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In de redactie zitten Funda, Dennis, Linda, 
Eric, Tjerk, Danny, Jasper, Eilien en Rick.

• Wij werken iedere maandag aan het 
nieuwe tijdschrift Nieuwsflits.

• Wij zetten soms ook dingen op Facebook. 
Op onze pagina Kletsproat.

• Wij zijn nu bezig met vlogs maken.
• Wij gaan binnenkort ook bezig om 

brieven te testen. 

• Wij zijn ook bezig met 
filmpjes maken.

HEB JE EEN VRAAG VOOR DE REDACTIE?
Mail dan naar redactie@estinea.nl 

Je kunt ook bellen of een appje sturen naar 
Rick. Zijn telefoonnummer is 06-10040753

Veel leesplezier. 

Voorstellen
Wij zijn van de redactie
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Linda: Wat doe je in je vrije tijd?
Beatrijs: Ik zing graag. Ik zit bij twee 
koren. En ik ben gek op dieren. 

Linda: Waar heb je een hekel aan?
Beatrijs: Als mensen roddelen. Of als 
dingen niet lukken of heel langzaam gaan.

Linda: Als bestuurder heb je minder 
contact met cliënten. Mis je dat?
Beatrijs: Ja absoluut. Ik heb jaren als 
begeleider gewerkt en dat was heel leuk. Ik 
kom graag bij cliënten op bezoek. Ik hoor 
graag wat we nog beter kunnen doen. 

Linda: Als directrice ben je dan hoger in de 
leiding dan een begeleider?

Beatrijs: Ja. Ik ben de baas ☺ van de 
begeleiders. 

Linda: Wat mag je wel doen als directrice 
en wat niet?
Beatrijs: Ik mag soms vanuit huis werken, 
dat kunnen begeleiders bijvoorbeeld niet 
als ze ingeroosterd zijn. Ik kan mijn rooster 
ook makkelijker veranderen. Maar verder 
is het bijna hetzelfde als iedereen. Ik mag 
ook geen geld stelen of andere gekke 
dingen doen.

BEN JIJ ZELF OOK WEL EENS 
BEGELEIDER GEWEEST?
Beatrijs is 8 jaar begeleider geweest 
voor allemaal verschillende jongeren.

Linda: Hoe ben je met Estinea in aanraking 
gekomen?
Beatrijs: Ik kende Estinea al toen ik bij Siza 
werkte. Ik vond het een mooie organisatie. 
Toen ik de kans kreeg om hier te werken, 
heb ik dat gelijk gedaan. 

Linda: Hoe ziet je werkdag eruit?
Beatrijs: Elke werkdag is verschillend. 
Ik kan hier werken en thuis werken. 
En ik ben veel op pad. Bijvoorbeeld voor 

vergaderingen in Utrecht en Hilversum. Ik 
ga ook graag op bezoek bij mensen. Dus 
nodig me maar uit!

Linda: Doe je nog ander werk buiten de 
Estinea?
Beatrijs: Ik zit in een aantal besturen. Maar 
die hebben wel met Estinea te maken.   

Linda: Rij je auto?
Beatrijs: Ja. Ik moet veel reizen en dan zit 
ik vaak in de auto.   

Linda: Wat is je favoriete eten?
Beatrijs: Ik vind alles lekker. Alleen geen 
boerenkool. Maar Italiaans vind ik erg 
lekker, zoals lasagne. 

Linda: Wat zou je willen veranderen op het 
werk?
Beatrijs: Iets minder vergaderen en minder 
regeltjes en iets meer leuke dingen doen.

In de eerste editie van Nieuwsflits mag een interview met 
Beatrijs natuurlijk niet ontbreken. Beatrijs van Riessen is de 

bestuurder van Estinea. Linda heeft haar geïnterviewd. 

Beatrijs van Riessen
Interview met

Linda DannyFunda
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WAT REGELT DE WZD?
De WZD regelt dat je zorg krijgt waar jij 
het mee eens bent. Alleen als het echt niet 
anders kan, krijg je onvrijwillige zorg.

Bijvoorbeeld:
• Jij zelf of iemand anders raakt ernstig 

gewond of heeft veel pijn.
• Jij zelf of iemand anders loopt ernstige 

psychische of financiële schade op
• Jij zelf of iemand anders verwaarloost.
• Jouw ontwikkeling of de ontwikkeling 

van iemand anders is ernstig verstoord.
• De algemene veiligheid van personen of 

spullen is in gevaar.
• Er is gevaar dat jij zelf of iemand anders 

dood gaat.

