even gezellig door. 

Over de grote gezinnen vroeger en over hoe zij vlekken 

met een harde borstel en groene zeep op een wasbordje 

uit de kleren boenden.  

Bewoners van afdeling Twickel 
laten de was weer wapperen
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Meerdere vaatdoekjes wapperen in de wind aan het wasrekje van afdeling Twickel in Het Meulenbelt. 

“Misschien dat we hier in de toekomst nog een droogmolen of waslijn kunnen plaatsen”, zegt Inge Schutte-

vaar. Ze is activiteitenbegeleider bij afdeling Twickel en nam samen met haar collega’s onlangs het initiatief 

om een wasmachine aan te vragen voor de bewoners zodat zij, als ze dat willen, samen een wasje kunnen 

opvouwen. 
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“ Het is harstikke leuk om zelf port te  
maken en je eigen smaak te creëren ”

Anderen blij maken

Zelf recepten uitvogelen, je eigen smaak creëren of voor 

vrienden en buren een proefavond houden. Behalve port 

maakte Jolanda ook al eens kleine weckpotjes met 

advocaat, een koffie whiskylikeur, een perenlikeur, 

Rumtopf en limocello. “Het is voor mij gewoon een gave 

hobby”, zegt ze. “Het is harstikke leuk om zelf port te 

maken en je eigen smaak te creëren.”  Inmiddels heeft  

ze jaarlijks een aantal mensen die enkele flessen port 

bestellen. “Anderen blij maken, dat vind ik het leukste  

aan deze hobby. En bovendien, we drinken zelf ook  

graag een glaasje eigengemaakte port.”

Elk jaar in oktober staat het aanrecht van Jolanda 

vol met vele lege wijnflessen. Het is de dag waarop 

ze haar zelfgemaakte port gaat bottelen. “Ik ben er 

eigenlijk mee begonnen door een enthousiaste  

buurvrouw”, vertelt Jolanda. “Dat was volgens  

mij rond 2015. Zij maakte al port. Ik heb het  

uitgeprobeerd met andere ingrediënten.” Jolanda 

begon met het maken van tien liter. “Ik had daar-

voor oude wijnflessen met een draaidop bewaard. 

Toen het in de smaak viel en er steeds meer vraag 

naar kwam, heb ik lege flessen besteld en heb ik 

mijn eigen etiketten laten maken.”

Jolanda maakt haar 
eigen port: ‘Anderen 
blij maken, dat vind 
ik het leukste aan 
deze hobby’

De andere kant van…
Overdag, ’s avonds of ‘s nachts zijn onze collega’s aan het werk. In de  

verpleging of verzorging, als activiteitenbegeleider, vrijwilliger, bij de  

gastenservice, technische dienst of een van de andere disciplines  

binnen TMZ. In hun vrije tijd beoefenen zij een hobby. Soms een enkel  

uurtje per week, vaak elke dag en op verschillende niveaus, maar  

allemaal met grote passie en gedrevenheid. Het is hun ‘andere kant’.  

Dit keer de andere kant van…

Goede rode wijn

Hoe het zelf maken van port in zijn werk gaat? “Ik begin 

half juli met het plukken van groene walnoten. De buren 

hebben een grote walnotenboom en in ruil voor een paar 

flessen port mag ik daar noten plukken.” Wat volgens 

Jolanda in het productieproces heel belangrijk is, is een 

goede, rode wijn. “Ik heb mijn eigen wijn.” De naam van 

de wijn zegt ze liever niet. “Dat is het geheim van de 

smid”, zegt ze lachend. De rode wijn met de walnoten zet 

ze drie maanden weg. In oktober maakt ze de port verder 

af met allerlei ingrediënten en pure alcohol. “Vervolgens 

ga ik de flessen bottelen.” Ze vult ze met behulp van een 

vijftig liter vat met een kraantje. Met een tang worden 

vervolgens de doppen geseald en als laatste plakt ze de 

etiketten op de flessen. 

Naam:  Jolanda Kamphuis 

Plaats:  Gramsbergen

Werk:  Zorgbemiddelaar

Hobby: Port maken
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Aly en Berend zijn beiden 90 jaar en al 66 jaar gelukkig 

getrouwd. Heel wat jaren woonden ze met veel plezier 

in een flat in Almelo. Na een val in haar woning liep  

Aly eind vorig jaar een gekneusde heup op en moest  

ze naar het ziekenhuis. Ze werd voor revalidatie 

opgenomen op afdeling Weleveld in Het Meulenbelt. 

Een heftige tijd brak aan. Berend kreeg rond diezelfde 

tijd corona met zware complicaties waaronder een 

longontsteking. “De gezondheid van Berend was al 

kwetsbaar”, vertelt verpleegkundig specialist Karin 

Jobse. “Maar sinds hij Covid heeft gehad, heeft hij veel 

moeten inleveren.” Ter overbrugging van Aly’s opname 

kwam Berend bij afdeling Everloo voor geriatrische 

revalidatie. 

Naast elkaar slapen

In die periode ging het met Aly wat beter, maar ook 

haar gezondheid was nog broos en ze kon niet naar 

huis. “Aly is toen ook naar Everloo gekomen en we 

hebben voor haar een bed op zijn kamer gezet zodat 

ze, wanneer ze wilden, samen konden zijn. Dat kon 

pas nadat hij weer opknapte na de nodige ups en 

downs”, zegt Karin. “Dat was erg fijn”, blikt Aly terug. 

