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Wil jij ook een keer 

in Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.

Hallo allemaal

Colofon

Ik ben Dominique Tettero. In deze Horizon staan een paar artikelen over mij. 
Je kunt bijvoorbeeld lezen en zien hoe mijn dag eruit ziet. En dat ik heel graag 
met de trein reis. Ik vond het leuk om hieraan mee te werken. Misschien wil jij 
dat ook wel een keer.
 
Ik woon al anderhalf jaar aan de Piet Heinstraat 19b in Aalten. Ik vind het hier leuk, 
maar wil liever verhuizen naar Winterswijk. Dan woon ik dichter bij mijn moeder en mijn 
zus. Ik heb niet veel contact met de andere bewoners hier. We eten wel samen en praten 
dan gezellig. Maar verder doen we niet veel samen. Alleen af en toe een uitje 
met Estinea, bijvoorbeeld naar FC Twente. Dat is mijn favoriete voetbalclub.

Vroeger ging ik regelmatig stappen met mijn zus Daniëlle. Dan gingen we 
naar “de Radstake” in Varsseveld. Ik vind het jammer dat ik mijn zus nu 
minder vaak zie. Alleen uitgaan is minder leuk en doe ik ook niet zo 
vaak. Af en toe ga ik bij mijn moeder op bezoek in Eibergen. 
Dan ga ik met de bus.

Paul ten Brinke is mijn persoonlijk begeleider. Ik kan goed met hem 
praten. Paul zegt altijd dat ik nergens zou zijn zonder mijn mobiele 
telefoon. Ik heb er een met een heel groot scherm, want ik kan 
slecht zien. Mijn telefoon gebruik ik veel; bijvoorbeeld om te bellen, 
om mailtjes te versturen en te What’s appen met mijn moeder. 

Heel veel leesplezier met deze Horizon!

Horizon is het cliëntenblad van Estinea. In 2013 verschijnt het blad twee keer. De volgende 
Horizon verschijnt in november 2013. Heb jij een bijdrage? Stuur die dan vóór 1 oktober 2013 naar 
communicatie@estinea.nl

Tekst en eindredactie: PR en communicatie Estinea Redactie: Rianne Engel, Annelies de Jonge, Martijn 
te Loo, Marleen Oldenhave (hoofdredactie), Trudy Swijtink en Marianne Wisman Ontwerp en opmaak: 
Frontis Fotografie omslag: Hajo Smit Drukwerk: Drukkerij Kempers Verzending: Repro Aalten

Deze mensen werkten mee aan de Horizon: Paul ten Brinke, Sonja Derksen, Patrick van Elst, Henk ter 
Horst, Hermien ter Horst, Nena van der Linde, Caspar Nijenhuis, Beatrijs van Riessen, Frank Roos, Dick 
Stronks, Dominique Tettero, Erna Veenvliet, Truus Wiggers, Remy de Wit, Herma, Sylvia, Henny, Juventa 
en Hanneke van was- en strijkservice Het Wamelink, bewoners en begeleiders van de Jachtlaan.

Groetjes, Dominique
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Koffie en hapjes bij het 
Twentekwartier
Roxanne en Ilona werken soms bij het TwenteKwartier. 
Dat is in het voetbalstadion van FC Twente in Enschede. Roxanne: ‘Wij doen hier van alles. Glazen spoelen, 
drinken inschenken, naamkaartjes uitdelen, alles 
klaarzetten en weer opruimen. Ik vind het heel leuk om 
hier te werken’. Ilona: ‘Iedereen is heel aardig! Ik geef 
mensen koffie of hapjes. Voetbal kijken vind ik wel leuk, maar zelf vind ik het veel leuker om te dansen!’

Handje helpen bij Villa Mondriaan
Op tweede Pinksterdag was de opening van Villa 

Mondriaan in Winterswijk. Voor Juventa, Iris en 

Tom was dat een leuke dag. Zij deelden koekjes 

uit aan iedereen die er was. Ze hebben meer dan 

500 boekjes op alle stoelen neergelegd en toen het 

afgelopen was, hebben ze alles weer opgeruimd. 

Juventa: ‘De mensen die we geholpen hebben, 

waren heel blij met onze hulp en vroegen of we dit 

niet vaker konden doen. Wij kunnen altijd helpen!’

Serveren op de Beurs 
van Aalten
Koffie en thee inschenken voor 
klanten en ranja uitdelen. Anneke, 
Wilma en Remy deden dat op de 
Beurs van Aalten. Wilma: ‘Het was 
heel leuk en gezellig! Soms was 
het heel druk en dan weer wat 
rustiger. We stonden bij de ingang 
en konden iedereen zien die 
binnen kwam.’