Je krijgt meer rechten met de WZD.
• Jij hebt recht op een wettelijk 

vertegenwoordiger. 
• Jij hebt er recht op dat het zorgplan 

regelmatig wordt bekeken.
• Jij en jouw wettelijk vertegenwoordigers 

hebben recht op advies en 
bijstand van een onafhankelijke 
cliëntenvertrouwenspersoon.

• Jij hebt ook het recht om een klacht 
in te dienen bij een speciale WZD 
klachtencommissie. Over zaken die met 
onvrijwillige zorg te maken hebben.

Je begeleider kan je meer vertellen 
over de nieuwe wet. Of kijk op 
https://bit.ly/2sOzy52

De Wet Zorg en Dwang
ER KOMT EEN NIEUWE WET

De WZD (Wet zorg en dwang) is een ingewikkelde wet. De WZD regelt de rechten van 
mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. De WZD geldt als 
de zorg wordt gegeven door iemand die betaald wordt voor zijn werk. Bijvoorbeeld een 
begeleider vanuit een zorginstelling. De WZD geldt nog niet als de zorg wordt gegeven door 
mantelzorgers of familie.

1. Welk klokje geeft 

wel de tijd aan, 

maar nooit de uren?

2. Wat is het 
mooiste werk?

3. Welk ijs kan 
niet smelten?

1 
Ee

n 
sn

ee
uw

kl
ok

je
   

   
 2

 V
uu

rw
er

k 
   

  3
 R

ad
ijs

   
   

4 
Dr

uk
fo

ut
!

De kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om een postzegel van 89 eurocent. “Oh ja,”, zegt ‘ie tegen de verkoper, “wilt u het prijsje er af halen? Het is namelijk een Kadootje.”

4. Hoe noem je 

een drol die naast 

de wc ligt?

en raadsels
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Maak je eigen

Kleur deze kaart. Doe er een postzegel op en schrijf 
het adres op en doe het in de brievenbus.

verjaardagskaart

Henk Rijks is de nieuwe voorzitter van 
de cliëntenraad. De cliëntenraad helpt 
Estinea meedenken met beslissingen. In 
de cliëntenraad zitten cliënten, ouders en 
familie.

André Vis is gestopt als voorzitter. 
Henk Rijks is nu de voorzitter van de 
clientenraad. Hij vertelt hier wat meer 
over hemzelf. 

“Ik ben geboren op 11 december 1955 in 
Dinxperlo. Ik woon daar nog steeds. Ik ben 
getrouwd met Wil en samen hebben we 2 
dochters en 5 kleinzoons.”

WERK
“Ik heb op de Hoven gewerkt als 
begeleider. Daarna ben ik leraar 
geweest, schooldirecteur, wethouder en 
gemeenteraadslid. Ook zat ik in de Raad 
van Toezicht van Invitare. Dat is een groep 
scholen rond de plaats Cuijk.”

SPORT
“Daarnaast ben ik voorzitter van de FC 
Dinxperlo. Ik help op sportpark ‘t Welink 
veel mee. Soms is sjouwen, vegen en 
harken heerlijk ontspannend werk. 
Andere hobby’s zijn lezen, wandelen en 
fietsen. Ik heb veel oude LP’s en singletjes. 
Die luister ik op mijn zolder.” 

ESTINEA
“Toen de functie als voorzitter van de 
cliëntenraad vrij kwam ben ik gaan 
solliciteren. Want wat is er nou mooier dan 
met een aantal enthousiaste mensen aan 
de slag te gaan om Estinea nog beter en 
sterker te maken. Mijn hoofddoel is om te 
zorgen dat alle cliënten (of hun ouders/
vertegenwoordigers) kunnen meedenken, 
meepraten en meebeslissen over wat er 
binnen Estinea gebeurt. Ik hoop er, samen 
met jullie, het beste van te maken.”

“Ik hoop jullie snel te ontmoeten, tot dan 
een hartelijke groet ‘uut Dinxper’!”

Henk Rijks

Henk Rijks
nieuwe voorzitter 
cliëntenraad

Fijne 
verjaardag
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Linda: Waarom heb je een huis vol met 
kerst dingen?
René: Het is mijn hobby. Ik doe het al 
een paar jaar. Ik koop mijn dingen bij de 
Intratuin in Duiven en Bredevoort.

Linda: Waarom vind je dat leuk?
René: Ik geniet van de lampjes en de 
muziek.

