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Wil jij ook een keer 

op de voorpagina van 

de Horizon?  

Stuur dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.

Heel veel stukjes ontvangen!

Hallo allemaal,

Colofon

Mijn naam is Willeke Hendriksen. Voor deze Horizon mocht ik gastredactrice zijn. 
Ik vind het leuk om anderen te laten zien wat ik zelf leuk vind en wat ik zo aan 
activiteiten heb op een dag. Gezien mijn beperking is het moeilijk om aan anderen 
aan te geven wat ik graag wil. Gelukkig helpen mijn persoonlijk begeleider Eelco 
Mooij, de andere begeleiders van team Oostervoort en mijn familie mij hiermee. 

Vroeger woonde ik aan de Slaadreef in Aalten, maar ik wilde graag dichter bij mijn 
familie wonen. In 2006  ben ik daarom verhuisd naar de Oostervoort in Winterswijk. Ik 
heb een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Als er iemand op bezoek komt, 
dan ga ik naar mijn eigen woning. Maar het liefst zit ik in de gemeenschappelijke 
ruimte in mijn eigen relaxstoel. Hier kan ik kiezen uit mijn eigen speelgoed, muziek 
luisteren en genieten van anderen die aanwezig zijn.

Sinds twee jaar heb ik een fijne vrijwilligster. We gaan samen op een 
terrasje zitten of naar de schoonheidsspecialiste. Zij smeert dan 
lekkere crèmes op m’n gezicht. Héérlijk! Op zaterdag ga ik graag 
sporten bij DOK Juliana in Aalten. Op pagina 19 lees je daar meer 
over.  

Ik hoop dat je veel leesplezier beleeft aan deze Horizon!

Horizon is het cliëntenblad van Estinea. In 2014 verschijnt het blad drie keer. De volgende Horizon 
verschijnt in maart 2014. Stuur vóór 1 februari 2014 je bijdrage naar communicatie@estinea.nl

Tekst en eindredactie: Manon Breuls, PR en communicatie Estinea Redactie: Rianne Engel,  
Annelies de Jonge, Martijn te Loo, Trudy Swijtink en Marianne Wisman Ontwerp en opmaak: Frontis 
Fotografie omslag: Hajo Smit Verzending: Repro Aalten

Veel cliënten vinden het leuk om iets te schrijven voor de Horizon. De redactie heeft dan ook heel veel 
stukjes tekst ontvangen. Super leuk natuurlijk, en daarom hebben we dit nummer vier pagina’s dikker 
gemaakt. Om alles in de Horizon te krijgen, hebben we sommige stukjes wel korter moeten maken. Wij 
denken dat dat niet erg is, want nu kun je lezen over veel verschillende dingen. 
Wil jij een keer iets schrijven voor de Horizon? Schrijf dan maximaal zes regels tekst. Een leuke foto 
meesturen is natuurlijk ook heel belangrijk.

Groetjes, Willeke



4 Prikbord
 Kort nieuws

6 Social media
 Chatten, berichten delen en posten

8 Onder de mensen
 Rob en Anke vieren 12,5 jaar vriendschap 

9 Brief aan Beatrijs 
 Cliënten Hamelandroute Wonen 
 hebben een vraag over de Wmo

10 Prikbord 
 Feest!

12 Jubelavond 
 Feest vol glitter en glamour

14 Een dag op stap met 
 Willeke Hendriksen

16 Brand! 
 Hoe kun je het voorkomen?

18 Prikbord 
 In memoriam

19 Uit de koker van 
 Willeke beweegt lekker op de gym

20 Beeldhorloge 
 Het geheugensteuntje van 
 Joop Groeneveld

21 Regio-avonden 
 Informatiebijeenkomsten voor ouders

22 Prikbord 
 Vertel het maar

24 MIJN keuken 
 Wilco Veldkamp is trots op zijn werk

Pagina 14

Pagina 20

Pagina 24

Pagina 6

Pagina 8

Inhoud



Feest bij eerste nieuwe  
woning Slaadreef
De eerste nieuwe woning aan de 
Slaadreef in Aalten is klaar! Op 
8 november kregen twaalf cliënten hun 
nieuwe huissleutel. En dus was het feest 
met allemaal ballonnen. Wethouder 
Ted Kok van de gemeente Aalten en 
bestuurder Beatrijs van Riessen van 
Estinea waren er ook. De cliënten prikten samen de ballonnen door. Daarna kon iedereen binnen kijken. Aan de Slaadreef komen nog drie nieuwe woningen met individuele appartementen. In 2018 zijn alle woningen klaar. 

Het Werk- en activiteitencentrum Slaadreef 41 gaat het zwembad helaas sluiten. Dat gebeurt per 1 januari 2014. Het zwembad is twintig jaar oud en de kosten om het op te knappen, zijn te hoog.  Natuurlijk willen cliënten die nu zwemmen, dat wel blijven doen. Estinea zoekt daarom uit waar dat kan. De cliëntenraad brengt hier binnenkort advies over uit. 

