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Hallo allemaal,

Toen corona in maart uitbrak konden wij 
niet meer op het CB (Centraal Bureau) 
vergaderen. We moesten toen digitaal 
(online) vergaderen en dat was spannend 
om het voor elkaar te krijgen. Toen dat 
gelukt was kon iedereen weer vergaderen. 
We zaten met plusminus 17 mensen online.  
We konden niet tegelijk met elkaar praten. 
Want je kon 1 voor 1 praten anders was 
het te rumoerig om met elkaar te praten. 
De ene keer ging dit goed de andere keer 
niet of er was storing, slechte verbinding, 
beeld bleef hangen. Toen langzamerhand de 
regels versoepelden, mochten we op het CB  
weer vergaderen face to face, dat is beter 
dan online te vergaderen. Helaas zijn de 
regels nu weer iets strenger.

We hadden als cliëntenraad alle 
medewerkers een kaartje gestuurd om alle 
medewerkers een hart onder de riem te 
steken. In deze zware tijden fijn voor alle 
medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Kevin Mol

nieuws
van de cliëntenraad...
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1. Hoe vind je het om zo lang thuis te zijn?  
Ik moet eigenlijk veel meer werken dan 
normaal. Omdat we van alles moeten 
regelen. We krijgen ook veel vragen. 
Ik werk heel veel thuis, maar dat gaat 
goed. Ik heb een aparte kamer daarvoor. 

2. Heb jij je kinderen gezien?   
In het begin heel weinig, ze wonen allebei 
op kamers. Op een gegeven moment heb 
ik afgesproken om een boswandeling te 
maken op 1.5 meter afstand… Toen dat 
goed ging zijn we ook wat vaker in de tuin 
af gaan spreken. 

3. Toen de corona kwam, wat dacht je 
toen?  
Ik vond het best heel spannend: niemand 
had dit nog meegemaakt en we wisten niet 
wat ons te wachten stond.  Het was stil op 
straat en op televisie en in de kranten ging 
het nergens anders over. Ik kon niet meer 
naar mijn hobby’s. Ik zit op 2 koren. Alles 
is ineens anders, dat maakt het ook heel 
spannend.

Net als in de eerste editie van Nieuwsflits lees 
je hier een interview met Beatrijs. Beatrijs van Riessen 

is de bestuurder van Estinea. 

Beatrijs van Riessen
Interview met
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4. Ben je ook nog ziek geweest en was je 
bang dat het corona was? 
Ja, ik heb lichte klachten gehad. Toen 
moest ik helemaal naar Harderwijk voor 
een test. Gelukkig had ik geen corona.

5. Vond je het leuk om thuis te zijn ? 
Eigenlijk vond ik het ook wel wat hebben 
dat alles een beetje stil viel. Het werd wat 
rustiger. We vinden het altijd wel fijn om 
een paar weekendjes te kamperen in het 
voorjaar, of om een dagje te zeilen met wat 
vrienden. Dat heb ik wel gemist. 

6. Hoe vind je het dat het zo dadelijk 
allemaal weer normaal wordt?  
Ik geloof eigenlijk niet dat het snel weer 
normaal wordt… Ik denk dat we hier 
nog heel lang mee om moeten gaan. En 
sommige dingen blijven misschien wel zo…. 
Zoals de betere hygiëne. Bij Estinea zal 
ook niet alles weer helemaal terug gaan 
naar normaal denk ik. Want we hebben ook 
dingen geleerd in deze periode. Zoals dat 
het voor sommige cliënten veel fijner is als 
ze dezelfde mensen zien bij wonen en bij 
dagbesteding. Of om niet allemaal tegelijk 
met het vervoer te hoeven gaan. We willen 
kijken wat we daarvan kunnen leren.  
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1,5 meter blijft 
belangrijk

ALLES OVER CORONA

Corona is al een lange tijd in Nederland.
En nu worden weer meer mensen besmet en ziek van corona. 
Om jezelf goed te beschermen, is het belangrijk om afstand te bewaren. 
Blijf 1,5 meter bij elkaar uit de buurt. En was vaak en goed je handen met zeep. 
Als je moet niezen of hoesten doe dat dan in je elleboog.