Linda: Wanneer begin je met huis 
versieren?
René: Ik laat deze kamer het hele jaar in de 
kerstsfeer. Andere kamers doe ik niet.

Linda: Kun je zelf ook kerstspullen in 
elkaar zetten?
René: Nee dat doe ik niet. Ik koop alles 
klaar. 

Linda: Is er een versiering wat speciaal 
voor je is?

René: Ja. Ik heb drie huisjes die ik heel 
mooi vind.

Linda: Hoe lang ben je bezig met 
verzamelen van kerst dingen?
René: 3 jaar.

Linda: Kijk je ook kerstfilms?
René: Ja. Home Alone vind ik erg leuk. En 
Scrooge vind ik ook leuk om naar te kijken. 
Kerstmuziek vind ik ook leuk. Die haal ik 
van YouTube. 

Linda: Maak je ook kerstkaarten?
René: Nee. Ik koop alleen kerstspullen.

Linda: Ben je veel in deze kamer?
René: Best wel. Dan ga ik lekker in mijn 
stoel zitten en geniet ik van de muziek en 
de lampjes. 

De kerstkamer van
René

Linda

10 11



WAT HEB JE NODIG OM DEZE SOEP  
TE MAKEN? 
• Een grote pan
• Een snijplank 
• Een mes om te snijden (let op niet 

in je vingers snijden)
• En een kom waar je de groente  

in doet 

WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN
• 1 liter kraanwater 
• 300gr spliterwten
• 400gr varkenskrabbetjes
• 1 gedroogd laurierblaadje 
• 1 knolselderij 
• 2 preien 
• 25gr verse selderij 
• 1 rookworst (280g)
• 1 wortel 

Hollandse 
Erwtensoep  

Schenk het water in een soeppan, voeg de 
spliterwten, de varkenskrabbetjes en het 
laurierblad toe en breng aan de kook.

De bereiding:
1

3

Schep het schuim met een 
schuimspaan van het water en kook 
afgedekt in ca. 1 uur zachtjes gaar.

2

Maak de groente schoon, snij de 
prei, winterpeen en knolselderij 
in stukjes, pel en snipper de ui en 
hak de bladselderij fijn.

Haal het laurierblad en de varkenskrabbetjes uit 
de soep en snij het vlees in stukjes. De spliterwten 
zijn na 1 uur koken gaar, maar soms nog niet 
helemaal uit elkaar gevallen. Pureer de soep 
eventueel met een staafmixer.

Voeg de groente, bladselderij en het 
gesneden vlees toe aan de soep en 
laat de soep afgedekt nog 20 minuten 
zachtjes koken. Af en toe roeren.

Snij de rookworst in 
plakjes en voeg toe aan 
de soep. Proef en breng 
de soep op smaak met 
zout en peper.

4

5

6

7 eet smakelijk!

voor 4 personen

FundaDennis
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Kom naar onze 
facebookpagina 

• WIJ HEBBEN SINDS KORT EEN FACEBOOKPAGINA
• DIE FACEBOOKPAGINA HEET KLETSPROAT
• DEZE PAGINA IS SPECIAAL VOOR CLIËNTEN 
• WIJ ZETTEN HIER RECEPTEN OP
• MAAR OOK FOTO’S, FILMPJES, MOPPEN EN PUZZELS
• TIPS VOOR LEUKE UITJES 

Kletsproat

www.facebook.com/kletsproat vind ons 
leuk

KLEURPLAAT
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VERTICAAL
2.  Bevroren water
3.  Wat doe je aan je handen als het
  koud is
4.  Wie is op 5 december jarig 
8.  Wat zit er op de top van de  
  kerstboom
12.  Welke kleur heeft de Kerstman aan
13.  Welke brood eet je met de
  kerstdagen
15.  Welke maand is het oudjaarsdag
16.  Welke maand is het nieuwjaarsdag
17.  Als het koud is wat drink je dan warm
19.  Hoe heet dit nieuwe blad
20.  Een man van sneeuw 

HORIZONTAAL
1.  Hoe lang bestaat Estinea
3.  Neerslag van harde witte bolletjes
4.  Ballen waarmee je veel sneeuwpret
  hebt
5.  Wat valt er in de winter op de grond
6.  Welk dier trekt de slee
7.  Waar staat het hoofdkantoor van  
  Estinea
9.  Waar gaan de stoute kinderen met 
  Sinterklaas naar toe
10.  Wat eet je bij het Sinterkaasfeest
11.  Wat zet je als Sinterklaas komt
14.  Lekker warm op je hoofd
18.  Ander woord voor dieren
20.  Wat voor sport doe je op het ijs
21.  Wat steek je af op oudjaarsdag
22.  Wat eet je met oud en nieuw

