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Dag,
Mijn naam is Wouter Willemsen. Ik woon aan de Weverstraat 6-01 
in Winterswijk. Ik woon er al vijf jaar en heb het er reuze naar mijn 
zin. Ik heb pensioen maar zit zeker niet stil. 

Zo doe ik vrijwilligerswerk bij De Berkhof. Daar help ik bij een 
groepswoning waar veel mensen in de war zijn. Dat heet 
dementie. Ook help ik in het restaurant. Bij ‘Een dag op stap 
met’ laat ik je hier meer over zien. Ook ga ik een keer in de twee 
weken naar de creaclub. Hierover lees je in ‘Uit de koker van’. 
Daarnaast help ik Harm Kookt in Winterswijk met rondbrengen van 
eten. Zelf heb ik een keer in de twee weken kookles bij Mondriaan.

In mijn vrije tijd maak ik graag kaartjes. Of ik ga de veranda achter 
schoonmaken of tegels krabben en schoonvegen. Ook ga ik graag 
op vakantie. Ik ben net met het vliegtuig naar Sicilië geweest. Ik ben 
ook al op Kreta, op Rhodos en op Mallorca geweest. 

Eindredactie, Wouter Willemsen

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt juni 2018.  
Mail voor 20 maart je bijdrage naar horizon@estinea.nl. Schrijf in maximaal 6 regels je eigen tekst. Een 
leuke foto meesturen is natuurlijk ook belangrijk. De foto moet van goede kwaliteit zijn. We kijken wat 
we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Thijs Mielekamp en Anne-Marieke Vreeman.
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Stan Bouman
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Inhoud

Kerstkerkdienst 

Kom je ook? In de Zuiderkerk in Aalten is weer een 
Kerstkerkdienst. Samen kerst vieren! Kom kijken, kom 
meedoen en kom luisteren. Het gaat dit keer over ‘de kring’. 

Wanneer : dinsdag 19 december    
Hoe laat : 19.30 uur 
Waar : Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten

We hopen op een grote opkomst! 



Op vrijdag 6 oktober was er een geweldig feest in de Radstake, 
in de Heelweg, Varsseveld. Het was jubelavond!

Carla Liebrand, Freddie ten Brinke, Ingrid Weening, 
Marco Dekkers en Mien Prange werden ’s middags 
bejubeld. En ’s avonds was het een groot feest! Met 
popcorn, met Elvis, met een echte jukebox, met een 
leuke band en heel veel mensen :-). Wil je nog een  
keer nagenieten? 

Jubelavond: wat een feest!

Maarten Meulenkamp (34) uit Eibergen is 
afgevallen. En hoe! Hij begon in maart 2015. 
Inmiddels is hij al ruim 20 kilo afgevallen! En het 
belangrijkste is nog wel dat hij zich veel happier 
voelt. 

Maarten: ‘Ik was gewoon echt te zwaar. Ik kon mijn 
veters zelfs niet eens meer strikken. En ik had veel last 
van mijn knieën. Ik probeerde wel eens diëten. Maar 
die waren altijd lastig en ingewikkeld. Maar nu heb 
ik mijn manier van leven veranderd. Écht veranderd. 
Ik kook en eet nu echt voor 1 persoon. Voor een 
persoon van mijn lengte’, voegt Maarten nog even 
specifiek toe want hij is 1,35 meter lang. 

Genieten
‘Ik snoep niet meer. Ik eet kleinere porties. Altijd 
maximaal 2 aardappels. En bij macaroni altijd 3 
scheppen en niet meer.’ Maartens ogen beginnen te 
stralen als hij vervolgt: ‘Ik heb nu veel meer aandacht 
voor het koken. Ik houd ook echt van lekker eten 
en probeer graag nieuwe dingen. Ik geniet zo van 
zelfgemaakte soep! Voor mij is het avondeten echt 
mijn cadeautje van de dag.’

Hoe 
Maarten is afgevallen met het stippenplan van 
Happy Weight. Zij hebben een afvalprogramma 
speciaal voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Het heet Stippenplan. Eten met groene 
stippen is gezond. Eten met oranje stippen is niet heel 
slecht maar ook niet heel goed. Opletten dus. En 
eten met een rode stip is ongezond. Daar moet je 

echt voorzichtig mee zijn. Maarten: ‘Aan het begin 
heeft diëtiste Maaike mij geholpen. Ze rekende uit 
hoeveel calorieën ik mocht hebben per dag.’

