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Hallo allemaal,

De cliëntenraad zit in een achtbaan. Soms 
gebeurt er iets heel leuks en soms is iets 
niet zo leuk. Bijvoorbeeld dat we moeten 
vergaderen via de computer. We hopen dat 
we binnenkort weer ‘in het echt’ samen 
mogen komen. 

Er is ook iets heel leuks gebeurd. Veel 
van jullie hebben gestemd tijdens de 
verkiezingen voor de cliëntenraad. En nu 
is de cliëntenraad weer compleet! Ilonka 
Mentink, Wouter de Ruiter, Ab Kreunen en 
Wim Mijnen zijn onze nieuwe leden. 
Daar zijn we heel blij mee.

Het afgelopen jaar hebben we het vaak 
gehad over corona en medezeggenschap. 
Dat is soms lastig. Daarom hebben wij een 
tip: blijf over van alles praten en overleggen. 
Over de plek waar je woont of werkt. Of iets 
waar je mee zit. Of dingen die je leuk vindt. 
Dat is erg belangrijk. 

Blijf gezond! 

Hartelijke groeten van ons allemaal!
Henk Rijks (voorzitter cliëntenraad)

Nieuws
van de cliëntenraad...
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Maico, Jan en Kevin over

Tuinieren
Maico van Essen, Jan Siebelink en Kevin Rensink werken 
alle 3 bij Hesselink in Winterswijk. Ze zijn het liefst de 

hele dag buiten. En ze weten veel van planten en dieren. 
Journalist Danny heeft ze allerlei vragen gesteld over 

hun werkplek en tuinieren.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen 
om in de tuin te werken?
Het is rustig en je hebt de ruimte. 
We vinden het niet fijn om de hele dag 
binnen te zijn. 

Jan is geboren op de boerderij. Hij is 
gewend om de hele dag buiten te zijn. 
Daarom is dit een fijne plek voor hem.  

Waar werken jullie in de tuin?
Vooral in het buitengebied van 
Winterswijk: de Kemperspoelen, Ratum en 
Kotten. We helpen ook bij het onderhoud 

van landgoed Kotmans. 
In de zomer werken we
ook op locaties van Estinea, 
zoals het Boeijink en 
Slaadreef. 

Daarnaast werken we in 
de tuin van Hesselink. Daar 
hebben we ook een boomgaard. 
Er lopen soms ook schapen. Die eten in 
de zomer het gras op, dan hoeven we 
niet te maaien. 

Danny
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DannyKevin
MaicoJan
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Hoeveel dagen werken jullie bij Hesselink?
We werken 4 dagen per week buiten.  
Maar als het heel hard regent dan  
werken we binnen. 

Als jullie naar een andere locatie gaan 
wat doen jullie dan?
Bij het Boeijink maaien we het gras, 
met een zitmaaier. Dat vindt Jan 
het leukste om te doen. 

Doen jullie dit alleen als werk of doen jullie 
het ook in je vrije tijd?
Kevin werkt soms in het weekend op 
een varkensboerderij. En Kevin en Maico 
hebben een eigen tuin.

Welke planten kun je in de lente 
zaaien of planten?
In de lente kun je van alles zaaien. 
Bij Hesselink zaaien we in mei: mais, 
kalebassen, sla, bonen, peultjes en 
bloemen. De bloemen zaaien we 
voor de bijen. 
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Hoe doen jullie dat bij Hesselink?
Wij zaaien de zaadjes eerst binnen in een 
zaaibak. Deze gaan ontkiemen en worden 
een klein plantje. Daarna worden ze 
uitgepoot in de tuin. Dan kunnen ze groter 
groeien tot een grote plant.

Welk gereedschap gebruiken jullie?
Zitmaaier, gemotoriseerde duwmaaiers, 
bosmaaiers, bladblazers... van alles!