Om te helpen met de 1,5 meter afstand 
vind je bij deze Nieuwsflits een rolmaat. 
Deze rolmaat is precies 1,5 meter. Zo 
kun je bijvoorbeeld meten of stoelen 
ver genoeg uit elkaar staan.

6



Bij deze Nieuwsflits zit ook het Kwaliteitsrapport.In het 
Kwaliteitsrapport vertellen we wat er allemaal in 2019 gebeurd is. 
We zeggen wat goed is gegaan. En we zeggen wat nog beter kan.

Lees het maar eens rustig door. Dit kun je alleen doen. Of samen 
met iemand anders. Zoals een familielid of begeleider.
Veel leesplezier.

Kwaliteitsrapport
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Weetjes
over lichaan en slapen

BOTTEN
• Grootste en langste been/bot in het lichaam:  

dijbeen. Het is een kwart van de totale lichaamslengte.
• Het kleinste botje is zo groot als een rijstkorrel en 

dat is de stijgbeugel in het middenoor.
• De schedel is het ingewikkeldste bot en bestaat 

uit 21 botten.
• In handen en polsen zit 26% van alle botten 

in je lichaam.

LONGEN
• De longen beslaan het grootste deel  

van de borstkas.
• Je longen halen 10x per minuut adem.
• De ribben/borstkast beschermen hart  

en longen.
• In rust zuigen je longen 6 tot 8 liter  

lucht per minuut.
• Elke dag adem je 11.0000 liter lucht in.

HART
• Het menselijk hart weegt tussen de 250  

en 400 gram.
• Je hart klopt ongeveer 70 keer per minuut.
• De hartspieren zorgen ervoor dat je hart je hele  

leven lang blijft kloppen.
• Het grootste hart is van de blauwe vinvis.
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Gemaakt door Loes Dekkers

GEBIT
• 1 op de 7 Nederlanders heeft een slechte adem. Ook wel halitose genoemd.
• 84% heeft te maken met een collega met een slechte adem.
• Gebruik na het eten tandfloss, stokers of ragers om eetresten weg te halen.
• Maak de tong schoon met een tongschraper. 
• Ga regelmatig naar de tandarts. Die kan tijdig de problemen signaleren. 

SLAPEN
• Als je slaapt, pik je wel geluiden op,  

maar je hersens negeren dit als het niet 
alarmerend is.

• Je slaapt een kwart van je leven.
• 1 op de 5 kinderen tussen de 5 en  

12 jaar slaapwandelt. Dat gebeurt in  
de diepe slaap.

• Je draait gemiddeld 38x per nacht.
• Zet de telefoon 1 uur voor je naar bed  

gaat uit.
• Gemiddeld word je 2 á 3 keer per nacht 

onbewust wakker.
• Vrouwen hebben 2x zo vaak  

slaapproblemen dan mannen.
• De gemiddelde Nederlander slaapt 8 uur  

en 12 minuten. 
• Snurken is oorzaak nummer 1 van 

slapeloosheid.
• De meesten van ons slapen met 1 arm  

of been onder het dekbed uit.
• Zo’n 30% van de mensen heeft ooit 

geslaapwandeld.
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NAAM

Inie HeinenNIEUWSFLITS 
PASPOORT

Ken je deze mensen al?