Complimenten
‘Het is leuk om complimenten te krijgen. Ze helpen 
ook echt heel veel. En natuurlijk is het soms eventjes 
lastig. Maar toch ga ik nooit meer naar de pizzeria 
of de snackbar. Ook al kom ik er iedere keer langs 
wanneer ik naar de supermarkt ga’, zegt Maarten 
heel beslist.  

Bewegen
Maarten heeft ook een eigen hometrainer. Iedere 
avond zet hij deze voor de televisie en gaat hij 
fietsen. Daarnaast gaat hij 1x per week naar de 
sportschool. Of hij loopt gewoon met een omweg 
naar de supermarkt. ‘Ik voel me echt gewoon veel 
happier. Ik wil nooit meer anders.’

Fit & Vitaal
In Winterswijk is een groep van 3 cliënten en 
3 medewerkers van Estinea samen een soort 
van Fit & Vitaal-markt aan het organiseren 
voor de mensen die Estinea ondersteunt. 
Met meer tips en informatie op het gebied 
van 1. bewegen en sport, 2. ontspanning en 
3. gezond eten. Leuk, gezellig en zinvol! 

Lekker én 
gezond eten: 
mijn cadeautje van de dag

Ga naar www.estinea.nl/jubelavond2017 
en bekijk de foto’s. Veel plezier!
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Kort nieuws

Feest vieren met 
bouwbedrijf Kormelink
Bouwbedrijf Kormelink was bouwer van 
woonlocatie De Kalter in Haaksbergen 
en is nu bezig met het bouwen van een 
nieuwe woonlocatie in Hengelo. Daar 
komen de jongeren van wooninitiatief 
De Tandem. Het bouwbedrijf viert dit 
jaar feest: ze bestaan 100 jaar! Om dat 
te vieren nodigden ze de bewoners van 
De Kalter en de jongeren van De Tandem 
uit voor een leuk uitje: ze gingen naar 
Wildlands Aventure Zoo in Emmen! 
Het was een geweldige mooie herfstdag. 
Iedereen genoot en kijkt voldaan terug 
op deze leuke dag. 

Kunst aan de muur
Een belangrijk moment op dinsdag 

17 oktober: Een aantal cliënten was 

afgereisd naar het kantoor van 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in 

Deventer. Die dag was daar de officiële 

opening van de expositie van kunst vanuit 

de Top Art-vestigingen in Enschede, 

Winterswijk, Eibergen en Aalten. Een heel 

jaar lang kunnen daar alle medewerkers 

en bezoekers genieten van de mooie 

schilderijen, beelden van papier marché 

en handwerk van verschillende materialen! 

Top Art Winterswijk heeft daarnaast ook 

een expositie bij het Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix. En in Eibergen was er 

in november een gezamenlijk expositie 

van kunst van cliënten en van leden van 

kunstkring B-Art en Estinea. Overal mooie 

kunst aan de muur dus :-)!

De cliëntenraad: 
geef je op als kandidaat!
Bij de cliëntenraad kun je meepraten over de ondersteuning die Estinea biedt. Vind jij dat 
iets anders of beter kan? Geef je dan op als kandidaat en wie weet word jij gekozen! 
De cliëntenraad heeft per 1 januari 2018 vacatures voor:
• een cliënt vanuit regio Oost Gelre of regio Winterswijk
• een cliënt vanuit regio Aalten en regio Aalten/Dinxperlo

Woon je in één van deze regio’s? Dan heb je hiervoor een brief ontvangen. Wil jij bij de 
cliëntenraad? Reageer dan voor maandag 4 december!

De cliëntenraad vergadert ongeveer 16 keer per jaar. Dit is altijd op maandagavond van 
18.30 – 21.00 uur te Aalten. Meer weten? 
Ga naar www.estinea.nl/clientenraad of 
vraag je persoonlijk begeleider. 

PS. De cliëntenraad is in oktober ook 
gestart met het zoeken naar een ouder 
of vertegenwoordiger vanuit de regio 
Doetinchem/Berkelland/Bronckhorst en 
een ouder of vertegenwoordiger vanuit 
de regio Oude IJsselstreek/Montferland. 