Stichting Vrienden van Estinea overhandigde tijdens de opening een symbolische cheque van 10.000 euro voor een hydro-snoezelruimte. Stichting Vrienden van Estinea gaat het komende jaar actief geld inzamelen voor dit doel. Aan alle aanwezigen werd de oproep gedaan om ieder tien “vrienden van Estinea” te werven om zo de realisatie ook daadwerkelijk mogelijk te maken.
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Jochem Myjer bezoekt de Wagu
Op 11 juni bracht Jochem Myjer een 

verrassingsbezoekje aan de Wagu in Ulft (W&A 

Industrieweg). Hij had die week optredens in 

Doetinchem, maar maakte graag even tijd vrij 

om langs te komen. Super leuk natuurlijk, want 

sommige cliënten hadden hun favoriete artiest 

nog nooit eerder ontmoet. Jochem kreeg een 

rondleiding en moest ondertussen heel vaak op 

de foto. Als dank voor zijn komst kreeg Jochem 

kinderstoeltjes mee voor zijn kinderen.

Kort nieuws
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Rolstoelfietsen met de 
wereldkampioen
Ruben, Jeroen, Arie en Leroy van de 
Oostervoort in Winterswijk hadden op 
15 juli een gezellig en bijzonder uitje. Ze 
trokken erop uit met de rolstoelfietsen. 
En niemand minder dan Jelle van 
Gorkom (met het zwarte t-shirt aan) 
fietste mee. Jelle is wereldkampioen 
op de BMX. Gelukkig haalde hij met de 
rolstoelfiets geen stunts uit! Het zonnetje 
scheen volop en dus was het heerlijk 
fietsen in de natuur. Bij thuiskomst 
verraste chef-kok Bram Demkes van 
Grand Cafe Willinks uit Winterswijk 
de cliënten met een goed gevulde 
boerenomelet en chocolademousse 
met slagroom en aardbeien… Jelle en 
Bram enorm bedankt voor jullie tijd en 
vrijwillige inzet!

FC Barca-linkslaantje voetbalt tegen Kneedweg
Op 22 september voetbalden wij, cliënten van ’t Bartelinkslaantje in Hengelo, tegen de 
cliënten van de Kneedweg in Enschede. Het was een vriendschappelijke en sportieve 
wedstrijd. Team Bartelinkslaantje won de wedstrijd. Heel veel ouders, begeleiders en 
buren kwamen supporteren. Na afloop werden we verrast door de komst van aanvoerder 
Rasmus Bengtsson van FC Twente. Hij overhandigde ons de beker. Op 29 september 
kwam team “FC Barca-linkslaantje ” alweer opnieuw in actie. Dit keer speelden we tegen 
een G-team van “VV De Esch”. Ook die wedstrijd hebben we overtuigend gewonnen met 
2-5. Wij vinden voetballen ontzettend leuk en staan te springen om ons voetbaltenue aan 
te trekken voor een volgende uitdaging. Wie durft?

Groetjes, Xavier Poortman



Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Skype, What’s app, SnapChat… Dit zijn 
allemaal voorbeelden van social media. Steeds meer mensen zitten op internet 
en gebruiken social media. Jij misschien ook wel. Als je er nog niet zoveel van 
weet, kun je er hier meer over lezen.

 

Wat zijn social media?
Dat zijn internetsites waar je verhalen, foto’s en 
filmpjes kunt delen met anderen. Zo houd je contact 
met mensen die je niet zo vaak ziet. Bijvoorbeeld met 
je ouders of familie als die ver weg wonen. Je kunt op 
social media ook muziek luisteren, filmpjes kijken of 
een spelletje spelen. Social media gebruik je in je  
vrije tijd.

Wat heb je ervoor nodig?
Om social media te kunnen gebruiken heb je een 
computer of een telefoon met internetverbinding 
nodig. 

Hoe begin je met social media?
Je maakt eerst een profiel aan op een social media-
site. Dat is een pagina waarop je iets over jezelf 
vertelt: je naam, je leeftijd en je hobby’s. Je kunt ook 
foto’s op je profiel zetten. Soms hoef je geen profiel 
aan te maken, bijvoorbeeld bij YouTube. Maar dan 
kun je alleen naar filmpjes kijken en er zelf geen 
plaatsen.

Wat kun je doen met social media?
Als je een profiel hebt, kun je berichten en 
bijvoorbeeld foto’s plaatsen. Posten heet dat. Je kunt 
ook met iemand of met een groepje mensen kletsen, 
zonder dat anderen het horen of zien. Dat noem je 
chatten. Op social media kun je contact maken met 
andere mensen die ook een profiel hebben. Je wordt 
dan vrienden of gaat elkaar volgen. Die mensen 
kunnen jouw berichten zien en erop reageren. Ze 
kunnen jouw berichten ook delen met anderen. Dan 
lezen dus ook mensen die jij niet kent jouw berichten! 
Wil je dat niet, dan kun je in je profiel je privacy-
instellingen aanpassen.