Leuk werk!
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Bewoners ’t Bartelinkslaantje 
krijgen huissleutel
Op 27 mei kregen de dertien bewoners van 

’t Bartelinkslaantje in Hengelo de sleutel van 

hun nieuwe woning. Zij wonen op een heel 

bijzondere plek. Alles ziet er heel mooi uit met 

veel bomen, planten en gras. Als de bewoners 

klaar zijn met klussen in hun nieuwe woning 

kunnen ze van alles doen op het erf en in de 

woonwijk die vlakbij ligt. 

Start sloop Slaadreef
Aan het Slaadreefterrein in Aalten krijgt 
iedereen een nieuwe woning. Bewoner Erik 
Sikkink sloopte op 6 mei het eerste stuk. Dat 
deed hij samen met de wethouder, die op 
een hijskraan zat. Er waren heel veel mensen 
komen kijken om dit bijzondere moment mee 
te maken. 

Estinea krijgt woonlocatie in 
Haaksbergen
Estinea krijgt een woonlocatie in het centrum 
van Haaksbergen. Het gebouw heet De Kalter 
en wordt nu nog gebouwd. Als het klaar is 
kunnen er 17 cliënten wonen.

Kort nieuws
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Nieuwe dingen leren is soms best spannend. Maar 
het is vooral leuk! Wil jij graag iets leren? Iets nóg 
beter kunnen dan nu? Of juist iets ervaren dat je nog 
niet kent? Estinea heeft een leerprogramma speciaal 
voor jou. Ben je benieuwd wat je allemaal kunt 
leren? Bij deze Horizon zit een speciaal leerboekje. 
Daar staan alle cursussen en workshops in die je bij 
Estinea kunt doen. Ga maar snel eens kijken!
 
Leren is…
Leren betekent dat je nieuwe dingen denkt, durft 
en doet. Het leuke is dat je daardoor iets zelf kunt 
wat je eerder nog niet kon. Bijvoorbeeld alleen naar 
je werk of familie lopen of fietsen. Of zelf koken. Of 
anderen helpen met koken, als je het niet zelf kunt. 
Bijvoorbeeld door in een schaal te roeren of het eten 
te proeven. 

Er zijn heel veel dingen die je kunt leren. Je kunt 
leren nee zeggen tegen anderen. Je kunt leren 
om te genieten van een mooi verhaal, dat wordt 
voorgelezen en speciaal voor jou is geschreven. Je 
kunt leren om cupcakes te maken, toneel te spelen 
of te dansen. Misschien wil jij wel leren wat je moet 
doen als er brand is. Of hoe je ervoor kunt zorgen dat 
er geen brand komt. 

In je eigen tempo
Bij Estinea leer je altijd in je eigen tempo. Soms doe 
je dat alleen en soms doe je dat in een groep. Dat 
hangt ervan af wat jij leuk en fijn vindt. Kijk snel in 
het leerboekje of er iets voor jou bij zit. Zit er niet 
bij wat jij zoekt? Laat het dan weten. We kijken dan 
of we voor jou een cursus  op maat kunnen maken. 
Je kunt dit samen met je begeleider mailen naar 
leerprogrammaclienten@estinea.nl.

Leren is leuk

MEE op weg
In september 2013 start ‘MEE op weg’. Dit 
is een cursus die je alleen doet, samen met 
een maatje (vrijwilliger) die jou helpt. Jij 
kiest een route die je zelfstandig wilt leren 
reizen. Bijvoorbeeld van huis naar je werk 
of van huis naar je familie. Het maakt niet 
uit hoe je reist: met de trein, de bus, op de 
fiets of lopend. Samen met je maatje maak 
je een plan en oefen je de route. Net zo lang 
tot je dit helemaal alleen kunt. Er kunnen 25 
mensen mee doen, dus meld je snel aan! Je 
begeleider kan je opgeven. Het formulier  
dat daarvoor nodig is, staat op intranet. 
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Koninklijk sporten en snoezelen 
Zaterdag 8 juni was het zo ver: zo’n 160 deelnemers verzamelden zich voor de sport- en snoezeldag. Het 
thema dit jaar was ‘Koningsspelen’. Máxima en Willem-Alexander waren er ook. Zij kwamen aan in een koets 
met beveiligers. Máxima knipte het lintje door en toen kon het feest beginnen. Het zonnetje scheen volop en 
er was voor iedereen wel iets leuks te doen. Aan de foto’s hieronder kun je zien dat iedereen erg veel plezier 
had. Na afloop kregen alle deelnemers een prachtige, oranje medaille. Het was een mooie, sportieve dag 
die mogelijk is gemaakt door Stichting Vrienden Van Estinea en een heleboel enthousiaste vrijwilligers. 
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Alle elektrische apparaten gebruiken energie. Je televisie, je computer, de wasmachine, de 
droger, de oplader van je telefoon. Ook de verwarming en lampen werken op energie. Als je 

