
www.estinea.nl

Herenstraat 21, 7121 DA Aalten
Postbus 248, 7120 AE Aalten

E info@estinea.nl
I www.estinea.nl

T  088 49 50 210
F  088 49 50 550

Over Estinea
Top Art is onderdeel van Estinea. We ondersteunen mensen met 
een beperking in de Achterhoek en Twente. Dat doen we vanuit de 
overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de 
samenleving. Werken is belangrijk. Het maakt je zelfstandiger en geeft 
je zelfvertrouwen. Bovendien is het prettig om contacten te hebben met 
anderen. Dat geldt voor iedereen, óók voor mensen met een beperking. 

Meer weten over hoe Estinea ‘gewoon meedoen’ mogelijk maakt? 
Kijk op www.estinea.nl.

Top Art cadeauwinkels



Ruim assortiment
Handbeschilderd aardewerk. Kaarsen-
standaards en dienbladen. Vogelhuisjes 
en fakkelhouders. Kunstwerken. Zeepjes, 
ansichtkaarten en handgemaakte slingers. 
En natuurlijk allerlei seizoensgebonden 
artikelen voor in huis of in de tuin. Het is 
allemaal te vinden in de Top Art cadeau-
winkels. Veel artikelen zijn gemaakt door 
mensen die werken op een van de werk 
en activiteitenlocaties van Estinea. We 
hebben een ruim assortiment en regelmatig 
nieuwe artikelen. Wil je iemand verrassen 
en zelf een cadeau laten 
uitkiezen? Kies dan 
voor de Top Art 
cadeaubon.

Gezellige sfeer
In de Top Art winkels heerst altijd een 
gezellige sfeer. Als klant voel je je welkom. 
Onze winkelmedewerkers zijn enthousiast 
en vinden het leuk als je komt. Ze helpen 
je graag en worden hierin begeleid door 
een medewerker van Estinea. Eerlijk is 
eerlijk, soms kost dat wat extra tijd. Maar 
we garanderen je dat je met een goed 
gevoel weer de winkel uitloopt. Liefst met 
een cadeau dat helemaal naar je zin is 
natuurlijk! 

Werken bij Top Art
Mensen met een beperking doen bij Top 
Art waardevolle werkervaring op. Sommige 
winkelmedewerkers kunnen na een tijdje 
aan de slag in een reguliere winkel of bij 
een ander bedrijf in de regio. Anderen 
blijven juist langere tijd bij Top Art. Lijkt het 
je leuk om bij Top Art te werken? Neem 
dan contact met ons op. We vertellen je er 
graag meer over. Bel 088 49 50 210.

Op zoek naar een origineel cadeau? Voor een ander of voor 

jezelf? Kom dan naar een van de Top Art cadeauwinkels. Je vindt 

ons in Eibergen, Enschede en Winterswijk. Heel veel artikelen in 

de Top Art cadeauwinkels zijn gemaakt en worden verkocht door 

mensen met een beperking. Stuk voor stuk unieke cadeaus, die 

ook nog eens met veel plezier en aandacht worden ingepakt. 

Laat je verrassen en loop gerust eens bij ons binnen!

Gewoon unieke cadeaus bij 
Top Art

Hier vind je ons:

Top Art Eibergen
Nieuwstraat 33
7151 CD Eibergen
T 088 49 50 706 
E toparteibergen@estinea.nl

Top Art Winterswijk
Meddosestraat 11
7101 CS Winterswijk
T 088 49 50 650 
E topartwinterswijk@estinea.nl

Top Art Enschede
Roomweg 165B
7523 BM Enschede
T 088 49 50 766
E topartenschede@estinea.nl