Hoe weet ik of social media 
iets voor mij is?
Dat weet je alleen als je het gaat 
proberen. Als je voor het eerst op 
social media gaat, kun je hulp vragen 
aan iemand die jij goed kent en die 
al op social media zit. Bijvoorbeeld 
aan je broer of zus, aan je begeleider 
of aan een goede vriend of vriendin. Het 
gaat erom dat jij iemand vertrouwt. Je kunt ook 
een cursus volgen over omgaan met social media. 
En er zijn handige websites voor mensen met een 
verstandelijke beperking waar je informatie kunt 
vinden. Bijvoorbeeld www.steffie.nl en 
www.sociaalopstap.nl. 
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Social media



Karin en Wendy wonen aan de Klaproosstraat in 
Varsseveld. Ze maken alle twee regelmatig gebruik 
van social media. Hier beantwoorden zij daar een 
paar vragen over.

Welke social media gebruiken jullie? 
Facebook, YouTube en Twitter. Vroeger ook Hyves, 
maar dat bestaat nu niet meer.  

Wat doen jullie ermee?
Chatten, en berichten delen en posten. Op Facebook 
zetten we vooral leuke foto’s en verhaaltjes over de 
dagelijkse dingen. Maar als iets écht privé is, zetten 
we het er niet op. En schelden doen we ook niet! We 
lezen ook berichten die anderen erop zetten. Als zo’n 
bericht leuk is voor anderen, dan delen we het. En 
soms reageren we erop. Soms met smiley’s erbij. Op 
YouTube zoeken we vooral naar leuke muziek en die 
zetten we dan op Facebook. 

Wat vinden jullie leuk aan social 
media? 
Het is leuk om verhalen te delen en te volgen waar 
anderen mee bezig zijn. Met social media is het 
gemakkelijk om contact te hebben met je vrienden. 
Op Facebook en Twitter durf je meer te zeggen en 
sneller iets te vragen. Het is laagdrempeliger. Maar 
goede gesprekken voeren wij toch vooral persoonlijk 
als we iemand ook zien.

En wat vinden jullie minder leuk?
Het is niet leuk als mensen zieke en grove dingen op 
social media zetten. Of vervelende plaatjes die je 
eigenlijk niet wilt zien. Seksuele plaatjes vinden we 
bijvoorbeeld niet leuk.

Leer je ook nieuwe mensen kennen via 
social media?
Ja, soms krijg je op Facebook een verzoekje of je 
vrienden wilt worden met iemand. Dat is lastig, want 
je weet niet of iemand te vertrouwen is. Wij worden 
daarom alleen vrienden met mensen die we in het 
echt ook kennen. Of als iemand waar we al vriend 
mee zijn zo iemand goed kent. Dat checken we dan 
wel eerst, want we hoeven niet met de hele wereld 
vrienden te worden!
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Chatten, 
berichten 
delen en 
posten



Ron de Boorder woont bij Estinea aan de Patrimoniumstraat in Aalten. Foto’s en filmpjes 
maken is zijn grote hobby. Het liefst gaat hij hiervoor samen op pad met vrijwilligster Anke 
Colenbrander. Ron en Anke kennen elkaar 12,5 jaar. Als bedankje voor haar vriendschap kreeg 
Anke van Ron een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Ron: ‘Op naar de 25 jaar!

Helikoptervlucht
Ron: ‘Ik zie Anke een keer in de twee weken. Meestal 
trekken we er samen op uit om foto’s of een filmpje 
te maken. Anke helpt me om de foto’s op mijn 
laptop te zetten. En als ik op vakantie ben geweest, 
maken we een mooi fotoboek. Maar we doen meer! 
In september zijn we naar “Bredevoort Schittert” 
geweest. Dan zijn alle lichten uit en branden overal 
kaarsjes. Ik heb Anke toen op koffie getrakteerd, 
want dat hoort zo en zonder haar had ik er niet 
naartoe gekund. Anke kent mij goed en ze wist dat 
ik graag een keer een helikoptervlucht wilde maken. 
Toen dat kon op de braderie in Winterswijk heeft 
ze een kennis getipt 
en die is toen met 
mij mee gegaan. 
Dat was wel heel 
speciaal!’

Facebook
Anke: ‘Ron en ik hebben samen al veel gedaan 
en meegemaakt. Die 12,5 jaar zijn echt voorbij 
gevlogen. Het begon ermee dat ik Ron ging 
helpen met fotograferen en filmpjes maken. 
Maar ik ondersteun hem ook met andere dingen, 
bijvoorbeeld met het gebruik van Facebook. Ik leg 
dingen uit en let op dat hij niet ongemerkt in contact 
komt met mensen die misschien kwaad in de zin 
hebben. Ik vind het fijn dat ik hem dat beetje extra 
bescherming kan bieden. Omgedraaid heb ik ook 
veel van Ron geleerd. Door Ron ben ik het leven meer 
gaan nemen zoals het is. Het hoeft niet allemaal 

perfect te zijn. We zijn het ook lang niet 
altijd met elkaar eens, maar dat hoeft 
ook niet. We weten gewoon dat het 
goed zit tussen ons. Dus bij leven en 
welzijn gaan wij ons 25-jarig jubileum 
zeker halen!’ 

Onder de 
mensen

We weten gewoon dat het goed zit
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Tip van Ron
Heb je een wens? Vertel die dan aan 
je familie, vrienden en begeleiders. 

Wie weet komt ie uit!