LEEFTIJD

61 jaar

WERKPLAATS

Team ambulant Winterswijk

LEKERSTE ETEN

Tagliatelle met Broccoli, kip en tomaatjes

VAKANTIE

Rondreis door Azië of knooppunten route fietsen in 
Nederland

HOBBY’S

Op de kleinkinderen passen, sporten, wandelen en lezen

<INIE<HEINEN<<20100382564383923NLD139344F202053435844994173<<<<<61

NAAM

Linda WillemsenNIEUWSFLITS 
PASPOORT

LEEFTIJD

46 jaar

WERKPLAATS

MVT

LEKERSTE ETEN

Sushi, Achterhoeks Potje (varkenshaas met saus en veel 
groente)

VAKANTIE

Klinkt misschien gek, maar ik houd niet zo van vakantie

HOBBY’S

Puzzelen, lezen en breien

<LINDA<WILLEMSEN<<20100382564383923NLD139345F2020539792984<<<<<46
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Dat kan een collega zijn van de dagbesteding. Of een huisgenoot. 
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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Donorwet

ORGANEN DONEREN
Organen en weefsel zijn delen van het 
lichaam. Een lichaam heeft meerdere 
organen en weefsels. Bijvoorbeeld je 
hart of je oog. Organen en weefsel 
noemen we in de rest van dit artikel 
organen.

Sommige mensen worden ziek omdat 
hun organen niet goed werken. Deze 
zieke mensen hebben dan een nieuw 
orgaan nodig. Dit orgaan komt uit 

het lichaam van iemand die dood is. 
Als iemand dood is kan hij nog goede 
organen hebben. Goede organen aan 
zieke mensen geven heet organen 
doneren.

JIJ KUNT OOK ORGANEN DONEREN 
De dokter zorgt er dan voor dat zieke 
mensen jouw goede organen krijgt als 
je overleden bent.

de nieuwe
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Er is nu een nieuwe wet over organen doneren. Dit is de donorwet. 
Jij kunt kiezen of jij wel of niet je organen wilt doneren. 

je wilt je organen doneren als je dood bent1

je wilt je organen niet doneren als je dood bent2
je wilt dat je familie of partner beslist wat er met je 
organen moet gebeuren als je dood bent3
je wilt dat iemand kiest wat er met je organen gebeurt 
als je dood bent4

Je hebt 4 keuzes

Je maakt je keuze in een speciale lijst. Als je  
geen keuze maakt, dan gaat de dokter er vanuit  
dat jij je organen wilt doneren. 

Je kunt je keuze maken op het internet.  
Ga naar www.donorregister.nl en meld je aan.  
Aanmelden kan met je DigiD. Weet je niet hoe dat 
moet dan kun je iemand vragen om je te helpen.

Als jij je hebt aangemeld kun je kiezen voor keuze 1, 2, 3 of 4.
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Y T R E I N V A K A N T I E L M X F

G N I R E K E Z R E V S I E R P S I

B O O T T O C H T M B F U P X E T E

I D E N T I T E I T S K A A R T R T

Y Z B S E I T N A K A V O T U A A S

O O H V P S A K H L H G N Z Z X N V

J M T O U A S Q G P O W T M E B D A

P E N F U I N Q H I T A R W P E B K

C R E R X E V J S R E N W X U L A A

H V T A Y C C H E T L D E O R Y L N

E A D N O F H P V G X E K W H G O T

X K N K F Q J B O A Y L H U N Y G I

H A A R P G H A A D L E P W X V H E

Z N R I C G I H C O J N T B C Q A E

D T T J F I E T S T O C H T S E V H

K I S K I Y F F O T R O O P S A P T

N E L Q V L I E G V A K A N T I E T

B I T A K I E N E R E P M A K U S C

Autovakantie
Fietstocht
Hotel
Kamperen
Spanje

Treinvakantie
Zomervakantie
Boottocht
Fietsvakantie
Identiteitskaart

Paspoort
Strandbal
Vliegvakantie
Dagtrip
Frankrijk

Italie
Reisverzekering
Strandtent
Wandelen

Woordzoeker
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KLEURPLAAT
Gemaakt door Linda
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Hier vind je klusfilmpjes en sportvideo’s. En ook informatie over 
1,5 meter afstand houden. Misschien wil je wel lekker koken. 

Dan vind je hier leuke recepten. 