Kruiswoordpuzzel

Danny
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NAAM

Linda SusebeekNIEUWSFLITS 
PASPOORT

Ken je deze mensen al?
LEEFTIJD

28 jaar

WERKPLAATS

Repro bij De Hoven en redactie van Estinea Nieuwsflits

LEKERSTE ETEN

Kippepootjes met bloemkool

VAKANTIE

Duitsland, Sauerland

HOBBY’S

Foto’s bewerken en in mijn plakboek tekenen

<LINDA<SUSEBEEKES<<20100382564383923NLD139344F202053999999<<<<<28

NAAM

Erna VeenvlietNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

62 jaar

WERKPLAATS

Daar werk ik veel samen met leercoaches, ervarings-
deskundigen en POS interviewers bij CB Aalten

LEKERSTE ETEN

Lasagna, draadjesvlees met veel jus, erwtensoep en als 
toetje een lekkere ijskoffie

VAKANTIE

Een camping of huisje dicht bij de zee

HOBBY’S

Een stad bezoeken, museum, theater, fietsen, tuinieren

NAAM

Heidie WohlanNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

48 jaar

WERKPLAATS

De Hoven

LEKERSTE ETEN

Sushi

VAKANTIE

Mooie plekjes in Nederland en Zakynthos

HOBBY’S

Vrijwilligerswerk op de Hoven, gezelligheid met familie 
en vrienden, muziek, sporten zoals hardlopen,  
wandelen en mountainbiken, koken

<ERNA<VEENVLIET<<20100382564383923NLD139344F20205399999999<<<<<62

<HEIDE<WOHLAN<<2010038383923NLD139344F202053999999999999<<<<<48

NAAM

Myrjam TuenterNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

53 jaar

WERKPLAATS

Service cluster bij het CB aan de Herenstraat

LEKERSTE ETEN

Stamppot wortels met spekjes en een rookworst

VAKANTIE

Maakt niet uit, als het maar op de motor is

HOBBY’S

Volleyballen, wandelen en lezen

<MYRJAM<TUENTER<<20100382564383923NLD139344F2020539999999<<<<<53
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Ik ben Berno Ruiken, 56 jaar jong. Ik woon 
sinds ruim een jaar op de Lijsterstraat 
in Varsseveld. En werk bij Laborijn in 
Doetinchem. Mijn grote hobby is riet en 
wilgen vlechten. Ik repareer stoelen, maak 
manden en probeer soms andere creaties 
te maken. Hiermee sta ik zo nu en dan ook 
op markten en braderieën. Verder hou ik 
van wandelen, fietsen en uitjes. Ben jij een 
lieve en rustige vrouw, die net zoals ik van 
gezelligheid houdt? En ben jij tussen de 45 
en 60 jaar jong, die ook van lachen houdt? 
Mail mijn persoonlijk begeleider: 
frank.hengeveld@estinea.nl

Hoi, ik ben Ferdy, ben 25 jaar.
Woon in Aalten. Ik ben een rustig en eerlijk 
persoon. Mijn hobby's zijn computeren, 
judo/sporten en winkelen. Ik zoek een 
relatie, samen afspreken, wat leuks doen 
bijv. naar de film, het cafe, uit eten of een 
andere activiteit. Met een vrouw tussen de 
20 en 30 jaar. Belangstelling? Mail dan naar 
lyanne.vanbraak@estinea.nl 

Hallo ik ben Bart en ben 42 jaar 
en woon in ‘s Heerenberg. Ik ben 
een leuke stoere man en zoek een 
lieve en spontane vrouw met wie 
ik dingen kan doen. Zoals naar de 
bioscoop gaan, op een terrasje wat 
drinken of gezellig thuis op de bank 
zitten. Ik vind voetbal erg leuk en ga 
vaak naar een voetbalwedstrijd van de 
Graafschap. Misschien vind je het wel leuk 
om een keer mee te gaan? Daarnaast ben 
ik fan van PSV en Max Verstappen. Woon je 
niet te ver van ‘s Heerenberg vandaan en 
het lijkt jou leuk om met mij af te spreken 
mail dan naar nine.vanuem@estinea.nl of 
bel 06 30151612

Mijn naam is Jan Schippers, ik ben 47 
jaar en ik woon aan de Bosuilstraat in 
Enschede. Ik ben op zoek naar een leuke 
dame. Ik houd van shoppen, reizen, koffie 
drinken met gebak en leuke uitstapjes 
maken.Ik zoek het liefst iemand met een 
Christelijke levensstijl. 