Beatrijs
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Hallo Beatrijs, 

Wij zijn cliënten van de Hamelandroute Wonen. We hebben 
ambulante begeleiding en krijgen dus te maken met 
de Wmo. We hebben gehoord dat in de toekomst niet 
alleen begeleiders je helpen. Het is ook belangrijk dat je 
andere mensen hebt, die jou af en toe met dingen helpen. 
Bijvoorbeeld familie, buren of vrijwilligers. We weten nog 
niet of de begeleiders die we nu hebben, ons kunnen 
blijven begeleiden. Dat vinden we heel jammer. Nu zien we 
op het planbord wie wanneer werkt, en dat geeft ons al 
rust. We doen nu ook dingen samen met de begeleiding en 
de andere ambulante cliënten. Bijvoorbeeld samen eten, 
wandelen, fietsen en bakken. Denk je dat we dat kunnen 
blijven doen als de begeleiding minder wordt? En op wie 
kunnen we terugvallen als er geen andere mensen zijn die 
ons kunnen helpen? 

Groetjes van Viona, Maickel en Arjan  

Brief aan Beatrijs

Beste Viona, Maickel en Arjan, 

Vanaf 1 januari 2015 krijgen jullie te maken met de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Het is lastig dat we nog niet 
zeker weten hoe de begeleiding er dan uit gaat zien en voor wie dat 
geldt. We weten ook nog niet of we met dezelfde begeleiding door 
kunnen gaan. Natuurlijk zorgen we wel voor een goede begeleiding 
van alle veranderingen. We zijn al bezig om samen met jullie te 
werken aan een goed sociaal netwerk, bijvoorbeeld door vrijwilligers 
te zoeken. Jullie begeleiders helpen jullie daarbij. Maar jullie kunnen 
ook elkaar helpen. Jullie doen leuke dingen samen en willen dat 
contact graag behouden. Jullie zijn elkaars netwerk! En je hebt dus al 
een paar mensen om je heen waar je af en toe op terug kunt vallen. 
Mijn advies is dan ook: durf elkaar nu al af en toe eens om hulp te 
vragen. Misschien kan een ander je helpen met iets wat je zelf niet zo 
goed kunt, bijvoorbeeld een schilderijtje ophangen. En kun jij op jouw 
beurt een ander weer helpen met boodschappen doen als hij of zij 
ziek is. Zo help je elkaar en dat is precies waar de Wmo over gaat.  
 
Groeten,

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 
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Feest!

BBQ met de buurt
De cliënten van de Weverstraat in Dinxperlo 
organiseerden op 14 juni een BBQ. Ze nodigden 
ook familie, vrijwilligers, begeleiders en de 
buren uit. Het was erg leuk en gezellig.

Angela 12,5 jaar bij de bakker
Angela werkt al 12,5 jaar bij bakker Heijerman in Varsseveld. 

Op 14 mei is ze daarom in de bloemetjes gezet. Banketbakker 
Wim sprak met veel lof over hoe Angela haar werk doet. 
Van hem heeft zij geleerd hoe ze overheerlijke taarten en 

gebakjes moet maken. Onder het genot van een kopje koffie 
– en gebak natuurlijk – is het jubileum gevierd. Gefeliciteerd 

Angela, en op naar de volgende 12,5 jaar!

The Voice of Vlierbes 
De cliënten van de Vlierbeslaan in 
Aalten zijn echte artiesten! Tijdens een 
gezellige avond hebben ze “The Voice 
of Vlierbes” gehouden. Hennie zong 
als een Spaanse zangeres. Freddie 
en Brigitta zongen samen liedjes van 
Liesbeth List en Freddie zong Normaal. 
Drike zong “Ik sta op wacht”. Gerard 
speelde drums en Joyce keyboard. 
Amanda en Peter gaven een drumsolo 
weg. Nick en Simon kwamen ook nog 
langs (Sjoerd en Carla). Ria begeleidde 
oud-Hollandse liedjes op de gitaar. 
Met veel publiek en lekkere hapjes 
en drankjes was het een fantastische 
avond!
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Gezellige BBQ Lijsterstraat 
Op zaterdag 10 augustus genoten cliënten 
van de Lijsterstraat in Varsseveld van 
een overheerlijke barbecue. Die werd 
hen aangeboden door de eigenaren van 
Cafetaria De Rotonde. Ruud en Wilma, 
ontzettend bedankt voor de gezellige en 
lekkere BBQ!

Cliënten op tv bij 
Zomer in Gelderland
Linda, Fabian, Marieke en Miriam zijn in 

juli op tv geweest. Ze deden mee aan 

het programma Zomer in Gelderland. De 

vier werken bij basisschool De Bosmark in 

Dinxperlo. Samen met de leerlingen deden 

ze een dansje. En ze zongen mee met het 

lied over Dinxperlo. Jan, bewoner van de 

Weverstraat, deed ook gezellig mee. Ook 

achter de schermen zijn de cliënten heel 

druk geweest. Ze smeerden broodjes voor 

iedereen.