Wil je mee werken aan deze site? Bijvoorbeeld door te bloggen 
of vloggen? Stuur een mailtje naar redactie@estinea.nl 

of een appje naar 06-51113958.

Wist je dat...?

De Nieuwsflits ook 
op internet staat?
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WAT HEB JE NODIG?
• boterkoekvorm of springvorm  

met een diameter van 24 cm
• mengkom
• mok
• mixer met deeghaken
• keukenweegschaal
• vershoudfolie
• kwastje
• lepel
• vork

 
 
WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN
• 300 gram roomboter (op 

kamertemperatuur)
• 100 gram lichtbruine basterdsuiker
• 100 gram kristalsuiker
• snufje zout
• 1 ei
• 300 gram bloem
• beetje boter voor op de boterham

DE BEREIDING
• Verwarm de oven voor op 180 graden. 
• Mix in een kom de suiker, roomboter en 

het zout tot een romig mengsel. 
• Klop met een vork in een mok het ei los. 
• Voeg aan je botermengsel de bloem en 

1/2 van het ei toe en mix het totdat er 
een samenhangend deeg ontstaat. 

• Maak van het deeg een bal en verpak dit 
in vershoudfolie. Leg het een half uurtje 
in de koelkast.

• Vet je boterkoekvorm in. Vul je vorm met 
het deeg en druk het deeg aan. Verdeel 

een beetje van het resterende ei over  
het deeg. 

• Strijk je deeg mooi glad met de bolle 
kant van een lepel. 

• Trek met een vork lijnen over de koek 
zodat een ruit-patroon ontstaat.

• Bak de koek in 25 minuten in een oven 
gaar en goudbruin. 

• Laat de koek goed afkoelen voordat je ‘m 
uit de vorm haalt.

Eet smakelijk!

De boterkoek 
van Robin

17



18



over uitvaart verzorgen 
in coronatijd

Vraag: Wat doe je precies bij het 
uitvaartcentrum?

Antwoord: Alles wat met uitvaart te 
maken heeft. Onder andere de koffietafels 
verzorgen en de laatste zorg verlenen.
Ook voor de auto lopen en het eten/
drinken verzorgen. En de mensen 
ontvangen.

Vraag: Hoe was het in de coronatijd?

Antwoord: In de coronatijd werd alles 
vanuit huis gedaan/geregeld. En ben ik 
deze periode niet op mijn werk geweest.

Vraag: En wat vond je daarvan?

Antwoord: Ik vond het heel bijzonder en 
raar, maar het was ff niet anders. Maar 
ondertussen ben ik wel met mijn vriendin 

gaan samenwonen. En daar ben ik heel blij 
mee.

Vraag: Mag je binnenkort wel weer terug 
naar Oldenzaal?

Antwoord: Dat mag wel weer. En ik ben ook 
alweer een paar keer geweest.

Vraag: Hoe let je op de corona 
maatregelen?

Antwoord: Ik hou heel veel televisie in de 
gaten en volg de persconferenties. Maar ik 
vind het allemaal wel heel eng wat er nu 
gaande is in Nederland.

Vraag: Ben je bang om zelf ziek te worden?

Antwoord: Mijn vriendin is wel ziek 
geweest maar zelf ben ik er niet bang voor.

Peter

Ik ben Peter en ik ben 46 jaar oud. Mijn woonplaats is Winterswijk en ik 
werk 2 dagen in de week bij Aankomen. En ik werk 1 dag in de week in 
Oldenzaal bij het uitvaartcentrum.
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Heb jij ook last van overgewicht? 
Wil jij je fit voelen? 
Vind jij gezondheid belangrijk? 
Baal je van je verslaving? 
Last van stress?

Wil jij hier iets aan doen?  Dat kan bij de BRAVO training. 
BRAVO gaat over: Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspanning. 
Je krijgt informatie, tips en natuurlijk gaan we ook bewegen.