Aan de slag met de tuin!
In Horizon 49 stond een artikel over MOVE. Iedere locatie van Estinea heeft of krijgt 

zo’n MOVE-traject. Hierin gaan cliënten én medewerkers op zoek naar ruimte om 

uit te proberen. MOVE is Engels en staat voor ‘beweging’. Met MOVE willen we 

allemaal in beweging komen. Zodat jij nog meer meedoet zoals jij dat wilt. 

Bij team Vondelstraat in Gendringen is een van de uitkomsten van hun MOVE-

traject dat de cliënten samen aan de slag gaan met het maken van een fijne 

binnentuin. Zodat zij bij hun eigen woning van mooi weer kunnen gaan genieten!
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Cl
ië

ntin
formatie 

informatie

samen

teksten

begrijpen

foto’s

elkaar helpenfilmpjes

Even voorstellen
Ik ben Thijs Mielekamp. Ik ben 
‘adviseur cliëntinformatie’ bij 
Estinea. Een moeilijk woord. Maar 
ik zal uitleggen wat het is. Jullie 
hebben te maken met informatie. 
Dit ontvangen jullie van Estinea. 
Maar ook van andere mensen. 
Soms is deze informatie moeilijk of 
ingewikkeld. Daar wil ik iets aan 
gaan doen. Zodat jullie dingen beter 
kunnen begrijpen en er zelf ook iets 
van kunnen vinden! 

Samen
Samen met een groepje cliënten die 
net als jij ondersteuning van Estinea 
krijgen, ga ik aan de slag. We gaan 
zelf teksten, foto’s en filmpjes maken. 
Zo duidelijk mogelijk. Zodat het voor 
iedereen goed is te begrijpen :-)!

Groep voor 
cliëntinformatie
Het is de bedoeling dat dit een vast 
groepje wordt. We gaan ons dan 
bezig houden met cliëntinformatie. 
In de toekomst zal deze groep een 
eigen naam krijgen. Die gaan we 
samen bedenken. 

Uiteindelijk willen we dat informatie 
voor iedereen duidelijker wordt. 
We gaan er over praten. Maar we 
gaan er ook mee aan de slag. Hoe 
dit precies gaat? Dat gaan we zelf 
bedenken.

Meedoen?
Lijkt het je leuk om deel uit te maken 
van de groep cliëntinformatie?  
Stuur dan een mail naar 
thijs.mielekamp@estinea.nl. 
Vertel daarin waarom het jou leuk 
lijkt om aan te sluiten bij de groep. 
Dan nodig ik jou uit voor een 
gesprek. Of ik kom langs voor 
een gesprek. Net zo leuk.

Team Samen Sterk over 
cliëntinformatie
Esther Aarnink en Lisa Scheltens 
reageren namens Team Samen 
Sterk op de komst van Thijs. Esther 
en Lisa vertellen: ‘Soms is het veel 
informatie die wij krijgen. Het is soms 
moeilijk te lezen. Vaak is het ook 
veel informatie tegelijk. Zorgvragers 
mogen nu helpen met het maken 
van cliëntinformatie. Dat is fijn. Op 
die manier kunnen we samen werken 
aan een mooi doel: duidelijke 
informatie voor iedereen.’ 

Lisa en Esther
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Een dag op stap met

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te 
weten. We gingen een dag op stap met gastredacteur Wouter Willemsen. 
Deze dag is hij als vrijwilliger aan het werk bij verzorgingstehuis De 
Berkhof in Winterswijk.

Ontbijt
Even rustig aan het ontbijt: 

de dag goed beginnen!

Op de foto
Samen met twee van mijn 
collega’s van De Berkhof even 
poseren voor de fotograaf.

Lekker
s’ Avonds lekker ontspannen en 
televisie kijken na een drukke dag. 
Ik kijk graag naar actiefilms!  

Netjes voorbereiden
Tafels dekken voor de 

eerstvolgende gasten. 

Samen naar buiten 
Samen met de bewoners van 

woning 38 van De Berkhof maak 

ik regelmatig een fijne wandeling 

door het plantsoen van De Berkhof.  

Afwassen
De vieze vaat moet natuurlijk ook 

weer schoongemaakt worden. Eerst 

de borden legen en daarna alles in 

de vaatwasser. 