“Zo konden we toch nog naast elkaar slapen.”

 Aly en Berend:  

‘  We kunnen weer bij elkaar 
zijn wanneer we willen’

Echtpaar kan naast elkaar blijven slapen

Mag mijn partner blijven slapen? Is het gebruikelijk om twee hooglaagbedden aan elkaar te schuiven 

als een bewoner dat graag wil? Vragen die verpleegkundigen en verzorgenden van TMZ nog wel 

eens krijgen. Dat deze onderwerpen voor bewoners, cliënten en hun eventuele partners van 

wezenlijk belang kunnen zijn, blijkt wel uit het verhaal van Aly en Berend Weitering. Na enkele 

complicaties werden Aly en Berend vorig jaar november opgenomen in Het Meulenbelt. Door hun 

verschillende ziektebeelden, kwamen ze beiden op een andere afdeling. Maar zodra het kon, werd 

haar bed bij hem op de kamer gezet zodat ze toch zoveel mogelijk samen konden zijn.

Het Weggeler

Uiteindelijk werd duidelijk dat wegens afnemende 

gezondheid Aly en Berend niet meer terug konden naar 

hun flat. “Ze hebben vanaf dat moment voor ons 

gekeken naar een plek waar we samen konden zijn”, 

vertelt Aly. Sinds een paar maanden wonen ze samen  

in een appartement op de eerste verdieping van 

TMZ-locatie Het Weggeler. “Er is al die tijd ruimte 

geweest om over onze wens om bij elkaar te blijven 

wonen in gesprek te gaan. Dat vonden we heel fijn.” 

Inmiddels voelen ze zich thuis in hun appartement in 

Het Weggeler. “Hier hebben we het goed”, zegt Aly.  

“We kunnen bij elkaar zijn en naast elkaar slapen. Berend 

zit helaas nog aan de sondevoeding en moet nog veel in 

bed rusten. Hij kan er maar drie keer per dag uit, langer 

houdt hij niet vol. Meestal eet ik hier in het appartement 

zodat ik ook tijdens het eten bij hem kan zijn.”

Ingrijpende periode

Aly blikt terug op een ingrijpende periode. “Soms denk 

ik, hoe zijn we hier doorheen gekomen. Ze hebben heel 

veel werk met mijn man gehad. Ik ben echt heel 

tevreden over de zorg die we hebben gehad. En dat het 

ons mogelijk is gemaakt om bij elkaar te blijven wonen.”

Samen blijven wonen en slapen, een belangrijk thema voor de Werkgroep Intimiteit en Seksualiteit.  

De werkgroep bestaat uit Karin Jobse, Marielle Vlasblom, Chanine Goselink en Marloes Hermelink.  

De afgelopen jaren hebben zij ervoor gezorgd dat het onderwerp intimiteit en seksualiteit zichtbaarder 

werd binnen TMZ. Onder meer door het organiseren van een tentoonstelling, een symposium in het 

Theater hotel en door middel van workshops voor medewerkers. “We worden als werkgroep al veel  

vaker gevraagd om mee te denken over dit onderwerp dan bijvoorbeeld 7 jaar geleden”, zegt Karin. 

Desondanks blijft het volgens de leden van de werkgroep nodig om intimiteit en seksualiteit binnen  

de ouderenzorg onder de aandacht te brengen. “Hoe zichtbaarder we er als TMZ aandacht aan besteden, 

hoe makkelijker er over gesproken wordt”, aldus Marielle Vlasblom.

Teams voor
persoonlijke zorg

“ Er is al die tijd ruimte geweest 
om over onze wens om bij elkaar te 
blijven wonen in gesprek te gaan. 

Dat vonden we heel fijn ”
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Als vrijwilliger in een hospice werk je met mensen die gaan 

sterven. Het is bijzonder werk waar veel emoties bij komen 

kijken. Karin koos enkele jaren geleden bewust voor dit 

vrijwilligerswerk. “Ik ben na de geboorte van mijn tweede 

kind heel ziek geweest. Daardoor ben ik anders in het leven 

gaan staan en ging ik anders tegen zaken aankijken.”

Uitvaartbranche

Karin oriënteerde zich lange tijd op een baan in de uitvaart-

branche. “Maar ik kwam daar toch niet echt verder mee”, 

vertelt ze. “Misschien wel als ik een hbo-opleiding daarvoor 

was gaan volgen, maar dat zag ik op dat moment niet zo 

zitten. Opeens schoot me te binnen dat ik wel eens kon 

informeren naar vrijwilligerswerk bij een hospice.” Karin 

stuurde een bericht naar het hospice in Het Meulenbelt.  

“Ik kreeg gelijk een reactie”, vertelt ze. 

Ze kreeg een rondleiding en kon al snel enkele diensten 

meedraaien. “Dat is nu vier jaar geleden. Zo ben ik erin 

gerold.” Karin doet het vrijwilligerswerk naast haar baan als 

administratief medewerker bij een groothandel in de bouw.