De BRAVO training is bij je thuis op de dagbesteding. 
Lijkt jou dit leuk? Wil jij meedoen?
Vertel het je begeleider. Vraag je huisgenoten, medebewoners of werkcollega’s of ze ook 
mee willen doen.  
Dan komen Evi of Boudewijn samen met een leercoach naar jullie locatie toe.
Meedoen of meer weten? Stuur een mailtje naar leren@estinea.nl   

Beweeg actief 
en leef gezond

Wil jij hier iets aan doen?  Dat kan bij de BRAVO training. 
BRAVO gaat over: Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspanning. 
Je krijgt informatie, tips en natuurlijk gaan we ook bewegen.

Heb jij ook last van overgewicht? 

Wil jij je fit voelen? 

Vind jij gezondheid belangrijk? 

Baal je van je verslaving? 

Last van stress?

De BRAVO training is bij je thuis of op de dagbesteding. 
Lijkt jou dit leuk? Wil jij meedoen?

Vertel het je begeleider. Vraag je huisgenoten, 
medebewoners of werkcollega’s of ze ook mee willen 
doen. Dan komen Evi of Boudewijn samen met een 
leercoach naar jullie locatie toe. Meedoen of meer 
weten? Stuur een mailtje naar leren@estinea.nl   
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Eilien en Funda
ERVARINGEN VAN

IK BEN EILIEN WEVERS
Ik wil graag vertellen hoe ik de coronatijd 
heb ervaren. Het was allemaal vreemd en 
ik moest ook eerder terug van mijn vader. 
Ik was daar op bezoek. Het maakte me heel 
boos en verdrietig dat ik terug moest naar 
de locatie. Ik mocht ook niet naar huis. Dat 
maakte me verdrietig. 

Ik vertel jullie nu over de positieve dingen 
over het virus. Ik kan sinds een lange tijd 
weer naar huis en heb iedere dag gebeld 
via Facebook. Dat vind ik fijn en doe ik met 
plezier. Op 11 juli was het feest want ik 
vierde mijn verjaardag. Op 20 juni was mijn 
broer jarig. Dat was ook een leuke dag.

Ik hoop niet dat het virus nog lang blijft. 
Maar ik heb me er doorheen geslagen en 
daar ben ik heel TROTS op.

HOI IK BEN FUNDA 
Met de coronatijd was voor mij best wel 
moeilijk omdat ik zelf stofwisselingziekte 
heb. Als je dit hebt moet je nog beter 
opletten want dan is het nog gevaarlijker 
dan bij normale mensen.Toen de corona 
was mocht ik niet zo veel naar buiten en 
mijn zussen en de kinderen mochten niet 
komen. De corona is nu wel goed te doen 
en met maatregen met 1,5 meter afstand 
en vaak handen wassen. Ik hoop dat de 
corona snel weg gaat.

Eilien

Funda

22



1. Waarom vliegen de 

meeste vogels in de herfst 

naar het zuiden?

2. Op welke stoel 
kun je niet zitten?

3. wat is Het 
toppunt van herfst?
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Twee net volwassen schapen mogen voor het eerst weer de wei in. De een loopt kalmpjes over de dam richting groene grassprietjes, de ander dartelt en springt en gooit z`n achterwerk wel een halve meter de lucht in. Het eerste schaap staat dat vol verbazing gade te slaan. “Wat is er met jou aan de hand?” Antwoordt het vrolijke schaap: “Man, man man, wat ben ik blij dat ik weer op m’n benen kan staan!” Het eerst schaap kijkt hem niet-begrijpend aan. “Ja joh,” zegt z’n dartelende collega, “Ik ben wel een jaar lam geweest. Jij niet dan.”

en raadsels
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Linda: Hoe lang zit je al bij FC Twente?

Joel Drommel: Dit is mijn 6de jaar bij 
FC Twente. Vorig jaar was mijn contract 
eigenlijk al afgelopen. Maar FC Twente 
wilde mij graag houden dus heb ik voor 2 
jaar bijgetekend.