Logeerhuis Aalten 10 jaar
Het logeerhuis in Aalten bestaat  
10 jaar en vierde dat in juni. Eerst was 
het genieten van een gebakje, wat 
te drinken en clown Muts. Daarna 
maakten de cliënten een huifkartocht 
en was er een picknick. Onderweg 
zong iedereen mee met de gitaar. 
Het was een heerlijk feest!
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Jubeldag 
2013
Glitter en 
Glamour
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Een dag op stap met

Opstaan!
Om 7.15 uur begint Willeke haar dag. Een 
begeleider maakt haar wakker en helpt met 
douchen en aankleden. 

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te weten. 
De redactie van de Horizon ging een dag op stap met Willeke Hendriksen.

Naar dagbesteding
Om 9.00 uur rijdt het busje voor. Dat brengt 
Willeke naar de dagbesteding aan de Slaadreef 
in Aalten. In het busje staat vaak een mooi 
muziekje aan. De dag begint zo goed.

Ontbijten 
Als ontbijt is er een boterham 
en een lekker kopje thee. 
Samen met andere cliënten in 
de gemeenschappelijke ruimte. 
Gezellig!
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Genoeg te doen
Bij de Slaadreef zijn er allerlei activiteiten die Willeke leuk vindt: muziek luisteren en maken, schommelen, dansen, snoezelen, een voetenbadje nemen of gewoon lekker zitten in een luie stoel… Willeke vindt het heerlijk bij de Slaadreef, en lekker rustig.  

Thuiskomen 
Om 17.00 uur komt Willeke thuis en vaak is er dan al iemand aan het koken. Bijna tijd voor het avondeten, dus Willeke gaat alvast aan de eettafel zitten. Daar eet ze samen met vier andere cliënten en de begeleiding.

Bromtol
Willeke vindt het fijn om mensen om zich 

heen te hebben. Na het avondeten kijkt ze 

daarom graag tv of luistert ze naar muziek 

samen met andere cliënten. Of ze speelt 

met haar favoriete speelgoed: de bromtol. 

Slaapliedje
‘Op een grote paddenstoel….’ Dat 
slaapliedje hoort Willeke het liefst als ze om 
21.30 uur gaat slapen. Een begeleider helpt 
haar naar bed en zingt het liedje voor haar. 
Daar moet ze altijd erg om lachen, waarna 
ze snel in een diepe slaap valt.
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Vind jij het ook altijd zo gezellig in de wintermaanden? Het is ’s avonds al snel donker, dus 
dan kunnen vroeg de gordijnen dicht en de kaarsjes aan. En rond kerstmis zet je misschien 

wel een kerstboom op of versier je je huis met mooie lampjes. Maar met al die gezelligheid is 
het ook opletten geblazen. Er kan namelijk gemakkelijk brand ontstaan. Gelukkig kun je van 

alles doen om brand te voorkomen. Wij geven je een paar tips.

BRAND! 
Wat kun je doen om het te voorkomen?

Nog een paar tips om je huis veiliger te maken:

Gebruik kaarsen met een batterij en geen echte kaarsen.

Doe altijd je televisie helemaal uit, laat ’m niet op stand-by staan.

Haal nadat je de droger hebt gebruikt, altijd de stofpluizen eruit.

Speel niet met vuur!

1

2

3

4

Gezellig, de lampjes aan!
Deze lampjes zitten in een bos 
met takken. Maar de lampjes 
kunnen ook in de kerstboom. 
Niks mis mee!

Maar… nu ligt er een muts op 
de lampjes. De lampjes zijn 
warm, de muts wordt warm 
en kan in brand vliegen. Goed 
opletten dus! Leg geen spullen 
op de lampjes. Dat is niet veilig.

Ga je even weg uit je huis om 
boodschappen te doen of om op 
visite te gaan? Of ga je slapen?
Doe de lampjes uit. Dat is veilig.
Er wordt geen stroom gebruikt 
en de lampjes kunnen niet te 
warm worden.



Leren is leuk
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De cliënten van team Gendringen Wonen 
wilden graag wat meer weten over brand. 
En over hoe ze brand in hun huis kunnen 
voorkomen. Zij nodigden daarom leercoach 
Mariska de Vries uit om iets te komen 
vertellen over brandveiligheid. Johan 
Kraaijenbrink uit Silvolde was erbij en vertelt 
er meer over.

Johan: ‘We hebben eerst bijgepraat en koffie en 
thee gedronken met wat lekkers erbij. Daarna heeft 
Mariska ons filmpjes laten zien van een man die aan 
het koken was. Er gebeurde van alles in de keuken. 
Wij moesten steeds zeggen als er iets gevaarlijks 
gebeurde. Daarna liet Mariska ons ook foto’s zien. 

Als er een gevaarlijke situatie te zien was, konden we 
een rode kaart opsteken. En als het veilig was een 
groene.

Leerboek
Iedereen deed erg goed mee en er werden goede 
vragen gesteld. Na afloop kreeg iedereen een 
leerboek mee waarin je kunt leren over brand en 
wat je kunt doen om brand te voorkomen. En een 
werkboek met opdrachten om thuis te maken, zodat 
je weet of je alles goed hebt begrepen. Ook kreeg 
iedereen een certificaat. Jammer genoeg was de 
middag snel voorbij, maar het was heel leuk en 
leerzaam. We hebben afgesloten met een hapje en 
een drankje. Het werd wel later dan afgesproken 
was, want het was erg gezellig!’ 