Wat haar werk zoal inhoudt? “Ik ondersteun de verpleeg-

kundigen bij de verzorging voor de bewoners. Daarnaast ga 

ik met mooi weer een wandeling met ze maken voor zover 

dat mogelijk is. Ook verricht ik wat lichte huishoudelijke 

taken zoals het aanvullen van de linnenkasten, het maken 

van het ontbijt of soep voor de lunch.”

“ Dit vrijwilligerswerk geeft andere zin  
aan het leven voor mij ”

‘Er zijn’

Maar misschien wel haar belangrijkste taak is het ‘er zijn’. 

“Het is fijn als je bij een bewoner kan zitten en ‘er voor ze 

kan zijn’. Het geeft een heel goed gevoel dat je mensen bij 

kunt staan en emotionele steun kan bieden, zodat ze toch 

nog een fijne periode hebben in het hospice. ”Na een 

ochtend in het hospice fietst Karin weer terug naar  

Vriezenveen. “Op de terugweg kan ik alles weer van me 

afzetten”, zegt ze. “Dit vrijwilligerswerk geeft andere zin 

aan het leven voor mij. En het laat zien hoe belangrijk het  

is dat je gezond bent.”

‘Het geeft een heel goed gevoel 
dat ik mensen bij kan staan’

Ze zet zich elke week in voor bewoners van het hospice 

in Het Meulenbelt. Karin van den Berg (52) fietst elke 

zaterdagochtend in alle vroegte van haar woonplaats 

Vriezenveen naar Almelo. Na een kop koffie maakt ze 

een rondje langs de bewoners in het hospice om te 

kijken hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben.  

“Dit vrijwilligerswerk geeft andere zin aan het leven 

voor mij. Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen.”

Vitaliteit stimuleren

TMZ biedt met het programma ‘vitaliteit’ het hele jaar door advies, workshops en activiteiten aan om de vitaliteit van 

medewerkers te ondersteunen  Ook zijn er financiële tegemoetkomingen als medewerkers willen werken aan hun 

vitaliteit. Van Yoga tot sportkleding, fietsplan of contributie voor een sportvereniging. Kim en Inge namen deel aan een 

van de workshops. Zij vertellen hoe zij hun werk/privé balans bewaken en delen hun tips.

Inge olde Theussink - Rikkink, adviseur PR & Communicatie:

Na het volgen van de cursus ‘Supermama’s bestaan (niet)’ heb ik mezelf voorgenomen om de 

dingen die ik doe, met meer aandacht te doen. Dus niet alles tegelijk, maar één voor één. 

Bijvoorbeeld: uitgebreid koken, zonder tussendoor ook nog dat telefoontje voor het werk te 

plegen. Maar ook: plannen! Niet alleen de werkuren inplannen, maar ook de momenten voor 

jezelf (een dagje shoppen, een lekkere massage, terrasje pakken) of sporten. De momentjes voor 

jezelf schieten er anders vaak bij in. Maar juist die momenten helpen mij om weer op te laden! 

Gezonde werk/privé balans

‘Keuzes maken’
Jezelf op nummer één zetten? Dat is lastig voor medewerkers in de zorg. Want zij zorgen het liefst voor 

anderen. Toch is ‘goed zorgen voor jezelf’ een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede balans 

tussen werk en privé. TMZ hecht eraan dat medewerkers in balans blijven. Zodat medewerkers met plezier 

hun werk kunnen doen en thuis echt kunnen ontspannen. Dit is de afgelopen periode zeker niet eenvoudig 

geweest. Door corona en het ziekteverzuim als gevolg daarvan, hebben veel zorgmedewerkers extra 

diensten gedraaid. Ook deze zomer zal dat nog het geval zijn, want naast het verzuim en collega’s die 

vakantie hebben heeft de hele zorgsector te maken met krapte op de arbeidsmarkt. 

Kim’s tips:

Inge’s tips:

• Slaap en beweeg voldoende
• Eet gezond en drink voldoende
•  Zorg voor de nodige ontspanning, ga leuke dingen doen die niet werk 

gerelateerd zijn.

Kijk een week van tevoren al kritisch naar je agenda. Hou je nog tijd over 
voor jezelf?  Hoe leuk ik álle sociale activiteiten ook vind, als er drie 
dingen in één dag gepropt zitten, kan ik van geen enkele activiteit echt 
genieten. Dus keuzes maken en volop genieten van de gemaakte keuze! 

Kim Groot Hemmink, verzorgende in de wijk:

“Ik probeer op mijn werk alle taken af te ronden zodat ik geen werk mee naar huis neem. Dan kan 

ik ontspannen en niet aan het werk denken, hoe moeilijk dat soms ook is. De werkdruk is hoog, 

dan is het extra belangrijk tijd te nemen voor mijn privéleven. Wat ik moeilijk vind is ‘nee’ zeggen 

als er beroep op me wordt gedaan. Aangezien wij allemaal te maken hebben met de onregelma-

tige diensten, probeer ik hier voor mijzelf wel rekening mee te houden met het maken van 

afspraken. Zodat ik geen overvolle agenda heb en de rust voor mezelf bewaar.”
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TMZ’ers zoeken de grenzen op

naam:     Erik Dierink 

functie:   Verpleegkundig specialist

uitdaging:   Erik liep in april samen met zijn vader de Camino (ongeveer 650 kilometer) naar Santiago 

de Compostella

goed doel:  Inloophuis Limani, zij ondersteunen gezinnen die te maken krijgen met kanker 