Linda: Als je nog naar een andere club zou 
willen. welke club zou dat dan zijn?

Joel Drommel: Als ik zou mogen dromen 
dan zou ik graag naar Real Madrid willen. Ik 
ben altijd al een Real Madrid fan geweest.

Linda: Hoe vaak train je per week?

Joel Drommel: Ik ben maar 1 dag in de 
week vrij ik moet dus bijna de hele week 
trainen.

Linda: Wat eet je voor de wedstrijd?

Joel Drommel: Ik eet altijd pasta en kip 
voor de wedstrijd voor de koolhydraten.

Linda: Kun je zien welke kant de speler de 
bal gaat schieten?

Joel Drommel: Ik kijk vaak de beelden 
van de vorige wedstrijd van de tegenclub 
terug. Zo kan ik een beetje inschatten 
welke kant spelers vaak naar toe schieten.

Linda: Voordat je voetbalwereld inging, was 
er toen een ander beroep dat je graag had 
willen uitoefenen?

Joel Drommel: Ik zat op een praktijk school 
en toen wou ik graag de detailhandel in 
gaan. Toen heb ik ook in een kledingwinkel 
stage gelopen en ook in de supermarkt.

Interview Joel Drommel
keeper van FC Twente
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Linda: Hoe ga je om met teleurstellingen?

Joel Drommel: Dat had ik gister nog. Toen 
stonden we met 1- 0 voor, maar kregen we 
binnen 3 minuten 2 doelpunten tegen. Toen 
had ik wel even een rotzondag, maar je 
moet gewoon doorgaan want morgen is er 
weer een nieuwe dag.

Linda: Wat betekent de club FC Twente 
voor jou?

Joel Drommel: Ik ben trots dat ik hier mag 
spelen. Ik kom elke dag weer met plezier 
hier naartoe. Ik ben als jonge jongen hier 

naartoe gekomen en ben 
hier volwassen geworden.

Linda: Wat doe je als je gaat 
ontspannen?

Joel Drommel: Dan ga ik naar huis en dan 
ga ik op de Playstation. Dan speel ik onder 
andere Fortnite en Call of Duty.

Linda: Heb je een vriendin?

Joel Drommel: Jazeker daar heb ik 
ondertussen al 5 jaar een relatie mee.

De redactie bij Joel Drommel. 
Het interview was voor corona in Nederland was.
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Ik ben Henrike Jentink, 19 jaar. Ik heb veel 
hobby’s zoals diamond painting, kaartjes 
maken, dansen, zingen. Door mijn autisme 
heb ik veel behoefte aan duidelijkheid. Mijn 
hoofd zit soms zo vol, dat ik maar weinig 
energie meer heb. Het zou fijn zijn dat je 
me wilt leren kennen. En op den duur ook 
kunt herkennen dat ik wat minder energie 
heb. Ik vind dat soms lastig om aan te 
geven. Of ik kan dan moeilijk kiezen wat 
ik wil doen, zou jij me dan daarbij willen 
helpen? Hopelijk ben jij net zo benieuwd 
naar mij als ik naar jou! Als je wat meer 
wilt weten, of misschien wilt kennismaken, 
dan kun je bellen naar mijn moeder Ada 
Jentink: 06-48799705.

Hoi mijn naam is Margret. Ik ben 55 jaar 
en woon aan het Wehmerpad in Aalten. Ik 
houd van vogels en heb daarom een grote 
vogelverzameling met mooie vogelbeeldjes 
en schilderijen. Daarnaast houd ik van 
fietsen op de DUO-fiets, wandelen, 
klusjes doen, samen kletsen of ergens wat 
drinken. 