Vinden jullie het spannend om met groot 
en scherp gereedschap te werken?
Het is niet zo spannend. Maar je moet wel 
voorzichtig zijn. Dan kan er niet zo veel 
fout gaan. We hebben bij Hesselink ook een 
handboek. Daar staat in wat je moet doen 
om veilig te werken met het gereedschap. 

Is het werken in de tuin zwaar?
Dat valt wel mee. Je moet er gevoel voor 
hebben. Als je iets leuk vindt, is het niet 
zo zwaar. Het werk wordt wel zwaarder als 
het buiten heel warm is. Of als het hard 
regent.
 
Moet je een studie volgen en boeken 
lezen om in de tuin te werken? 
Nee. Leren in de praktijk is het 
belangrijkste. Daar leer je het meeste.

Wat vinden jullie het leukste 
aan het werk?
Jan vindt maaien het leukste. 
Kevin en Maico vinden veel dingen 
leuk, behalve onkruid plukken. 
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Zonnebloem
Kweek je eigen

zonnebloemzaadjes
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Pak een grote pot van 
ongeveer 30-40 cm groot. 

Doe aarde of potgrond in de pot. 

Doe 4 zaadjes in de pot. Houd 
10-15 cm afstand tussen de zaadjes. 

Duw de zaadjes ongeveer 
2 centimeter diep in de aarde.

Geef de zaadjes elke dag 
een beetje water.

Zet de pot in de zon. Zonnebloemen 
houden van zonlicht.

Kijk hoe het plantje groeit!

1 2

43

65

7
Als je zonnebloem is uitgekomen 

zitten er nieuwe pitjes in de bloem. 
Deze kun je laten drogen en opeten. 
Of bewaren om volgend jaar nieuwe 

zonnebloemen te planten. 

TIP! 
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NAAM

Esther KranenborgNIEUWSFLITS 
PASPOORT

Ken je deze mensen al?
LEEFTIJD

28 jaar

WERKPLAATS

Persoonlijk begeleider aan de Bosuilstraat 9-19 in 
Enschede, Coach Team Samen Sterk Twente en 
Leercoach van de training Flink!

LEKERSTE ETEN

Pizza salami

VAKANTIE

Ik geniet altijd extra, als het een plek is waar bergen zijn. 

HOBBY’S

Lekker niks doen, Netflix, spannend boek lezen, puzzelen.

<ESTHER<KRANENBORG<<20100382564383923NLD139344F2020539323<<<<<28

NAAM

Rick DoggerNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

41 jaar

WERKPLAATS

Management trainee, Centraal Bureau (of zoals nu thuis)

LEKERSTE ETEN

Moeilijk, ik vind veel lekker. Maar het liefst Italiaans of 
Mexicaans eten.

VAKANTIE

Australië vind ik erg mooi en Jordanië vind ik ook geweldig!

HOBBY’S

Fietsen op mijn racefiets en mountainbike en naar de 
sportschool. Lekker koken en een avondje uit vind ik ook leuk.

<RICK<DOGGER<<20100382564383923NLD139344F202053187531862<<<<<41
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NAAM

Sid te GrotenhuisNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

18 jaar

WERKPLAATS

Ik zit in het tweede leerjaar op het Graafschap College. 
En ik loop dit jaar stage bij de werk- en 
activiteitenlocatie WAGU in Ulft.  

LEKERSTE ETEN

Biefstuk

VAKANTIE

Mallorca

HOBBY’S

Voetbal, ik voetbal bij FC Dinxperlo

<SID<TE<GROOTHUIS<<2010038383923NLD139344F2020644687633128<<<<<18

Dat kan een collega zijn van je werk. Of een medebewoner. 
Of misschien wil je wel iets meer weten van een 
begeleider of vrijwilliger. 

Wil je iemand opgeven? 
Stuur een mail naar redactie@estinea.nl 
of app naar 06-51113958.