“Voor de reis voelde ik me al heel bevoorrecht dat ik dit mocht doen. Ik kan het iedereen 

aanbevelen. Ik heb in de maand april de Camino gelopen naar Santiago de Compostella, 

samen met mijn vader. Ik vond het een geweldige ervaring. Je loopt door hele mooie dorpjes, 

soms vervallen, maar ook romantisch. We hebben veel gelopen, maar ook veel gerust. Het 

was soms heel primitief, maar ook heel puur. Onderweg plaatste ik geregeld een verslag met 

foto’s op social media en ik heb daar hele leuke reacties op gekregen. Veel mensen liepen als 

het ware met ons mee. Ik zou het gaaf vinden als ik mensen hiermee ook heb kunnen 

inspireren. Uiteindelijk hebben we ongeveer 650 kilometer gelopen en heel veel leuke 

mensen ontmoet. Op een gegeven moment liepen we geleidelijk naar een col van 1505 

meter hoogte. Deze col heet de Cruz de Ferro, het hoogste punt in de Camino. Daar staat 

een lange houten paal met een ijzeren kruis er bovenop. Onder aan de paal ligt een 

gigantische berg stenen. Het gaat erom dat je vanuit huis een steen(tje) meeneemt op reis 

en dat je die steen toevoegt aan de grote hoop die er al ligt. Deze steen is de belichaming van alle 

lasten die je tijdens je leven op je schouders hebt gekregen en die je daar achter laat. Ik heb daar 

een steen achtergelaten voor de mensen die wonen bij TMZ. Ik hoop dat het leven voor veel 

mensen een stukje lichter wordt. Op het laatste stuk, bij kilometerpaaltje nul en het laatste 

cafeetje op de Camino, viel de zool onder mijn schoen weg. Dat vond ik wel heel symbolisch.”

naam:     Simone Broekhuis-Kemna (61) uit Saasveld

functie:   Verzorgende IG in de Meulenhof 

uitdaging:    Simone loopt in juli de Nijmeegse4daagse en zamelt  

daarmee geld in voor de Hersenstichting 

goed doel:  Hersenstichting

naam:     Josien Elzinga - Boessenkool

functie:   1e contactverzorgende afdeling Leidiek, aandachtsvelder HIP (hygiëne infectie preventie)

uitdaging:   Josien Elzinga - Boessenkool beklom samen met haar man Robinus 9 juni de Mont Ventoux 

om geld op te halen voor ALS

goed doel:  ALS

‘Probeer toch nog de mooie momenten te pakken’
“Mijn vader is in 2003 overleden aan ALS. Ik liep al een paar jaar met het idee rond om me in te zetten voor 

deze ziekte door mee te doen aan de Tour Du ALS. Het liefst wilde ik deze sportieve uitdaging aangaan met 

iemand die ook bekend is met de ziekte en die de periode rondom de ziekte en het overlijden van mijn 

vader heeft meegemaakt: mijn man Robinus. Ik moest hem wel een beetje enthousiasmeren om hieraan 

mee te doen, maar nu is hij helemaal om. Het is een mooi doel en je bent samen aan het trainen. Wij waren 

al fanatieke wandelaars, maar dit doet er nog net een schepje bovenop. Het is fijn om een gezamenlijk doel 

te hebben.  

Ook in mijn werk kom ik de ziekte ALS helaas tegen. Ik ben ook Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van 

een bewoner met ALS. Dat maakt dat ik nog meer gedreven ben om iets te doen tegen deze verschrikke-

lijke ziekte. Met een markt voor dit goede doel in Het Haarhuus hebben we in mei al 726 euro opgehaald. 

Voor mijn vader was er helaas te weinig tijd, daarom wil ik mensen die nu met de ziekte te maken hebben 

op het hart drukken om niets uit te stellen. Probeer toch nog de mooie momenten te pakken. Het gaat zo 

snel, voor je het weet kan het niet meer.”

‘Ik voel me bevoorrecht dat ik dit heb mogen doen’

‘Ik kijk weer enorm uit naar de Vierdaagse’
“Ik loop al voor de 12e keer mee met de Nijmeegse4daagse en evenals andere jaren kijk ik er weer 

enorm naar uit. De laatste 6 keer heb ik met mijn dochter gelopen. Zij is moeder geworden en loopt dit 

jaar niet mee. Er bestaat een mogelijkheid om je in te zetten voor een bepaald (goed) doel. Daarop heb 

ik besloten om me te laten sponsoren voor de Hersenstichting. Ik werk op een psychogeriatrische 

afdeling van de Meulenhof en veel bewoners van die afdeling hebben te maken met een hersenaan-

doening. Onder meer Parkinson, dementie, CVA of bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersen letsel. 

Iedereen kent wel iemand met een hersenaandoening. Voor een medaille hoef ik per dag maar  

30 kilometer te lopen. Ik hou wel van extra uitdaging dus ik ga toch 40 kilometer per dag lopen. Misschien haal ik 

op die manier ook meer geld op voor de Hersenstichting. Bij de Meulenhof heb ik enkele posters mogen ophangen. 