Wil jij ook meer weten over brand?
Dan kun je je opgeven voor een cursus over brandveiligheid. Je doet de cursus 
samen met andere cliënten, bijvoorbeeld van jouw woon- of werklocatie. In het 
leerboekje voor cliënten van Estinea lees je er meer over. 
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Erik Roelofsen  
30 mei 1965 - 4 oktober 2013

Kijkend naar de sterren
Hoe is het zonder jou
Kijkend naar de sterren 
Wij denken aan jou
Dag vriend

Plotseling was het stil… 
Wat was het fijn om je 
te mogen ondersteunen Erik, op je eigen woon- en 
werkplek. We zullen je enorm missen!

Cliënten en medewerkers Piet Heinstraat en 
W&A De Hoven
 

Dankbetuiging
De laatste tien jaren waren voor Erik de beste van 
zijn leven. Hij voelde zich thuis in zijn appartement 
met een eigen televisie, stoel en voordeursleutel. 
En zelf de regie in handen. Veel dank aan het 
team van de Piet Heinstraat. Door hun zorg en 
begeleiding voelde Erik zich begrepen en thuis. 
Ook dank aan het team van De Hoven, waar Erik 
bij Addy en Annette een eigen werkplek kreeg. 
Het heeft voor ons veel waarde dat Erik het zo fijn 
heeft gehad.

Familie Roelofsen-Heideman 

Ada den Hollander  
3 augustus 1943 – 25 augustus 2013 

Vele jaren kwamen 
we bij Ada thuis, in 
haar appartement in 
Dinxperlo. Daar liet 
ze vaak trots haar 
breiwerkjes en kaarten 
zien. Ondanks haar ziekte 
bleef ze sterk en belangstellend naar anderen. We 
zullen haar warme persoonlijkheid missen. 

Ada bezocht ook enkele jaren het dagcentrum 
in Dinxperlo. Met haar zorgzaamheid en lieve 
uitstraling wist ze in ieders hart een plekje te 
veroveren. Ada vermaakte zich altijd prima met 
handwerken, huishoudelijk werk en soepballetjes 
draaien. Herinneringen aan Ada halen we nog 
regelmatig op, zeker nu haar broer Jan ons 
dagcentrum bezoekt. 

Team Dinxperlo Wonen en 
team W&A Dr. Van der Meerstraat

In memoriam

Damion  Baten  
18 november 1995 - 23 oktober 2013

We missen je, Damion. 
Het is leeg, ook bij ons. 
Alleen de ballenbak, die blijft vol. 
De kinderliedjes zijn saaier zonder jou,
Je speelplekje op de vloer, is niet meer wat het was.
En de geluiden zijn stiller dan ooit.
Eén ding heb je ons geleerd:
Om te luisteren naar de mooie dingen om ons heen, 
Waar we zo snel aan voorbij gaan.
Sta eens stil en luister naar wat je echt hoort,
Er is zoveel meer dan we merken.
Dank je wel Damion, dat je ons hebt leren luisteren.

Team logeren Aalten
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Willeke vindt het heerlijk om te 

schommelen. Op een gewone 

schommel of op de ligschommel. 

Er verschijnt dan een brede lach op 

haar gezicht. 

Lekker bewegen 
op de gym! Uit de 

koker van
Willeke Hendriksen gaat iedere zaterdag naar de gym. Dat is een soort instuif met sport en spel. Willeke kan niet praten, maar je kunt goed aan haar merken dat ze de gym leuk vindt.

Lijkt gym jou ook leuk? 
Kom dan eens kijken! Er zijn altijd verschillende toestellen opgebouwd. En er zijn allerlei 
materialen. Je kiest zelf wat je wilt doen. Er zijn vrijwilligers die je helpen. De gym is op 
zaterdag van half 10 tot half 12 in de Aladnahal in Aalten. 

Bij de kringactiviteit voert Willeke samen met 
de begeleiding de opdracht uit. Onder de 
parachute door lopen, samen met een bal 
kegels omrollen of  bewegen op muziek. 

Willeke fietst graag op 
de hometrainer. Twee 
begeleiders tillen haar erop.

Met een reuze grote bal heen en weer 

rollen kan Willeke ook heel goed. Ze 

heeft dan geen rollator nodig.
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Joop Groeneveld

Beeldhorloge 
als geheugensteuntje
Joop Groeneveld is de koning te rijk. Sinds april van 
dit jaar heeft hij namelijk een beeldhorloge om zijn 
pols. Op het beeldhorloge staan plaatjes. Joop:  
‘Door de plaatjes die op mijn horloge komen, weet 
ik precies wat ik moet doen. Mijn medicatie ophalen 
bijvoorbeeld of naar het avondeten op de inloop. En 
zelfs de fietstocht van de tafeltennisvereniging stond 
erop. Ik kom nu altijd op tijd op mijn afspraken!’ 
 