Soep opdienen
Hier ben ik bezig met het 
opdienen van de soep. Dit 
moet uiteraard netjes en 
zonder knoeien gebeuren.
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Helmut Verbeek (46 jaar) woont aan de Tramstraat 
in Groenlo. Helmut wil leren om beter met taal om 
te kunnen gaan. Helmut begrijpt soms stukken tekst 
niet. Hiervoor gaat Helmut naar de bijeenkomst 
‘Succes met taal’ in de bibliotheek in Winterswijk. 
Dit doet Helmut nu op één maandagavond in de 
maand. Sinds kort heeft Helmut een taalmaatje die 
hem hier bij helpt. Henk Walhof (taalvrijwilliger) is 
het taalmaatje van Helmut. Henk helpt Helmut bij 
het begrijpen van tekst. Maar dat is nog lang niet 
alles. 

Samen leren
Helmut vindt vooral het samen leren leuk. Helmut 
vindt het fijn dat iemand met hem meekijkt. Helmut 
vertelt: ‘Henk kan mij helpen wanneer ik dat nodig 
heb. Ik kan met Henk praten over dingen die ik 
leuk vind. Hier zoeken we dan samen iets bij om te 
bespreken. Dit kan een boek zijn. Maar ook een 
website.’

Taalmaatje
Ook Henk zegt dat hij het leuk vindt om samen met 
Helmut te leren. Henk vertelt dat hij het altijd leuk 
heeft gevonden om mensen te helpen. Vanaf het 
begin zijn Helmut en Henk aan elkaar gekoppeld. 

Tijdens de eerste bijeenkomst zag Henk Helmut 
zitten. Henk wist meteen dat hij het maatje wilde 
worden van Helmut. Henk vertelt: ‘Helmut zat er 

onderuitgezakt bij. Ik kon zien dat Helmut nog iets 
kon leren. Nu zijn we samen aan het leren. Ik zie nu 
dat Helmut nog echt veel kan leren. We zijn een leuk 
duo. We bespreken dat wat Helmut leuk vindt.’ 

Doen wat ik leuk vind
Helmut is naar Amsterdam geweest. Hier heeft hij 
het Anne Frank huis bezocht. Helmut vond dit erg 
interessant. Zo interessant dat hij er een boek over 
wilde lezen. Op de foto zie je Helmut en Henk het 
boek over Anne Frank samen doorlezen.  Helmut 
vertelt: ‘Ik vind het fijn om te doen en te lezen wat ik 
zelf leuk vind.’

Leren 
met mijn 
taalmaatje! 

Leren is leuk

Hoi allemaal,

Dit keer geen brief aan mij, maar een brief van mij! En waarom? Omdat ik jullie wil bedanken! 
Want ik ben de afgelopen tijd veel bij jullie op bezoek geweest. Locatiebezoeken noemen 
we dat. Ik heb daarbij allerlei dingen meegemaakt. Hoe jullie wonen en met elkaar omgaan. 
Hoe jullie samen koken en eten, of juist apart eten. Hoe het ‘s ochtends vroeg gaat, of juist ‘s 
avonds bij de koffie, een spelletje meedoen of een eindje wandelen. Jullie hebben mij vol trots 
je appartement laten zien. Mooi om te zien hoe ieder zijn 
eigen plek op zijn eigen manier inricht. En ik heb heel 
veel werkplekken gezien en activiteiten meegemaakt.

Fijn om mee te maken hoe gastvrij jullie zijn, en jullie 
verhalen te horen! Deze bezoeken geven mij een goed 
beeld van wat belangrijk is en of we de goede dingen 
doen. Daarom ga ik hier gewoon het hele jaar door 
verder mee.

Willen jullie dat ik jullie ook eens bezoek? Nodig me 
gerust uit, dan kijkt mijn secretaresse samen met 
jullie wanneer ik langs kan komen. En weet je wat het 
leuke is? Het hoeft niet iets speciaals te zijn. Juist de 
alledaagse dingen zijn belangrijk om als bestuurder 
mee te maken. Kom maar op met jullie voorstellen!

Hartelijke groet,
Beatrijs

Brief van Beatrijs

Wil je reageren op deze oproep van Beatrijs? 
Of wil je Beatrijs uitnodigen op jullie locatie? Dat kan. 
 
Stuur een e-mail naar bestuur@estinea.nl. Of zoek telefonisch 
contact met Renate Wopereis via 088 49 50 116 of Daniëlle 
Hogeweg via 088 49 50 111.