Op die manier hoop ik veel sponsors te krijgen. Via een oud-collega van de Meulenhof heb ik een studentenkamer 

kunnen regelen waar ik een week kan slapen. Zij studeert in Nijmegen. Haar woning is maar 2,5 kilometer van de 

Wedren, dus dichtbij de start van de vierdaagse. Ik ben al aan het trainen, maar wil nog wel de komende weken 

veel kilometers lopen. Stel dat ik uitval, dan mag het niet zo zijn dat dit komt doordat ik te weinig heb getraind.”



Jan Beernink bracht 
jarenlang de post 
rond in Geesteren en 
kent nog vele namen 
bij huisnummers
Noem een willekeurig adres in Geesteren. Grote kans dat 

Jan Beernink (86), bewoner van Erve Mensman, jou kan 

vertellen wie daar woont of wie er gewoond heeft.  

Jan kent vele namen in zijn geboortedorp, maar vooral 

huisnummers bij namen. “Als je het bijvoorbeeld hebt  

over Lohuis”, vertelt hij, “weten mensen vaak niet welke 

Lohuis je bedoelt. Ik zeg dan vaak de straat en het huis-

nummer en dan weten ze het wel.”

Mijn
levensverhaal

Jan Beernink woont sinds de opening van Erve Mensman, 

vijf jaar geleden, op afdeling De Molenhoek. Zijn vrouw 

overleed vier jaar geleden. Nadat Jan jaren geleden een 

herseninfarct kreeg, laat zijn lichaam hem steeds meer in 

de steek. Maar begin je over zijn tijd bij PTT Post, dan 

begint hij te stralen. Hij werkte er veertig jaar. Als 

18-jarige jongen begon hij in Almelo bij de PTT en later 

werd hij postbode in Geesteren. Hij weet nog veel te 

vertellen over de mensen waar hij jarenlang aan huis 

kwam.

Jan werd geboren in Geesteren in een gezin met acht 

kinderen. Zijn vader was landbouwer. Hij groeide op in 

een boerderij op de plek waar nu Texas Rib House is 

gevestigd. Nadat hij van school kwam, ging hij aan de slag 

als timmerman. Via het postagentschap in Geesteren 

kwam hij aan zijn eerste baan bij de toenmalige PTT Post. 

Hij trouwde en kreeg met zijn echtgenote drie kinderen. 

Rijbewijs

Elke werkdag fietste hij om 04.00 uur in de ochtend naar 

Almelo. “Door weer en wind”, vertelt zijn zoon John. “En 

in de winter geregeld door een dik pak sneeuw.” Zijn werk 

begon met het ophalen van zakken met post uit de trein 

op het station Almelo. De zakken werden meegenomen 

naar het postkantoor en daar gesorteerd. Toen Jan wat 

ouder was, kreeg hij zijn rijbewijs van de PTT en bracht hij 

met de auto jarenlang post en pakketten rond.

“Hij had een bats (een schop) achterin liggen voor als er 

teveel sneeuw lag. Dan kon hij in ieder geval nog sneeuw 

weg scheppen als dat nodig was. Ook met de auto reed hij 

onder alle weersomstandigheden door de hele regio”, 

vertelt John. En zat hij vast in de modder of sneeuw? Dan 

had hij altijd nog postzakken in de auto liggen waarmee 

hij weer grip op de wielen probeerde te krijgen.

Helpen met slachten

John vertelt dat in die tijd veel postbodes nog een tweede 

baan erbij hadden. “Ze waren ’s middags al op tijd terug. 

Zo ook mijn vader. Hij kwam terug van zijn werk, deed 

een hazenslaapje en ging dan naar boeren in de omgeving 

om hen te helpen met slachten. Of hij ging eieren rapen 

bij een kippenboerderij.”

Zoon John kwam op zijn 18e ook in dienst bij de toenmalige 

PTT. Hij werkt nog steeds bij PostNL en brengt nu pakket-

ten rond. “Ik hielp mijn vader met post rondbrengen vanaf 

mijn 12e”, vertelt hij. “Maar het werk is nu heel anders. Ik 

kom niet meer bij de mensen over de vloer.”

Jan destijds wel. “Ik kwam in die tijd ook bij veel ouderen 

om de AOW uit te betalen. In die tijd wilden nog veel 

mensen de uitkering gewoon thuis contant ontvangen”, 

vertelt Jan. “En natuurlijk stond er dan ook geregeld een 

borreltje klaar.”
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Jan Beernink (vijfde van links): "Ik kwam in die tijd ook bij veel 

ouderen om de AOW uit te betalen."

Jan Beernink (rechts) met zijn zoon John. John werkt nog altijd bij 

PostNL en brengt pakketten rond. 
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BOUWEN VOOR
DE TOEKOMST Almelo

Het Meulenbelt: gasloos

TMZ gaat voor een  
duurzame toekomst

Een betere dag om de Theresiahof in 

Bornerbroek te heropenen, was er niet.  