Joop is 56 jaar, woont bij Estinea aan de 
CF Klaarstraat in Enschede en kan niet lezen en 
schrijven. Maar dankzij het beeldhorloge kan hij een 
stuk zelfstandiger functioneren. Thuis, maar ook op 
zijn werk. 

Zo werkt het
Het beeldhorloge is zo ingesteld dat het gaat piepen 
en trillen als Joop iets moet gaan doen. Als hij dan 
op zijn horloge kijkt, ziet hij een plaatje. Joop: ‘Er 
zijn allemaal verschillende plaatjes. Die bekijk ik 
altijd eerst samen met mijn begeleiders. Zo weet 
ik precies wat ze betekenen. Soms weet ik al welke 
afbeelding er op mijn horloge gaat komen. Dan ben 
ik ’s middags bijvoorbeeld al aangekleed voor de 
tafeltennis. Als de afbeelding van tafeltennis dan 

op mijn horloge komt, weet ik dat ik op de fiets kan 
springen.’

Handig en stoer
Joop vindt het beeldhorloge handig én stoer. Joop: 
‘Ook op mijn werk en thuis vindt iedereen het mooi. 
Eerst heb ik een tijdje een beeldhorloge te leen 
gehad van Estinea. Zo kon ik uitproberen of het iets 
voor mij was. Nu heb ik mijn eigen horloge met een 
zwart leren bandje. Dat vind ik nóg mooier.’

Weekschema
Ook begeleider Larissa Smit vindt het beeldhorloge 
gemakkelijk in het gebruik: ‘Als begeleiders zetten 
we het weekschema van Joop in het horloge. 
En als er iets verandert, passen we dat aan. Dat 
kan heel gemakkelijk via internet. Het is fijn om 
te zien, dat Joop door het beeldhorloge een stuk 
zelfstandiger is geworden. Het horloge werkt als een 
geheugensteuntje. Het herinnert hem aan activiteiten 
en afspraken, zonder dat hij steeds hulp nodig heeft 
van anderen. En het beeldhorloge geeft hem meer 
houvast bij het structureren van zijn dag en week. 
Joop weet nu precies hoe laat hij weg moet en 
waarheen, en dat geeft meer rust.’
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Regio-avonden: ouders vertellen
Begin november zijn in alle regio’s informatieavonden gehouden. Zo’n 250 ouders en 
cliëntvertegenwoordigers waren hierbij aanwezig. De cliëntenraad presenteerde zich. Kwartiermakers 
Wmo vertelden over de projecten waar zij mee bezig zijn in hun gemeente. En de regiomanagers lichtten 
de plannen toe voor 2014. Ook verschillende ouders en vertegenwoordigers leverden een bijdrage. Zij 
vertelden hoe zij hun steentje bijdragen op de locatie van hun kind of familielid, en wat dat oplevert. 
 
Hoe belangrijk is het om die informatie uit te wisselen met elkaar? ‘Heel belangrijk’, vindt bestuurder Beatrijs 
van Riessen. ‘Zorgaanbieders krijgen in de toekomst minder geld en van ouders en vertegenwoordigers 
wordt een bijdrage verwacht. Gelukkig zijn er binnen Estinea al veel mooie voorbeelden van ouders, familie 
en vrijwilligers die meedoen. Het is waardevol en inspirerend om die met elkaar te delen. Zo kunnen we de 
dingen die goed gaan, verder gaan uitbouwen. In 2014 gaan we daar gericht mee aan de slag, samen met 
ouders, familie en vrijwilligers.’

Ineke Postma: ‘Onze zoon Arnold woont 
sinds juni 2013 begeleid zelfstandig aan  
’t Bartelinkslaantje in Hengelo. Wij zijn er trots op 
hoe snel hij zich ontwikkelt. We draaien niet mee 
in een rooster, maar zijn wel betrokken bij de 
leuke dingen die zo belangrijk zijn in zijn leven. 

Zoals sporten, samen met andere jongeren. Een 
tijdje geleden organiseerden de begeleiders een 
voetbalwedstrijd. Aan de ouders werd gevraagd 
om te komen supporteren en wat hand-
en-spandiensten te verrichten. Het was een 
geweldig spektakel, dat de band tussen cliënten, 
ouders en begeleiders enorm heeft versterkt. 

Een ander mooi voorbeeld zijn de vrijwilligers uit 
de buurt. Zij ondersteunen een aantal cliënten 
die willen leren koken. Het is hartverwarmend om 
te zien hoeveel vrijwilligers zich hebben gemeld 
na een oproep in de wijkkrant. Onze zoon is zo 
trots dat hij nu zelf pannenkoeken kan bakken! 

In beide voorbeelden dragen ouders en 
vrijwilligers hun steentje bij. Samen zorgen we 
ervoor dat deze jongvolwassen cliënten zich 
kunnen ontwikkelen en dat ze kunnen meedoen. 
De onderlinge band tussen cliënten, begeleiders, 
ouders, familie en vrijwilligers uit de buurt wordt 
ook sterker, en dat is een heel mooi neveneffect.’