Wie wil jij wel eens 
in het paspoort zien?
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Heb je groene vingers? 
Beatrijs laat haar vingers zien maar ze zijn 
gewoon wit. Ze vertelt: Ik weet er niet 
zoveel van maar ik ben wel heel graag in 
de tuin! Ik rommel een beetje aan en kijk 
hoe alles groeit en bloeit. Ik wilde vroeger 
boerin worden. Omdat ik graag buiten aan 
het werk ben. 

Werk je zelf in de tuin of laat je dat je  
man doen?
Dat doe ik meestal zelf! Mijn man snoeit de 
haag. De rest doe ik lekker zelf. 

Wat doe je als je in de tuin zit? Lees je dan 
een boek of ben je aan het zonnen?
Ik vind het leuk om in de tuin gezellig iets 
te drinken met andere mensen. Ik lees 
alleen in de tuin als ik mijn hoofd leeg wil 
maken. Bijvoorbeeld na een drukke dag.

Beatrijs van Riessen is de bestuurder van Estinea. Ze weet veel van 
Estinea. En ze is graag in de tuin maar weet niet zoveel van tuinieren. 

Onze journalist Linda stelt haar vragen over... groene vingers!

Beatrijs van Riessen
Interview met

Linda

WAT ZIJN GROENE VINGERS? 
Dit is een uitdrukking. De 
vingers van iemand zijn niet 
echt groen. Maar het betekent 
dat iemand goed kan zorgen 
voor planten. 
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Zit je liever in de zon of in de schaduw?
In de zon zitten vind ik heel fijn. Maar 
voor mijn huid is de schaduw beter. Ik zit 
het liefst in de lente in de zon. Een fijn 
lentezonnetje!

Gebruik jij een zonnebril?
Nee! Dit vind ik een hele leuke vraag! Ik 
vind een zonnebril helemaal niet fijn. 
Ik heb alleen in de auto een zonnebril op, 
omdat het dan veiliger is om te rijden.

Gaat je hond ook mee naar buiten?
Jazeker! Er lopen ook kippen door de tuin. 
Die lopen gewoon door elkaar, samen met 
de hond.

Heb jij een zwembadje in de tuin? Zo ja, 
voor de kinderen of voor de hond?
Ik heb voor de hond buiten een teiltje.  
En wij hadden een bubbelbad. Maar die 
hebben we weggedaan. Omdat het wel heel 
veel stroom gebruikt. En dat is niet goed 
voor de natuur.

Heb je liever veel bloemen of veel tegels in 
de tuin? Of beide?
Allebei. Wel veel bloemen en gras. Het lijkt 
soms wel een jungle. 

Waar denk je aan, als de lente komt?
Heerlijk kamperen! Niet weten waar je 
heen gaat. Maar vooral het lekker buiten 
zijn. En een heerlijke wandeling maken.
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W G F L O R I A D E I X Z H S J B T

L T E R R A S J E O V O O R J A A R

M X U D S L E B E I R K E T N E L J

S V O O R J A A R S V A K A N T I E

B J D N R X L J C S L R W J H X I N

P V S S T R A N D W A N D E L I N G

F G W X J D P B L O E M B O L L E N

G Y A I S Y B J V P V D P Q C D A W

X B R C A R B T E J E P Z M H H Y B

W V M V T C E B L E N T E L X U B C

Q T T Y Z T Y D F K K Z Q S F U M Q

Z J E J W X U N N T K U I K E N S B

S N E I E O L B X I Z K J H C O A J

O A B L O E M E N Y L R K S I X E L

S E J T E M M A L B L V N X L H L E

O L H E M E L V A A R T S D A G U D

H Q O N A R C I S N B L X H M E S W

U N Y S E J T L E G O V W Q W T D D

Bloeien
Floriade
Lammetjes
Narcis
Vlinders

Voorjaarsvakantie
Bloembollen
Hemelvaartsdag
Lente

Strandwandeling
Vogeltjes
Warmte
Bloemen

Kuikens
Lentekriebels
Terrasje
Voorjaar

Woordzoeker
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KLEURPLAAT
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Mijn werk 
en mijn hobby!