Op de Dag van de Zorg in mei heropen-

den TriviumMeulenbeltZorg en Sint Joseph 

Almelo het gemoderniseerde woonzorg-

complex. Dit gebeurde op een feestelijke en 

symbolische wijze. De oudste bewoner en  

de langst wonende bewoner scheurden de 

poster voor de ingang kapot om zo de locatie 

te heropenen. En er was een open huis zodat 

geïnteresseerden een kijkje konden nemen 

bij de vernieuwde locatie.

Klaar voor de toekomst

Dankzij het nodige onderhoud, verbeterin-

gen op het gebied van (brand)veiligheid en 

vervanging van meubilair, vloerbedekking, 

keukens, gordijnen en meer is de Theresia-

hof weer helemaal van deze tijd en klaar 

voor de toekomst! Bewoners, medewerkers 

en vrijwilligers zijn blij met het resultaat.

Bornerbroek

De Theresiahof klaar voor de toekomst 

Woonzorglocatie Het Hof wordt de komende jaren (in fases) 

vernieuwd. Hierbij gaat het in hoofdzaak om de bouw van 

een vleugel met 64 plaatsen. Zodra de nieuwbouw gereed is 

wordt een deel van de oude vleugels gesloopt om plaats te 

maken voor een nieuw restaurant. De plannen hiervoor 

worden momenteel nog uitgewerkt. Op termijn wordt het 

Hof daarmee een toekomstbestendige en duurzame locatie 

waar het prettig wonen en werken is. Een plek waar volop 

wordt samengewerkt om de best passende zorg te bieden 

aan kwetsbare ouderen. Zo komt er onder andere een 

afdeling bij waar gespecialiseerde en kwalitatief hoogwaar-

dige zorg geboden wordt aan bewoners die vanwege 

dementie probleemgedrag vertonen.

Duurzaamheid

Bij de vernieuwing van Het Hof is er veel aandacht voor 

ontmoeting. Zowel binnen als buiten worden fijne plekken 

gecreëerd voor bewoners en bezoekers om samen te zijn. 

Uiteraard is er ook bij de vernieuwing van deze locatie veel 

aandacht voor duurzaamheid. Er wordt zelfs nóg een stapje 

verder gegaan. “We gaan het pand verwarmen en koelen 

met ijs. Er wordt een betonnen kelderbak (ijskelder) gereali-

seerd waarin we water gaan bevriezen en ontdooien. Een 

volledig gesloten systeem waarbij er geen diepteboringen 

meer nodig zijn voor bronnen. Het is bewezen technologie, 

die gebaseerd is op kristallatie-energie. Dat is de energie die 

vrijkomt in de overgang van water naar ijs. Door hier slim 

gebruik van te maken kunnen we de nieuwbouw op een zeer 

duurzame manier verwarmen en koelen in combinatie met 

warmtepompen", vertelt Mark Kranenbarg (hoofd vastgoed).

De nieuwe vleugel wordt als eerste gebouwd en binnenkort 

wordt er al gestart met de aanleg van de ijskelder. Medio 

augustus of begin september wordt er gestart met het 

aanbrengen van de fundatie. De bouwtijd van deze nieuwe 

vleugel neemt ruim een jaar in beslag.

Hengelo

Het Hof: veel ruimte 
voor ontmoetingen 

Gasloos de toekomst in is nu belangrijker dan ooit. Voor de 

nieuwe vleugel van Het Meulenbelt is dit al een feit dankzij 

het gebruik van bodemwarmte. Ook het binnenklimaat is 

comfortabel door gebruik van vloerverwarming en vloer-

koeling. De duurzame installaties worden op afstand 

gecontroleerd middels een gebouwbeheersysteem.

Eerste fase afgerond

De eerste fase van het nieuwbouwproject is hiermee 

afgerond. De nieuwe vleugel bestaat uit 32 eenpersoons-

appartementen (studio’s) met eigen sanitair. De nieuwe 

vleugel van de woonzorglocatie is volgens de nieuwste 

inzichten en maatstaven op het gebied van ouderenzorg  

en duurzaamheid ontworpen en gerealiseerd. Inmiddels is 

er gestart met de sloop van een van de bestaande vleugels 

om ruimte te maken voor de nieuwbouw van fase 2. 

Benieuwd welke technieken op het gebied van duurzaam-

heid worden toegepast? Bekijk dan de video op:  

www.triviummeulenbeltzorg.nl/vernieuwinghetmeulenbelt

 Impressie van de extra 

vleugel bij Het Hof.
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Jolanda zit vol enthousiasme een jaar in het TOF-team: 

‘Je daagt jezelf opnieuw uit’
Jolanda Siderius (53) werkt al jaren met heel veel plezier als verzorgende IG binnen TMZ, maar was toe aan 

nieuwe energie. Ze liet haar werk op de voor haar vertrouwde afdeling los en maakte vorig jaar de overstap 

naar het TOF-team om te ontdekken wat TMZ nog meer te bieden heeft. “Deze overstap is voor mij heel 

goed geweest. Je daagt jezelf opnieuw uit.”

Jolanda had het goed naar haar zin in haar werk als verzor-

gende IG bij Erve Mensman. “Ik ben in 2010 begonnen bij TMZ 

op afdeling Weemselo in Tubbergen. Vijf jaar geleden zijn we 

met het hele team verhuisd naar Erve Mensman”, vertelt ze. 