Ouder vertelt:

‘Ouders en 

vrijwilligers dragen 

steentje bij’



Gert Abbink van team Lijsterstraat heeft 
in juni de Vierdaagse van Varsseveld 

gelopen. Samen met Hannie en Ina liep 
hij de 10 km. Tijdens de intocht droeg hij 

een oranje t-shirt. Achterop had hij zijn 
naam geschreven. Hij kon het heel goed 
volhouden en heeft een medaille, snoep 
en bloemen gekregen.  Gert, je hebt het 

SUPER gedaan!

Team Lijsterstraat 12
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Vertel het maar

Ik ben met vrijwilliger Jan naar het dieren verzorgen 

in Meergaarden geweest. Ik heb de geiten en 

konijnen hooi, brokken en water gegeven. De duiven 

en kippen heb ik gevoerd. En ik heb de schapen 

geaaid. Ik vond het heel leuk. We gingen op de fiets 

en hebben ook koffie gedronken. 

Dinant  Vaags

Ik ben naar de musical “De Jantjes” geweest. 
We gingen met een touringcar naar de 
stadsschouwburg in Nijmegen. Bij aankomst 
in de zaal was het smartlappenkoor aan het 
spelen en iedereen zong mee. Toen kwam de 
musical en die vond ik heel mooi. Na afloop 
kregen we lekkere hapjes, iets te drinken en 
iedereen kreeg een cd van de Jantjes mee 
naar huis. En thuis stond een lekkere pan 
erwtensoep op ons te wachten. Het was een 
zeer leuke dag, die ik niet snel vergeet!

Ingrid Luessink
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Wij, de mannen van Slaadreef 13, zijn een 

dagje naar de camping in Limburg geweest. 

We gingen met de bus, samen met een 

groep vrijwilligers. Daar kregen we koffie, 

echte Limburgse vlaai en broodjes onder 

de luifel van een tent. Henry, Raymond en 

Sebastiaan gingen ook nog mee op een 

boottocht over de Maas. Dennis en Henk 

bleven op de camping en genoten van het 

mooie uitzicht over de jachthaven. ’s Avonds 

hebben we gegeten in het restaurant bij de 

jachthaven. Het was een leuke, gezellige 

dag. Dank jullie wel vrijwilligers! 

Henry, Henk, Dennis, Sebastiaan 
en Raymond

Brigitte en ik doen van alles samen: 
fietsen op de duofiets of rolstoelfiets, 
naar een muziekconcert, zwemmen, 
op visite bij moeder in Lichtenvoorde 
en wandelen. We kennen elkaar nu 
vijf jaar. Om het eerste lustrum van 
onze vriendschap te vieren, zijn we 
pannenkoeken gaan eten. Brigitte kan 
niet praten. Maar haar gezicht spreekt 
duidelijke taal: ze geniet van alles wat 
we doen. Ik hoop dat we nog lang 
samen mogen optrekken.

Rina Madern, vrijwilliger

Wij zijn in augustus naar het Dolfinarium geweest. 

Daar hebben we shows gezien met walrussen, 

zeeleeuwen en dolfijnen. Frans mocht op de foto 

met een dolfijnentrainer. En Anie en Anie zijn bij de 

dolfijnenshow nat gespetterd. Gelukkig hadden ze 

een deken. We hebben erg genoten van de hele 

dag. Op de terugweg zijn we nog even door de 

McDrive gegaan voor een McFlurry. Volgend jaar 

willen we weer!

Annie, Annie, Frans, Louis  en Riekie



Wilco Veldkamp (21 jaar) werkt bij Hotel Restaurant Avenarius in Ruurlo. In 
de keuken, als assistent van de kok. Het leukste om te doen vindt Wilco het 
ontbijt voorbereiden. Wilco: ‘Met de snijmachine snij ik dan allerlei soorten 
kaas en vleeswaren. Ook zet ik verschillende soorten brood klaar. Soms 
ontbijten hier wel zestig mensen. Daar ben ik dan best wel druk mee.’

Tapas
Wilco voelt zich helemaal thuis in de keuken 
van het hotel. ‘Het gaat hartstikke goed en 
ik mag sous-chef Robbert-Jan te Kulve al 
veel helpen aan het fornuis. Bijvoorbeeld met 
stukken vlees braden op de Green Egg. Dat 
is een grote barbecue. Ik maak ook vaak de 
lunch of bak koekjes in de oven. En ’s avonds 
mag ik helpen met tapas maken. Dat zijn 
allemaal verschillende kleine hapjes, die de 
gasten per persoon uit mogen kiezen.’

Laten zien dat ik meer kan
Wilco werkt sinds november 2011 bij 
Avenarius. Eerst als stagiair via 
school en inmiddels heeft hij al 
zijn tweede jaarcontract, dat 
loopt tot november volgend jaar. 

Wilco: In het begin deed ik 
gemakkelijke werkjes, zoals sla 
snijden en veel opruimen. Maar ik heb 
veel geleerd en laten zien dat ik best 
wel meer kan. Ze hebben hier een leuk 
team om mee samen te werken. Meestal 
werk ik vier dagen in de week. Vaak is dat 
in het weekend. Op den duur wil ik ook wel 
’s avonds laat werken. Op verschillende tijden 
werken, dat lijkt me wel cool!’

MIJN keuken