energie gebruikt, dan is dat niet goed voor het milieu. Bovendien kost energie heel veel geld. 
Estinea wil daarom dat we met elkaar minder energie gaan gebruiken. Op woonlocaties, op werk- en 

activiteitenlocaties en op kantoren van Estinea.  Als we dat samen doen, zorgen we voor een beter milieu. 
En we besparen veel geld. Dat geld kunnen we dan mooi weer voor andere dingen gebruiken. Doe jij mee?  
 

Wat kun jij doen?
Wat kun je allemaal doen om zo weinig mogelijk energie te gebruiken? Wij geven een paar tips: 

• Heb je het warm?  
Zet dan de verwarming lager. Je kunt ook het 
raam even open zetten. Maar laat nooit het 
raam open als de verwarming aan staat!  

• Heb je het koud?  
Trek dan eerst een dikke trui of vest aan.  
Dat krijg je het waarschijnlijk al snel warmer.  
Je kunt ook lekker gaan bewegen in je kamer.  
Van bewegen krijg je het namelijk ook warm. 

• Ga je naar je werk?  
Doe dan altijd het licht uit. Kijk ook of er nog 
andere apparaten aan staan die uit kunnen.  
Zo gebruiken die apparaten geen energie als 
jij er niet bent. 

• Wil je de was drogen?  
Als je maar een beetje was hebt, kun je die 
ophangen. Dan verbruik je helemaal geen 
energie. Heb je een droger? Gebruik die dan zo 
weinig mogelijk en alleen als je een hele trommel 
vol hebt. 

Tips
Energie besparen kun je op heel veel manieren. 
Praat er eens over met je begeleiders, zij hebben 
ook vast nog wel tips. Heb je zelf een goed idee hoe 
je energie kunt besparen? Dan willen we dat graag 
weten! Je kunt het je begeleider vertellen of een 
mail sturen naar ina.hoopman@estinea.nl.

Samen minder energie gebruiken

Energiedoos
Binnenkort krijgen alle locaties van Estinea 
een speciale energiedoos. Daarin zitten nog 
meer tips over hoe jij energie kunt besparen. 
Ook is er een poster gemaakt om iedereen 
eraan te herinneren dat we samen minder 
energie gaan gebruiken. Hangt de poster 
al bij jou op de locatie? In de energiedoos 
zitten er nog een paar. 
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Hallo Beatrijs, 

Wij werken sinds kort bij de was- en strijkservice van 
zorgcentrum Het Wamelink in Winterswijk. Eerst drinken 
we samen koffie en dan halen we de schone was op bij 
bewoners. We kijken hoe de was gevouwen moet worden 
en daarna vouwen we die zelf op. Als we klaar zijn, 
brengen we de was weer terug naar de bewoners. Het is 
erg leuk om hier te werken: we leren veel en dat kunnen 
we thuis ook weer goed gebruiken. Het is heel gezellig, 
want onder het vouwen kunnen we lekker kletsen. We 
hopen dat de bewoners blij zijn met onze hulp! Graag 
willen wij voor nóg meer mensen de was opvouwen. En 
misschien krijgen we het dan wel zo druk dat we ook 
collega’s erbij krijgen. Heb jij een idee hoe we dat voor 
elkaar kunnen krijgen?  

Groetjes van Herma, Sylvia, Henny en Juventa  

Brief aan Beatrijs

Beste Herma, Sylvia, Henny en Juventa, 

Wat een fantastisch project! Jullie leveren een hele mooie bijdrage 
en doen echt iets voor de bewoners van het zorgcentrum. Ik 
hoop echt - maar eigenlijk weet ik dat wel zeker - dat steeds 
meer mensen gebruik gaan maken van jullie service. Meestal is 
het zo dat je gewoon klein moet beginnen. Als het goed werkt en 
mensen er blij mee zijn, krijg je bijna vanzelf meer klanten. Ik denk 
dat zoiets heel goed gaat door rechtstreeks contact: jullie kunnen 
bijvoorbeeld koffie gaan drinken met bewoners en daar vertellen 
wat je doet. Of je vraagt een tevreden klant om dat aan andere 
bewoners te vertellen. Je kunt bewoners ook een keer uitnodigen 
om te komen kijken wat jullie doen. En misschien kunnen jullie wel 
posters ophangen in de liften van het verzorgingshuis? Andere 
cliënten van Estinea, bijvoorbeeld van Top Art Winterswijk, kunnen 
misschien wel posters voor jullie maken. Zo help je elkaar! Heel veel 
succes met jullie project en ik hoor graag hoe het verder gaat!    
 