Tel. 088-4950745
team.bosuilstraat19-9@estinea.nl

Hoi hoi, 

Mijn naam is Gesiena en ik ben 33 jaar. Ik 
woon in Enschede. Ik zou het fijn vinden 
om een vriendje te hebben, dan kunnen we 
samen wat leuke dingen ondernemen. 
Mijn hobby's zijn breien, puzzelen en 
naar het winkelcentrum gaan. Een eindje 
wandelen in de omgeving en buiten zijn 
vind ik fijn. Ik ben ook gek op dieren! 
Groetjes Gesiena 

Tel: 088-4950745 
team.bosuilstraat9-19@estinea.nl

Maatje 
gezocht

WAT IS EEN MAATJE?
Een maatje kan een vriend, verkering, 
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 van Estinea. Als je een oproepje in 
Nieuwflits wilt, stuur dan een mailtje met 
foto naar redactie@estinea.nl

Bart

Gesiena

Ferdy

Berno

Jan
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Elke dag kom je nieuwe uitdagingen 
tegen.  Dingen die je nog niet precies 
weet - of nog niet helemaal kunt - of 
nog niet eerder hebt meegemaakt. Iets 
nieuws ontdekken is leuk en spannend. 
Estinea heeft allerlei cursussen, spellen en 
werkboeken die jou daarbij kunnen helpen. 

Je kan meer te weten komen over:

JEZELF 
Bijvoorbeeld over: contact maken, 
activiteiten, ouder worden, opkomen voor 
jezelf, autisme, het omgaan met andere 
mensen, relaties en seks.

WONEN 
Bijvoorbeeld over: koken en gezond eten, je 
huis schoonhouden, de computer, omgaan 
met sociale media, EHBO, veiligheid in en 
om je huis, zelf reizen met de bus of trein, 
veilig lopen of fietsen.

WERK
Bijvoorbeeld over hygiëne op je werk, 
omgaan met collega’s, werken in de horeca. 
Leren kan jouw leven net iets makkelijker 
of leuker maken. Het zorgt voor: 
• Meer zelfstandigheid.
• Een groter zelfvertrouwen. 
• Plezier beleven aan nieuwe ervaringen.
• Het makkelijker maken van keuzes.

WIL JIJ IETS LEREN? 
Praat erover met je begeleider. Stuur jouw vraag naar leren@estinea.nl, 
dan zoeken we samen uit wat het beste bij jou past! 

nieuwe dingen ontdekken
ja ik wil...

Linda

Rots en 
water                                                       
Om de 2 weken heb ik de training 
Rots en Water. Ik ga er met de 
zoov bus naartoe, het is bij CB. 

De training is in de avond. Ik doe 
dat met meer mensen in een 
groep. We beginnen met koffie 
en thee. 

Ik doe verschillende oefeningen 
met andere mensen die in mijn 
groep zitten. Ik leer om ‘nee’ te 
zeggen. Ik krijg om de 2 weken 
huiswerk mee om het thuis ook 
te oefenen.

Dat zit in een mapje die ik heb gekregen. Dat mapje moet ik meenemen 
als ik Rots en Water heb. Als de training is afgelopen bespreken wij met 
Maarten of Aryainne of de training goed is gegaan.

Dan ga ik naar huis. Ik leer goed voor mijzelf op te komen.
 
Eilien
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Weetjes

        FRIESLAND
• In Friesland spreken ze Fries en hebben ze 24 gemeenten. 
• In deze provincie heb je veel zeilscholen.

        GRONINGEN
• De Martinitoren steekt trots boven de provincie uit.
• Bij Groningen horen 2 waddeneilanden: Rottumerplaat en Rottumeroog.

        DRENTHE
• Bonenbrij is een typisch Drents gerecht. Het zijn bruine  

bonen gebonden met karnemelksesaus.
• Beroemd om de hunebedden en telt er 54 in de provincie. 

        NOORD HOLLAND
• Grootste luchthaven van Nederland: Schiphol.
• Amsterdam is de hoofdstad van ons land en  

is wereldberoemd om de grachtengordel.

        FLEVOLAND
• Grootste kunstmatige eiland ter  

wereld:  Flevopolder.
• Heeft 432 windmolens. 