“Ik vond mijn werk leuk en had en heb fantastische collega’s. 

Maar ik merkte dat ik meer wilde. Ik had een beetje het 

gevoel dat ik stilstond en kreeg steeds meer behoefte om 

mezelf verder te ontwikkelen.”

Voldoening

Via het invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan 

ontstond het idee om eens mee te lopen op een andere 

afdeling. Jolanda kreeg die kans en kon tegelijk haar werkplek 

bij Erve Mensman houden. “Ik ging toen aan de slag bij 

afdeling Twickel in Het Meulenbelt”, vertelt ze. “In die 

periode is ook het TOF-team opgezet, dat is nu zo’n vier jaar 

geleden.” Daarna ben ik terug gegaan naar Erve Mensman en 

daar heb ik met veel plezier tot vorig jaar gewerkt.” 

Jolanda zit nu een jaar in het TOF-team en vond het in het 

begin best eng om de overstap te maken. “Toch heb ik op een 

gegeven moment doorgezet. Het mooie van het TOF-team 

vind ik dat je je goed kan ontdekken wat je wil. Ik wil het 

liefst veel leren en mezelf verder ontwikkelen. Dat geeft mij 

voldoening. Daarnaast hou ik ervan om mensen te leren 

kennen. Ik vind het niet erg om ergens blind in te gaan en op 

een nieuwe afdeling te beginnen. Van de keuze om bij het 

TOF-team te gaan, heb ik dan ook geen spijt gehad. Ik ben er 

juist heel blij mee. Je daagt jezelf opnieuw uit en gaat minder 

mee met de stroom.”

Sinds maart van dit jaar werkte ze vanuit het TOF-team op 

afdeling Twickel. “Zo kwam ik weer op deze afdeling”, zegt ze 

lachend. “Ik heb altijd op een psychogeriatrische afdeling 

gewerkt, maar ben er door het TOF-team achter gekomen dat 

ik werken op een somatische afdeling ook heel leuk vind.”

Horizon

Jolanda heeft met haar ervaringen vanuit het TOF-team haar 

horizon kunnen verbreden. “Het heeft mij goed gedaan. Ik 

vind het heel fijn dat ik de ervaringen die ik via het TOF-team 

heb opgegaan, weer mee kan nemen naar andere afdelingen. 

”Jolanda gaat vanuit het TOF-team per 1 juni voor een periode 

van vier maanden aan de slag bij de Meulenhof in Tubbergen. 

Mohamed: 

‘Werken in het TOF-team 
geeft me nieuwe energie’
Hij is blij dat hij de stap heeft gezet. Mohamed Jalloh 

werkte lange tijd vast binnen Het Weggeler. Met veel 

voldoening. Maar toch leek het hem ook wel eens 

goed om de routine te doorbreken en op een andere 

plek aan de slag te gaan. Sinds januari van dit jaar 

maakt hij deel uit van het TOF-team. “Als je al lang op 

dezelfde plek zit, is het TOF-team een mooie mogelijk-

heid om eens op een andere plek te werken. Met de 

garantie dat je terug kan keren naar je eigen team.  

De overstap heeft mij nieuwe energie gegeven.”

Mohamed begon in 2004 bij Het Meulenbelt in Almelo als 

helpende. Na zijn stage kreeg hij de kans om de MBO opleiding 

verzorgende IG te volgen. Tijdens deze opleiding van drie jaar 

werkte hij op verschillende afdelingen. Toen hij het diploma op 

zak had, was hij nog niet uitgeleerd. Zijn volgende doel was het 

diploma MBO verpleegkundige. Naast zijn opleiding werkte hij 

op afdeling Singraven. Hij rondde zijn studie af op een psycho-

geriatrische afdeling (pg-afdeling) bij Het Weggeler. 

Daar bleef hij met veel plezier werken. “Mensen helpen geeft 

me voldoening. Ik wil bewoners een glimlach op hun gezicht 

bezorgen.” Toch vond hij het vorig jaar tijd voor wat anders.  

“Ik heb toen contact gezocht met het TOF-team.” Samen met 

de afdeling is een constructie voor, vooralsnog, zes maanden 

gerealiseerd waarbij Mohamed zes maanden vervangen wordt 

door een TOF-medewerker. Dit zodat hij vanuit het TOF-team 

twee andere teams kan ondersteunen. “Ik kan daarna terugke-

ren naar mijn eigen team in Het Weggeler.”

“ Sinds ik de overstap heb gemaakt, merk ik dat de 
scherpe kanten weer naar boven komen ”

Sinds januari werkte Mohamed als TOF’er bij Erve Mensman. 

Na zijn periode bij Erve Mensman ging hij naar De Horst, waar 

hij nu als TOF’er werkt. “TMZ is groot, er zijn veel afdelingen en 

je hebt alle mogelijkheden. Ik wilde eens in een andere keuken 

kijken. Werken vanuit een ander perspectief. Ik wil voorkomen 

dat ik teveel vanuit routine werk. Sinds ik de overstap heb 

gemaakt, merk ik dat de scherpe kanten weer naar boven 

komen.”