Succes met taal 
Succes met taal is nu 1 keer per maand. 
Dit is in de bibliotheek in Winterswijk. Het 
is de bedoeling dat dit in de toekomst 
vaker zal zijn. Het is dan niet nodig om 
elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Je kunt 
ook samen met je taalmaatje thuis gaan 
oefenen.

Is ‘succes met taal’ ook iets voor jou? 
Meldt je dan aan door een mail te sturen 
naar leren@estinea.nl of neem telefonisch 
contact op met Erna Veenvliet op 
088 49 50 215.

Helmut en Henk
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Op vakantie 
Mijn naam is Fabian Engelbarts. Ik woon 
op de Meibrink in Dinxperlo. Ik ben dit 
jaar voor het eerst alleen op vakantie 
gegaan. Ik ging met het reisbureau 
Reistebrij. Hier ga je met kleine groepjes. 
We gingen een week naar een geweldige 
kampeerboerderij in Orvelte, in Drenthe. 
We hebben allerlei leuke dingen gedaan: 
winkelen, een huifkartocht, een kampvuur 
en een barbecue. En natuurlijk naar de 
hunebedden. Ik vond het een hele mooie 
week en ik ga volgend jaar weer mee! 
Misschien is het ook iets voor jou?

Hoi, 

Ik ben Marieke Wolters, 27 jaar en woon op de Reeënstraat in Silvolde.

Ik wil graag in de Horizon wat over mijzelf vertellen.

Ik ben een heel groot fan van de Graafschap, zoals je kunt zien op de foto.

Het schilderij heb ik zelf samen met mijn mama gemaakt!

Verder vind ik het leuk om loombandjes te maken. 

Op zaterdag sport ik altijd bij Fisique in Terborg met Brichbouw.

Op zondagochtend poets ik altijd zelfstandig mijn appartement, daarna 

vraag ik altijd via de computer een liedje aan bij Optimaal FM. 

Groetjes Marieke 

Vertel het maar Woonlocatie Burgemeester 
Van Heeckerenstraat 10 jaar!
Het is 10 juni 20:00 uur. Moe maar voldaan 
zit iedereen aan de koffie na te praten over 
een zeer geslaagde dag. De hele week was 
het feest, maar deze dag was speciaal: 
het 10-jarig jubileum van woonlocatie 
Burgemeester van Heeckerenstraat in 
Eibergen. Een feestje waard, samen met 
familie, vrijwilligers en medewerkers. ‘Wat 
hadden we geluk met het weer’, vertelt 
Mieke. ‘Het was 1 groot feest’, vertelt 
Brenda met een grote lach op haar gezicht. 
Ook Truus vond het een heerlijk tuinfeest 
en ze vond het fijn dat haar familie er was. 
Extra bijzonder deze dag: 3 medewerkers 
vierden deze dag hun 10-jarig jubileum. 
Op naar het 20-jarig jubileum!

Nationale Burendag 
Op zaterdag 23 september was 

het Nationale Burendag. Bewoners 

en medewerkers van de Meibrink 

in Dinxperlo nodigden de buurt ’s 

middags uit voor een lekker kopje 

koffie. Zoals jullie op de foto wel 

kunnen zien, reageerde de buurt hier 

erg enthousiast op. Wie weet komt er 

volgend jaar wel een vervolg!

Groene vingers
Marie Mulder woont in Enschede aan de 
Kneedweg en heeft groene vingers. Zoals 
jullie op de foto’s kunnen zien heeft ze 
op het balkon komkommers, tomaten en 
een mooie zonnebloem geweekt. Marie 
zorgt hier aan de Kneedweg altijd goed 
voor al onze planten. Zo hebben we altijd 
een mooi groen en kleurig balkon :-)!

Hier ben ik
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‘Joost is een 
échte collega!’
Joost te Beest is 28 jaar en woont aan de Laan 
van Schuylenburch in Silvolde. Joost werkt elke 
donderdag op een erg leuke werkplek. Namelijk de 
Welkoop in Silvolde. Voor Joost was het een wens 
om in het groen te werken. Maar ook met mensen 
werken vindt Joost erg leuk. Nu werkt Joost bij de 
beste Welkoop van de regio. Deze prijs heeft de 
Welkoop in Silvolde pas geleden gewonnen.