MIJN WERK BIJ DE REDACTIE
Mijn werkzaamheden bij de redactie van 
Estinea zijn het bedenken en uitvoeren 
van artikelen. Deze artikelen lees je in 
deze Nieuwsflits. Ik heb ook nog een 
andere werkplek waar ik ook met plezier 
naartoe ga. 

Ik werk bij de LFB. Dat is een organisatie 
voor en door mensen met een beperking.  

Ik werk daar als communicatie-
medewerker. Ik houd me bezig met de 
website en visitekaartjes. En diverse 
andere werkzaamheden. 

IN MIJN VRIJE TIJD ZIT IK GRAAG OP 
DE FIETS
Ik hou van fietsen, vooral van wielrennen. 
Ik maak verschillende fietstochten en fiets 
gemiddeld 4000 km per jaar. Dit jaar word 
ik 50 jaar. Op mijn verlanglijst staat dat ik 
de Alpenrit in Frankrijk wil fietsen. 
Dat wil ik graag deze vakantie gaan doen. 
Dan rijd ik van het meer van Annecy naar 
de Mont Ventoux, daar doe ik ongeveer 10 
dagen over. Iedereen die van wielrennen 
houdt, wil deze rit graag fietsen. En 
hopelijk kan ik dat gaan doen. 

OP DE FIETS NAAR MIJN WERK
Als ik een interview in de buurt kan doen, 
dan ga ik daar graag op de fiets naartoe. 
Dan kan ik mijn werk en mijn hobby 
combineren. Dat maakt mijn werk  
extra leuk. 

Naam 
Danny Verstallen
 
Werk 
Ik heb 2 werkplekken
• Journalist en tekstschrijver  

bij de Nieuwsflits
• Communicatiemedewerker  

bij het LFB

Hobby
Fietsen (wielrennen)
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WAT HEB JE NODIG? 
• Een grote pan
• Een snijplank 
• Een mes om te snijden (let op: niet 

in je vingers snijden)
• En een kom waar je de pasta en 

groente in doet 

WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN
• 300 gram pasta
• 1 blik Bonduelle ‘Mexico melange’
• 1 pot augurken
• 4-5 eetlepels Griekse yoghurt
• 3 eetlepels mayonaise
• Zout 

Pastasalade 
‘Mexico’

voor 4 personen

FundaDennis & Funda 

Doe water in een pan en zet 
deze op de kookplaat.

De bereiding:
1

Als het water kookt, doe je 
de pasta erbij. Hou de pasta 
in de gaten tussendoor.

2

Als de pasta na 9 minuten gaar is, 
laat je het uitlekken in het vergiet. 

3
18



Spoel de pasta 5 tellen af. 
Zo gaat het niet aan elkaar plakken. 4

Snijd de augurken in kleine plakjes.

Doe de Bonduelle mix in een vergiet 
en spoel af met koud water.

Pak een kom.

Doe de pasta erin. 
Doe dan de Bonduelle mix erin. 
Doe de gesneden augurken erin. 

Doe de yoghurt en de mayonaise erbij. 
Doe er een snufje zout bij voor 
de smaak.

5

Maak het blikje Bonduelle 
‘Mexico melange’ open.6

7

8

Heel goed roeren. 11

9

10

Klaar! Eet smakelijk!
19



Hier vind je leuke video’s over bijvoorbeeld knutselen of bewegen. 
Je vindt er informatie over hoe je zelf thuis kunt sporten en leuke filmpjes! 

Ook staat er informatie over corona en over 1,5 meter afstand houden.

Je kunt op de Nieuwsflits online lezen over eenzaamheid en de mensen om 
jou heen. Op de pagina hiernaast staat alvast wat informatie.  

Wil je meewerken aan de Nieuwsflits online? Bijvoorbeeld door te vloggen 
of te bloggen? Stuur dan een mailtje naar redactie@estinea.nl. 

Kijk ook op 
Nieuwsflits Online!