Contact houden

Mohamed werkte bij Het Weggeler op een psychogeriatrische 

afdeling. Bij Erve Mensman ging hij op een somatische 

afdeling aan de slag. “Dat was wel een eyeopener. Beide 

doelgroepen passen me wel. Zolang ik maar contact houd 

met de mensen. Dat contact heeft me al die jaren plezier in 

mijn werk gegeven.”

Mohamed werkt tot en met 30 juni op overbruggingsafdeling De 

Horst in ZGT Almelo. Mohamed gaat vanaf 1 juli aan de slag bij 

Het Hof, afdeling Driene.

Talent 

Ontwikkeling 

Flexibiliteit

TOF staat voor Talent, Ontwikkeling en Flexibiliteit.  
In dit team kunnen zorgmedewerkers hun talenten  
optimaal (leren) benutten, krijgen zij de kans om zich 
verder te ontwikkelen en zijn zij flexibel inzetbaar binnen 
de organisatie. De TOF-medewerker ontlast een team 
voor een periode van gemiddeld drie maanden. Tijdens 
de verschillende periodes leren zij de organisatie kennen, 
de verschillende doelgroepen kennen en ontdekken zij 
wat écht bij hen past. De meeste TOF-medewerkers  
maken na een jaar de keuze voor een vast team waar  
zij zich verder willen ontplooien. Daarnaast biedt het 
TOF-team voor interne medewerkers de kans om verder 
te kijken dan het eigen team en te ontdekken wat TMZ 
nog meer te bieden heeft.
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Paulien Nijhof gebruikt de Qwiek.up geregeld tijdens de 

verzorgingsmomenten voor de bewoners van afdeling 

Nijverheid in de Salon. Bij de Salon komen bewoners op 

afspraak voor onder meer gezicht- en nagelverzorging, een 

massage of bijvoorbeeld een voetenbadje. “De beelden 

kunnen een bewoner rust geven en ze meenemen in hun 

persoonlijke belevingswereld. Zo kunnen ze genieten van 

onder meer een boswandeling, bloemen of een concert 

van André Rieu”, zegt activiteitenbegeleider Elisa Molen-

dijk. “Naasten van bewoners kunnen bovendien zelf een 

USB-stick met persoonlijke beelden toevoegen en zo de 

beelden en het geluid helemaal persoonlijk maken”, vertelt 

Paulien. “Zo kan een bewoner bijvoorbeeld foto’s uit zijn 

of haar jeugd bekijken.”

Genietmoment

Bewoonster Nel ligt voor een verwenbehandeling in de 

stoel bij de Salon. Paulien verzorgt haar van top tot teen. 

“Als ik bij de Salon binnenkom, valt alles van me af”, zegt 

Nel. “Het is voor mij echt een genietmoment. Ik mag de 

muziek en beelden kiezen en kom helemaal tot rust. 

Meestal kies ik voor Abba of The Cats”, vertelt ze. “Of naar 

treinen die door verschillende landen reizen.” Volgens 

Paulien is de Qwiek.up heel gemakkelijk te bedienen. 

“Bewoners die hier komen voor een een-op-een zorg-

moment hebben er echt plezier van. De Qwiek.up is dan 

echt een aanvulling.”

“ Het mooie is dat de rustgevende beelden 
onrust bij een bewoner of cliënt kunnen 

verminderen ”
De Horst 

Ook bij Overbruggingsafdeling De Horst in ZGT Almelo 

wordt geregeld gebruik gemaakt van de Qwiek.up. Bij De 

Horst verblijven cliënten met een kortdurende indicatie, 

de doelgroep is wisselend. “We nemen bijvoorbeeld 

cliënten op met cognitieve stoornissen/delier”, vertellen 

Jolien Gortemaker en Mariel Groeneweg, activiteitenbege-

leiders bij De Horst. “Voor deze doelgroep zetten we 

geregeld de Qwiek.up in. Het kan ondersteuning bieden 

aan de zorg. Maar we zetten de beamer ook in groepsver-

band in. Door bijvoorbeeld foto’s en filmpjes of een film te 

laten zien op de muur in de huiskamer.”

Eigen creativiteit

Mariel en Jolien vertellen dat je de Qwiek.up ook bijvoor-

beeld als snoezelactiviteit voor een bewoner of cliënt kan 

inzetten. “Je kunt de Qwiek.up op verschillende manieren 

toepassen. Gebruik vooral je eigen creativiteit hoe je de 

Qwiek.up inzet. Het mooie is dat de rustgevende beelden 

onrust bij een bewoner of cliënt kunnen verminderen en 

zo het welzijn kunnen bevorderen.”

Genieten van een  

concert of liggend  

kijken naar  

de sterren

Qwiek.up neemt bewoners mee 
naar eigen belevingswereld
Wegdromen terwijl je kijkt naar prachtige, kleurrijke lentebloemen 

of meereizen met een trein langs de mooiste spoorwegen door de 

Alpen. Verzorgende IG-er Paulien Nijhof en activiteitenbegeleider 

Elisa Molendijk van afdeling Nijverheid in Het Hof en activiteiten-

begeleiders Jolien Gortemaker en Mariel Groeneweg van overbrug-

gingsafdeling De Horst zijn enthousiast over de Qwiek.up. Een 

interactieve beamer die een audiovisuele beleving voor bewoners en 

cliënten creëert door beelden te projecteren op plafond en wanden.
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