Groeten,

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Schrijf dan een brief aan Beatrijs. 

Zij is de bestuurder van Estinea en 
schrijft jou dan terug. Je kunt je 

brief per post sturen naar Postbus 
248, 7120 AE, Aalten of per e-mail 
naar communicatie@estinea.nl. 
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In de kantine
Bij Hameland werkt Dominique in de kantine. Hij maakt tafels schoon, zet kopjes klaar en werkt in de spoelkeuken. Dat vindt hij erg leuk. 

Een dag op stap met

Opstaan!
De dag van Dominique begint om 7.00 uur. Dan 

gaat zijn wekker en staat hij op. Hij kleedt zich 

aan en eet een paar boterhammen als ontbijt. 

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

Kat Olivier
Voordat Dominique de deur uitgaat, geeft hij zijn kat 
Olivier nog te eten en te drinken. Olivier is heel lief en 
slim. Dominique vindt een huisdier heel gezellig, want 
zo loopt er altijd iemand om je heen.

Naar het werk
Om 7.45 uur komt het busje 
waarmee Dominique naar 
zijn werk gaat. Hij werkt bij 
Hameland in Lichtenvoorde. 
Dat is pas sinds kort. Vroeger 
werkte hij in Aalten en ging hij 
met de fiets naar het werk. Dat 
kan nu niet meer en dat vindt 
Dominique wel jammer. 
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Lunchen met collega’sTussen de middag eet Dominique samen met zijn collega’s van de kantine. Dominique kan het goed vinden met zijn collega’s. Gelukkig maar, want hij ziet hen elke dag, alleen in het weekend niet natuurlijk.
Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te weten. 
De redactie van Horizon ging een dag op stap met Dominique Tettero.

Thuis uitpuffen
Om 16.30 uur komt Dominique thuis 

van het werk en kan hij lekker even 

uitpuffen. Soms gaat hij even achter 

de computer, maar het liefst kruipt hij 

achter de Playstation. 

Samen eten
Om 17.30 uur eet Dominique samen met 
de andere bewoners Ben, Wilma en 
Thea. De begeleiders koken altijd. Zelf 
kookt Dominique nooit, maar hij wil het 
wel leren. Dominique maakt alleen soms 
een tosti voor zichzelf.

Praatje met begeleider PaulPaul ten Brinke is de persoonlijk begeleider van Dominique. Paul zegt dat Dominique een rustige, verlegen jongen is. Hij houdt er wel van om andere bewoners een beetje te plagen.

Een gokje wagen
Na het avondeten waagt Dominique een 

gokje. Hij heeft in zijn appartement twee echte 

gokkasten staan. Eigenlijk is zijn woonkamer net 

een klein cafeetje.
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Feest!

25 jaar Kunstuitleen
De Kunstuitleen van Estinea 
in Aalten bestaat 25 jaar. In 
maart was het daarom feest. De 
cliënten bezorgen kunstwerken 
bij mensen en bedrijven in de 
buurt. Dat doen ze op een 
(bak)fiets, een driewieler of een 
tandem met aanhangwagentje. 
Daar staat nu met grote 
letters 25 op.

Top Art bestaat 12,5 jaar!
Cadeauwinkel Top Art Aalten bestaat 12,5 jaar. Dat is 

natuurlijk gevierd met een echte feestweek in de winkel. Voor 
de cliënten die bij Top Art werken was het extra groot feest.  
Zij zijn namelijk met alle collega’s samen uit eten geweest. 

Appie Vaags tweede bij Gelderlander Kunstprijs 
Vind jij dit ook zo’n mooi kunstwerk? Appie Vaags heeft het 
gemaakt en hij heeft er een prijs mee gewonnen! Hij werd 
tweede bij de Gelderlander 
Kunstprijs 2013. Dat is ontzettend 
knap, want er waren 99 
kunstwerken waar de jury uit 
mocht kiezen. Appie werkt bij 
het kunstatelier van 
Top Art Winterswijk. 
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Duofiets voor bewoners 
Groenloseweg
De bewoners van de Groenloseweg in 
Eibergen kregen op zaterdag 20 april een 
duofiets! Jasper Bloemenkamp mocht er 
als eerste op. De fiets is een cadeau van 
Stichting Vrienden Van Estinea.