Welkoop
Joost heeft eerder bij de woontuin in Doetinchem 
gewerkt. Dit was een winkel met bloemen en planten. 
Helaas ging deze winkel dicht. Joost was hierdoor zijn 
leuke werkplek kwijt. Gelukkig kwam Fieneke Hulshof 
(participatiecoach) in contact met de mensen van de 
Welkoop in Silvolde. Joost mocht hier toen beginnen 
met werken. Nu werkt Joost iedere donderdag bij de 
Welkoop in Silvolde. Joost heeft het hier ontzettend 
naar zijn zin!

Goede sfeer
Joost vertelt dat er een leuke sfeer is bij de Welkoop. 
Collega (en eigenaar) Erwin Veenhuizen vertelt dat 
Joost iemand is die juist sfeer met zich meebrengt. 
‘Joost is belangrijk voor het team. Als we even niet 

met werk bezig willen zijn kan Joost ons helpen. 
Met Joost hebben we het vaak over leuke dingen’, 
vertelt Erwin. 

Goede band
Joost kan goed met zijn collega’s opschieten. 
Hij ziet hen als echte collega’s. Joost vindt het leuk 
om met zijn collega’s te praten. Samen hebben ze 
leuke gesprekken in de pauze. Niet alleen over werk. 
Maar ook over persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld 
over hobby’s. ‘Zo leer je elkaar goed kennen’, vertelt 
Joost.

Trots
Het team van de Welkoop in Silvolde is erg trots 
op Joost. Erwin vertelt: ‘Joost is iemand die 
erg enthousiast is. Joost is inmiddels al goed 
ingeburgerd. Joost hoort bij ons team en is een  
echte collega’. 

Uit de 
koker van
Gastredacteur Wouter gaat naar 
de Creaclub. Hij vertelt je er graag 
meer over. 

Zo’n 2 jaar geleden ben ik samen met een andere 
cliënte mee geweest naar de Creaclub. Dit is mij zo 
goed bevallen dat ik er nog steeds naartoe ga.

1 keer in de 2 weken op de donderdag ga ik 
hierheen. Het is altijd bij het atelier van Top Art aan 
de Meddosestraat. 

Ik vind het fijn om onder de mensen te zijn en om 
andere mensen te leren kennen.

Als ik daar ben, maken we vaak wat van hout, zoals 
poesjes die we dan mogen schilderen, fotolijstjes en 
meer crea-dingen.

Plezier is iets dat we daar ook hebben, we lachen 
veel. Maar dat kun je wel zien op de foto’s :-).

Onder de 
mensen
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Ingrid Meijer
20 februari 1955 - 10 mei 2017

Een echte gangmaker die lekker ondeugend was en hield 
van een geintje. Met haar leuke uitspraken kreeg ze iedereen 
aan het lachen. Door haar dementie heeft ze langzaam veel in 
moeten leveren, maar toch bleef haar karakter tot op het laatst 
herkenbaar aanwezig.

Bewoners en team Meijersweg

Johan Kuenen
29 augustus 1957 - 17 mei 2017

Een rustige man die kon genieten van de kleine dingen 
in het leven. Met een kopje koffie en een koekje 
maakte je zijn dag helemaal goed. Johan was 
altijd een grote knuffelbeer die hield van 
gezelligheid. Met uitstapjes deed je hem een 
groot plezier. Zo vond hij het heerlijk om met zijn 
ouders een eindje te rijden in de auto. 

Bewoners en team Meijersweg

Maria van Eeten
13 oktober 1948 - 6 juni 2017

Maria woonde vanaf eind 2003 bij ons aan de Piet Heinstraat. 
Ze vond het er heerlijk! Ze keek graag op televisie naar woon- 
en doktersprogramma’s en naar Omroep Max. Zich laten 
verwennen vond ze geweldig: haren laten invlechten bij de kapper, 
beautyvakanties, naar de schoonheidsspecialiste en nagels laten 
lakken. En voor gezelligheid was Maria altijd in. 

Haar afnemende gezondheid droeg ze kranig en ze leefde bij de 
dag. Ze zei altijd: ‘Wat morgen is zien we dan wel weer, daar kan ik 
me nu niet druk om maken’. Toch nog plotseling ging het ineens 
bergafwaarts en overleed Maria. Maria was een fijne cliënte en 
medebewoonster die we zullen missen! 