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

Margret

Henrike
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Ik ben op zoek naar een maatje omdat ik 
me soms alleen voel en daarom graag af 
en toe samen met iemand wat leuks wil 
doen. Dit kan ook een kleine activiteit zijn 
zoals samen een puzzel maken, kleuren 
of een boodschap doen. Ondanks dat ik 
altijd even de tijd nodig heb om iemand 
te leren kennen, lijkt het me gezellig om 
een maatje te hebben! Zou jij het leuk 
vinden om af en toe samen wat leuks te 
ondernemen? Neem dan contact op met 
team Wehmerpad in Aalten via team.
wehmerpad7-1@estinea.nl of 
088-4950315. 

Ik ben Raymond Donkers, woon in Ulft 
en ben 45 jaar jong. Ik zoek een maatje, 
waarmee ik gezellig activiteiten kan 
ondernemen. Hierbij kun je denken aan, 
samen naar de bioscoop, cafe, uit eten, 
terrasje pakken, fietsen, dagje treinen enz 
enz. Ik wil er wel nadrukkelijk bij zeggen 
dat  ik NIET op zoek ben naar een relatie, 
maar een puur platonische vriendschap. 

Ben jij tussen de 35 en 55 jaar oud  en 
woonachtig in de Oude Ijsselstreek en heb 
je interesse, dan kun je contact opnemen 
via mijn pber Miranda Zwart. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen reageren 
(hoog niveau). Met vriendelijke groeten 
Raymond Donkers.

Hallo ik ben Bart, ik ben 43 jaar en woon in 
‘s-Heerenberg. Ik ben een leuke en stoere 
man, op zoek naar een lieve, spontane 
vrouw waar ik leuke dingen mee kan doen 
zoals: naar de bioscoop gaan, een rondje 
fietsen, op een terrasje wat drinken of 
gezellig thuis op de bank zitten. Ik vind 
voetbal erg leuk en ga vaak naar een 
wedstrijd 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 lijkt het je leuk 
om een keer af te spreken, mail dan naar  
team.zeddamseweg13-06@estinea.nl 
of bel naar 088-4950540. Het lijkt me 
ook leuk om eerst kennis te maken via 
beeldbellen. 

Groetjes Bart

Bart

Raymond
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Hallo ik ben Marco Somsen, ik ben 47 jaar en woon begeleid aan de Hamelandroute 
in Aalten. Ik heb daar een fraaie verzameling mascottepakken. Als kind vond ik die 
figuren die je weleens langs sportvelden of in pretparken ziet boeiend. In de jaren 
90 kon je met de bus naar Movie World in Duitsland. Daar zag je de Looney Tunes 
lopen. Later mocht ik van een kennis, de baas van Intertoys Aalten, als mascotte 
Toy Toy bij de jaarlijkse Kids Run staan. Zelf kocht ik af en toe een mascottepak/

dierenpak via onder andere Marktplaats. Die droeg ik dan bij de optocht 
in Aalten of Varsseveld, of bij de Carnaval bij de KK-soos in 

Lichtenvoorde. Ook bij de sportdag van Estinea was ik een 
paar keer mascotte. Rond Pasen liep ik als paashaas door 

het dorp. 
 

Groeten van Marco Somsen

Sinds dat ik hier in de Piet heinstraat woon in 
Aalten heb ik een nieuwe pb’er. Haar naam is 
Marga. Ik kan heel goed met haar opschieten en 
ze is een fijn persoon. Ze maakt vaak grapjes. Omdat 
Marga bijna jarig was, heb ik haar in het zonnetje gezet. 
‘s Middags heb ik cake voor haar gebakken en slingers opgehangen. 
Ook had ik nog een mooie kaart voor haar geschreven en een plant 
voor haar gekocht. Om 19.30 uur hebben we haar verjaardag gevierd 
en Marga verrast! Marga was heel blij met de mooie kaart en de lieve 
woorden van mij. De plant krijgt een heel mooi plekje bij Marga in de tuin. 
De cake was heerlijk en we hebben een gezellige avond gehad.

Groetjes van Sipe!

Sipe zet haar pb’er in het zonnetje!

De mascottes van Marco Somsen