20



Soms is fijn om alleen te zijn. Maar het is niet fijn als je altijd alleen bent.
Met mensen om je heen voel je je minder eenzaam. 

De mensen om jou heen zijn belangrijk. Wil je weten hoe je contact kunt maken? 
Of dingen kunt doen samen met de mensen om jou heen? 

Iedere maand geven we nieuwe tips, informatie en delen we ervaringen.
Over vrienden, maatjes, talenten, je buurt, ontmoeten en contact.
 
BEN JE NIEUWSGIERIG? 
Kijk op de online Nieuwflits en klik op de afbeelding met de tekst ‘de mensen om mij heen’.
Je begeleider kan je hierbij helpen.

Ik en de mensen 
om mij heen
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Weetjes
over dieren en de natuur

NATUUR 
• Er komen zo’n 400.000 plantensoorten voor  

op aarde
• 30% van al het land op aarde is bedekt met bos
• Bomen zijn de grootste planten op aarde
• De oceanen bestaan uit ongeveer 70% van  

het oppervlak van de aarde
• Grootste bloem ter wereld is de Rafflesia.  

Deze is 1 meter groot en stinkt heel erg
• Elke paardenbloem heeft 40 tot 100 zaadjes
• Je hebt 1 op duizend keer kans om een klavertje vier  

te vinden
• Paddenstoelen, zwammen, gist en meeldauw zijn  

allemaal schimmels

DIEREN
• In Nederland leven bijna 25.000 verschillende dieren
• Koeien slapen staand, maar ze kunnen alleen liggend dromen
• Een krokodil kan 3 jaar zonder eten
• Een koe eet wel 80 kilo gras per dag en houdt ook van mais, 

bieten en aardappelen
• Kamelen hebben lange wimpers om zand uit de ogen te houden
• Een hond poept gemiddeld 350 gram per dag
• Een actieve kat slaapt gemiddeld 2/3 deel van de dag
• Een varken kan niet omhoog kijken
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Gemaakt door Loes Dekkers

INSECTEN
• Sommige mieren kunnen zichzelf laten 

ontploffen
• Een vlieg heeft zuignapjes onder zijn poten
• De belangrijkste vijanden van insecten zijn 

vogels
• Er bestaat een wandelende tak van een  

halve meter lang
• Sommige sprinkhanen horen via hun 

achterpoten
• Bijen bezoeken zo’n 5 miljoen bloemen  

om een grote honingpot te kunnen vullen
• Spinnenwebben zijn bedoeld om vliegende 

insecten te vangen
• Rupsen hebben een mond, vlinders niet

23



Door corona weten we hoe belangrijk het is om Fit en Vitaal te zijn.
Daarom hebben we een nieuwe training gemaakt. De training heet BRAVO.

Wat is BRAVO? Het staat voor: Bewegen, Roken (en drugs), Alcohol, Voeding en 
Ontspanning. Dit zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor je gezondheid. 

In de BRAVO training gaan we samen 
bewegen. En je krijgt leuke tips om je fit 
te voelen. Cliënten en begeleiders doen 
samen mee. BRAVO wordt gegeven door 
Boudewijn, Evi en door leercoaches van 
Estinea.
 
We gaan beginnen met BRAVO als de 
coronaregels minder streng worden.
Dan krijgt iedere locatie de BRAVO poster. 
Dan kan jouw locatie zich opgeven om mee 
te doen.Ook volgend jaar blijven we de 
BRAVO training geven.
 
Wil jij dat jouw locatie ook Fit en Vitaal is?
Praat er samen over. En geef jouw 
locatie op zodra het kan!

Bravotraining
Fit & vitaal
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Ben jij Fit & vitaal?

B

R

A

V

O

Bewegen

Roken en drugs

alcohol

voeding

ontspannen

Wil jij meer informatie?
Geef dit door aan de begeleiding. Dan komen wij langs met BRAVO!