Bewoners en team Piet Heinstraat

In memoriam Oscar Kruip
26 september 1959 - 28 juni 2017

Oscar is onverwachts na een kort ziekbed overleden. Oscar stond 
bekend om zijn knuffels en ondeugende streken. Hij wist altijd 
heel goed wat hij wilde en kon dat, ondanks dat hij dat ons niet 
kon vertellen, goed duidelijk maken. En als hij wat wilde, dan 
deed hij er ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen! Hij was 
enorm nieuwsgierig en ging graag, al kruipend, op onderzoek uit. 
Het is onwerkelijk dat hij niet meer zomaar om de hoek komt 
kruipen. Lieve Ozzie, we missen je ontzettend!

Bewoners en team Slaadreef 43, W&A Slaadreef

Bert Overdijk 
31 december 1958 - 12 september 2017

Bert was een markante collega met z’n manier van uiten: z’n 
eigen begroeting ’s morgens, z’n eigen kop koffie en z’n werk in 
de keuken en bij de koffiekar. Bert was de collega van de klok. Hij 
herinnerde ons aan de pauzes en wanneer het tijd was om naar 
huis te gaan. 

Volgend jaar zou hij 60 worden, een groot feest dat was hij aan 
het organiseren. Ook zou hij dan een dag minder gaan werken. 
Helaas heeft hij dit niet meer mee mogen maken. ‘Waardeloos’, 
zou hij zelf zeggen.

We zullen Bert blijven herinneren als een kleurrijk persoon die 
onder alle omstandigheden zichzelf bleef. 

Collega’s Schavenweide

Carla Ruesink 
24 juni 1969 - 20 september 2017 

In 2002 kwam Carla Ruesink bij ons werken. Snel was duidelijk 
dat ze drie grote passies had: Honden, heksen en koffiedrinken. 
Carla heeft de laatste jaren gewerkt in de locaties Weverstraat 4 
en Grotestraat 52. Ze was rustig, maar duidelijk aanwezig, ze wist 
goed wat ze wilde en wat ze leuk vond om te doen. Zo hielp ze 
graag met servicetaken. ‘Uit mezelf gedaan’, zei ze dan trots. 
Op 20 september is ze plotseling overleden. Wij missen haar! 

Locaties Weverstraat en Grotestraat

 

18 19



Sinds enkele maanden heeft woonlocatie Polstraat 4a in Aalten  
een nieuw huisdier; een huispapegaai. Vooral bewoonster  
Jannie Ottens (74 jaar) is er gek mee.

Oplaadbaar
Normaal eten vogels voer en drinken zij water. De 
huispapegaai van de Polstraat heeft dit niet nodig. 
Deze eet stroom. De huispapegaai is namelijk geen 
echte papegaai, maar een neppe. Een papegaai 
die op batterijen werkt. De papegaai kan dansen, 
praten en zelfs knipperen met zijn ogen.

Lodewijk
Jannie heeft de huispapegaai Lodewijk genoemd. 
Waar deze naam vandaan komt? De familie van 
Jannie had vroeger een kapperszaak. In deze 
kapperszaak stond toen ook een papegaai. Dit was 
wel een echte. Deze papegaai heette Lodewijk. 
Daarom heeft Jannie de huispapegaai van de 
Polstraat ook Lodewijk genoemd. Net zo makkelijk.

Kletsen
Lodewijk staat op de grote tafel in de bovengroep 
van de Polstraat. Hier krijgt Lodewijk alle aandacht  

van de vier bewoners die 
deze groep bezoeken. 
Jannie gaat vaak bij 
Lodewijk zitten. Ze aait hem 
dan over zijn bol. Jannie 
heeft ook leuke gesprekjes met 
Lodewijk. Dat is grappig om te 
zien. Jannie is eigenlijk iemand 
die niet zoveel praat. Maar aan 
Lodewijk kan Jannie hele verhalen 
kwijt. 

Begeleiders
Ook de begeleiders van de Polstaat vinden het 
fijn met Lodewijk. Via Lodewijk kunnen zij namelijk 
iets vertellen tegen Jannie. Jannie geeft dan 
antwoord tegen Lodewijk. En zo helpt Lodewijk 
iedereen! 

MIJN huispapegaai