        OVERIJSSEL
• Toerisme is een belangrijke bron voor 

inkomsten.
• De Weerribben is het belangrijkste 

moerasgebied in Europa. 

        ZUID HOLLAND
• Feyenoord Rotterdam is de 1e 

Nederlandse voetbalclub.
• Rotterdam is de grootste havenstad  

van Europa.

        UTRECHT
• Utrechtse Heuvelrug is een bekend 

nationaal park.
• Hoogste kerktoren van Nederland:  

De domtoren.

        GELDERLAND
• Heeft de meeste bossen van Nederland. 

Het grootste vind je in het natuurpark: 
De Hoge Veluwe. 

• De rivieren zijn belangrijk voor de 
goederen.  

        ZEELAND
• De Westerschelde tunnel is de langste 

autotunnel van Nederland.
• Er wordt meer vis gegeten, zoals  

oesters en mossels.

        NOORD-BRABANT
• De Efteling (Kaatsheuvel) is het  

grootste en het allermooiste 
attractiepark van Nederland.

• De beroemdste Brabander is  
Vincent van Gogh.

        LIMBURG
• Maastricht is de hoofdstad en 1 van  

de oudste steden van Nederland.
• In Maastricht kun je lekkere 

goulashschotels en vlaaien krijgen.

over de provincies
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Gemaakt door Loes Dekkers
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Lekker dansen en samen wat drinken. En vooral veel gezelligheid. Dat is de Kei en 
Knal Soos (KK Soos). Iedere twee weken op vrijdag is de KK Soos in Hotel ‘t Zwaantje 

in Lichtenvoorde. Dit is een soort disco. Als je iets wilt drinken, moet je dit zelf 
betalen. Er is muziek in alle soorten. Van top 40 tot feestmuziek en jaren 60 en 70. 

Er zijn snacks zoals kroketten, frikandellen en patat te koop. 

Kei en Knal Soos

Waar: Hotel ’t Zwaantje, 
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Hoe laat: 19.30 tot 22.30 uur
Entree: € 2,50
Voor wie: Voor iedereen die het 
leuk vindt.
Leeftijd: 18 jaar of vanaf 16 jaar 
onder begeleiding. 

INFORMATIE

07 februari
21 februari (carnaval)
06 maart, 
10 maart
03 april (line-dance)
17 april
01 mei
15 mei (Hollandse avond)
29 mei
12 juni (laatste van het seizoen)

WANNEER

Activiteitenagenda

Colofon
Nieuwsflits is het tijdschrift voor cliënten van Estinea.

Nieuwsflits wordt gemaakt door De Redactie. 

interviews
Funda, Rick en 

Stan Bouwmeester
Linda en Eilien Danny en Frontis

Dennis Jasper, Funda, Linda, 
Eilien en Danny

Tjerk en Rick

ontwerpfoto’s

denktank coordinatierecept

HEB JE IDEEËN VOOR DE NIEUWSFLITS? 
Leuke hobby’s waar je over wil vertellen? Mail dan naar 
redactie@estinea.nl of bel of app naar 06-10040753.
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Rob en Gera hebben een tourrit door de Achterhoek gemaakt. Dit was voor beiden 
al een hele tijd een wens. Voor Rob was een motor met zijspan geregeld en voor 
Gera een Trike. 

“Yes! Een droom komt uit! Wauw, wat een mooie motor met zijspan en wat cool 
dat ik daarin mag. Wauw ik ben een beetje beduusd, ik wist niet wat ik er precies 
van moest verwachten. Toen ik eenmaal op de Trike zat vond ik het helemaal 
geweldig. Ik voelde me erg groot en speciaal dat ik dit mocht beleven. En dat op 
deze leeftijd nog. Haha je bent nooit te oud om op een trike te zitten.”

“We hebben een geweldige en fantastische middag gehad 
en we zijn met de pauze erbij 3 uur weggeweest. 

Wat een ervaring was dat en de chauffeurs waren 
heel blij dat wij zo genoten hadden. En ook een 

bedankje naar Marjanne en Mieke, die dit voor 
ons in orde gemaakt hebben.”

Daarom hielden ze in september een 
feestje. De dames van Nootmuskaat uit 
Doetinchem traden op. Ik heb geholpen met 
drinken inschenken. Het was druk en gezellig. Rond 
21.00 uur was het afgelopen. Toen hebben we opgeruimd en daarna is 
iedereen naar zijn eigen appartement gegaan.

Groetjes Margret Ophof

Het Wehmerpad bestaat 
10 jaar

een wens in vervulling