Namens platform Fit & Vitaal en de leercoaches
Boudewijn Inja, Erna Veenvliet en Evi Lubbers
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van Fit & Vitaal
In beweging blijven en gezond leven is erg belangrijk! 

Al helemaal nu in coronatijd wanneer je niet meer kunt 
sporten bij een sportvereniging en wanneer je meer 

thuiszit dan normaal. Hoe kun je dan in beweging blijven? 
Boudewijn en Evi hebben tips!

Ervaringen

BEWEEG ELKE DINSDAG MEE VIA DE 
LIVESTREAM
Iedere dinsdag kun je van 10.30-11.15 
uur of van 19.00-19.45 uur meebewegen 
met Boudewijn & Evi. Dit gaat via een live 
video. Hoe werkt dat? Pak je laptop, tablet 
of telefoon. Ga naar de website:  
www.estinea.nl/nieuwsflits. Klik op 
‘Sporten en Bewegen’. Klik op de foto van 
Boudewijn en Evi. Daar vind je elke dinsdag 
de live video. Beweeg lekker met ons mee. 

TIP 1
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IN BEWEGING MET EEN APP OP JE TELEFOON
Met de app ‘Scoor je PR!’ kun je 
allerlei beweegoefeningen doen. Om je 
uithoudingsvermogen, kracht en balans te 
trainen! Ook krijg je tips over een gezonde 
leefstijl. 

Catharina van team Samen Sterk is de 
app al een tijdje aan het uitproberen en 
vind het erg leuk om op deze manier in 
beweging te komen. 

Lijkt je dat ook leuk? Vraag even aan je 
begeleider of ze contact opnemen met 
fitenvitaal@estinea.nl en jullie krijgen  
alle informatie!

DOE MEE AAN HET FIT & VITAAL JORNAAL!
Ben jij wel eens in beweging? Voetbal je 
bij een voetbalvereniging? Of zit je op 
tennis? Ga je naar de fitness? Of lekker 
wandelen of fietsen? Nodig Boudewijn en 
Evi dan uit om een keer mee te doen! We 
maken er dan een filmpje van en deze komt 
in het nieuwe Fit & Vitaal Journaal op de 
Nieuwsflits online.  

Wil je graag in het Fit & Vitaal Journaal? 
Laat het je begeleider weten via 
fitenvitaal@estinea.nl

BEWEEGVIDEO’S EN OEFENINGEN 
OP DE NIEUWSFLITS ONLINE
Heb je zin om even fanatiek te bewegen?  
Op www.estinea.nl/nieuwsflits, bij het 
blokje ‘Sporten en Bewegen’ staan allerlei 
video’s en schema’s met oefeningen die je 
thuis kunt doen! 

TIP 2

TIP 3

TIP 4
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FOTOGRAAF 
Hou jij van fotograferen? Lijkt het je leuk om 
bijvoorbeeld foto’s te maken tijdens een interview?  
Of over een ander onderwerp in de Nieuwsflits?  
Meld je dan aan.

Help mee met 
de Nieuwsflits!

VACATURES

De redactie heeft hulp nodig van mensen in de regio! Vind jij het leuk om een keer 
mee te werken aan de Nieuwsflits? Door bijvoorbeeld foto’s te maken bij jou in de 
buurt? Of bij jou in de buurt een interview te doen? Dan zoeken wij jou!

We zijn op zoek naar verschillende talenten. Zoals vlogger, fotograaf, tekstschrijver, 
interviewer of cameraman. Ben jij degene die we zoeken? Meld je dan nu aan! 

VLOGGER
Vind jij het leuk om zelf een vlog op te nemen? Dan 
is deze opdracht echt iets voor jou. Je kunt dan 
bijvoorbeeld een vlog maken over een onderwerp dat in 
de Nieuwsflits komt. Heb je interesse? Meld je dan aan.
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HOE KUN JE JE AANMELDEN?
Je kunt zelf of samen met je begeleider een mailtje 
sturen naar redactie@estinea.nl. Zet in het mailtje 
wat jij leuk vindt om te doen. Wij nemen daarna 
contact met je op!

TEKSTSCHRIJVER 
Ben jij goed in tekstschrijven? Vind jij het leuk om 
teksten te schrijven voor de Nieuwsflits? Bijvoorbeeld 
over nieuws, weetjes of een gedicht? Meld je dan aan.

INTERVIEWER 
Ben jij goed in het stellen van vragen? Zou je het leuk 
vinden om een keer een interview te doen bij jou in de 
buurt? Meld je dan aan.

CAMERAMAN 
Ben jij goed in filmen? En kun je video’s monteren of 
wil je dat leren? Dan zoeken wij jou. Om bijvoorbeeld 
filmpjes te maken voor de Nieuwsflits online. Meld je 
dan aan.
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Maatje 
gezocht

WAT IS EEN MAATJE?
Een maatje kan een vriend, verkering of partner zijn. Iemand om 
leuke dingen mee te doen zoals TV kijken, wandelen, sporten of 
bijvoorbeeld cupcakes bakken.

Wil je een maatje vinden? Je begeleider kan een oproepje 
plaatsen op Kees, een website voor medewerkers van Estinea. 
Als je een oproepje in de Nieuwsflits wilt, stuur dan een mailtje 
met foto naar redactie@estinea.nl

Ralph
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Naam: Ralph
Leeftijd: 39 jaar
Woonplaats: Winterswijk

Ik ben op zoek naar een gezellige en  
leuke vrouw. Om leuke dingen mee te  
doen. En waarmee ik kan lachen. Ik vind 
het fijn als je je mening durft te geven.  
En dat je durft te zeggen waar het op 
staat. Ik vind het leuk om samen dingen 
te doen. Zoals een rondje fietsen, op een 
terrasje zitten, naar de bioscoop gaan of 
iets bakken of koken. 

Ik ben een leuke en spontane man. Ik hou 
erg veel van kletsen en lachen. Lijkt je het 
leuk om een keer af te spreken? Of wil 
je meer van mij weten? Dan kunnen we 
kennismaken. Of een keer beeldbellen. 

Ben jij de vrouw die ik zoek? 
Stuur dan een mail naar 
team.kottenseweg1-01@estinea.nl 
of bel naar 088-4950630.

Naam: Reinier
Leeftijd: Ik heb pas Abraham gezien
Woonplaats: Varsseveld

Ik zoek een lieve en aardige vrouw.  
Die ongeveer even oud is als ik (tussen 
48 – 58 jaar). Ik ben een echte 
Achterhoeker. Ik heb altijd in Doetinchem 
gewoond. Sinds een jaar woon ik in 
Varsseveld. Ik woon in een gezellig 
appartement. Ik hou heel veel van planten. 
Vooral van mijn orchidee. Ik ben erg 
sportief. Mijn hobby’s zijn hardlopen (halve 
marathon), fietsen en wandelen. Ik hou van  
muziek luisteren en gitaar spelen. En als 
het weer kan zou ik graag een keer gaan 
skiën.
 
Ben jij lief, aardig en ook een beetje 
sportief? En wil je mij beter leren kennen? 
Dan kun je contact opnemen met mijn 
persoonlijk begeleider Jochem van Eldik 
via: 088-4950525. 

Reinier

(zie foto)
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We willen graag weten wat je van de Nieuwsflits vindt. 
Daarom heb je een vragenlijst en een envelop gekregen bij 

deze Nieuwsflits. Wil je deze vragen voor ons beantwoorden? 
Dit kun je zelf doen, of samen met iemand anders. 

Doe het ingevulde formulier in de envelop die erbij zit.  
En doe de envelop op de post. Er hoeft geen postzegel of 

adres op de envelop. 

Je kunt dit formulier met vragen ook online invullen. 
Scan dan de code hieronder:

Help ons om 
de Nieuwsflits 

nog beter te maken!