Vrijwilligers geven 
Estinea een 8!
Vrijwilligers vinden het leuk bij 
Estinea. Ze geven hun werk 
een 8! Vrijwilligers doen heel 
belangrijk werk. Ze helpen 
bijvoorbeeld met boodschappen 
doen en koken. En er zijn 
vrijwilligers die samen met 
cliënten wandelen of zwemmen. 
Ken jij een vrijwilliger? Dan horen 
wij graag jouw verhaal. 
Stuur een mail naar 
communicatie@estinea.nl

Cliënten lopen marathon van Enschede
Twaalf cliënten hebben samen met begeleiders en 
een vrijwilliger de marathon van Enschede gelopen. 
Er waren ook supporters. Die stonden bij de finish 
te wapperen met een mooie vlag van Estinea. Wist 
je al dat Estinea een eigen runningteam heeft? 
Als jij ook wilt hardlopen, kun je je aanmelden via 
hardlopen@estinea.nl

Drie koninklijke schilders
Op 30 april werd Willem-Alexander koning van 

Nederland. Dat bracht Hanny Stegeman, Janny Pasman 

en Wendy van den Broek van kunstatelier Winterswijk 

op een idee. Met alleen rood, wit, blauw en oranje 

maakten zij portretten van Beatrix, Maxima en Willem-

Alexander. De kunstwerken waren zo mooi dat ze een 

hele poos in de etalage van Top Art Winterswijk hingen!

Wist je dat...

Hanny Stegeman
Janny Pasman

Wendy van den Broek



14

Sonja Derksen

Jippie, het is bijna vakantie!
Even niet naar je werk, naar school of dagbesteding. Lekker de hele dag doen 

waar je zin in hebt. Dat is vakantie. Ga jij deze zomer ook nog iets leuks doen? 
Een paar cliënten vertellen hier alvast over hun vakantie. Of jij nu thuis blijft of weg 

gaat - de redactie van de Horizon wenst jou een hele fijne zomer!

Met de camper naar Duitsland
Caspar Nijenhuis (26 jaar) woont aan de Laan van 
Schuylenburgh in Silvolde. Hij gaat samen met zijn 
ouders met de camper naar Duitsland. Caspar: ‘Op 
vakantie geniet ik lekker en lig ik in de zon. We eten 
en drinken dan heel lekker. Vooral barbecueën vind 
ik heel leuk. En mensen kijken vind ik ook leuk om 
te doen op vakantie. Het liefst naar mooie dames 
natuurlijk.’

Bubbelen bij Center Parcs
Nena van der Linde (22 jaar) woont ook in Silvolde 
aan de Laan van Schuylenburgh. Zij is met Pinksteren 
met haar moeder naar Center Parcs geweest. Nena: 
‘We zaten in een luxe huisje met bubbelbad, sauna, 
stortdouche, flatscreen tv en een open haard. Mijn 
oom en tante kwamen een dag op bezoek. Toen 
gingen we barbecueën. Op Center Parcs is een plaza 
waar van alles te doen is: muziek, spelletjes en ’s 
avonds bingo. We hebben veel gefietst en natuurlijk 
een dag geshopt. Ik ging laat naar bed en kon lekker 
lang uitslapen. En als het slecht weer was gingen we 
lekker bubbelen in bad. Ik ga nu alvast sparen voor 
volgend jaar!’

Naar het theater
Sonja Derksen woont op de Slaadreef 39 in Aalten. 
Zij gaat graag op vakantie. Laatst was ze in 
Warnsveld op een luxe vakantieboerderij. Daar ging 
ze naar het theater. Sonja: ‘Ik ben naar een show van 
Buurman en Buurman geweest. Dat was hartstikke 
leuk! Ze zongen liedjes waar ik erg van houd. Ik heb 
ook een aandenken gekocht: een mooie knuffel van 
de gele buurman.’ 

De Blauwe Gids
Op de website van de Blauwe Gids vind 
je heel veel vakantietips. Over speciale 
vakantieparken, campings, hotels en 
organisaties die aangepaste vakanties 
regelen. En je leest er tips van andere 
vakantievierders.  

Kijk op www.deblauwegids.nl.  
Je kunt ook de gids aanvragen.

Caspar Nijenhuis

Nena van der Linde
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Onder de 
mensen

Hermien ter Horst krijgt een lintje 
Hermien is 80 jaar en woont bij Estinea aan de Hogestraat in Aalten. Eind april kreeg ze een koninklijke 
onderscheiding. Hermien doet namelijk heel veel vrijwilligerswerk. Ze doet boodschappen voor  buren die 
dat zelf niet kunnen. Ze breit truien voor het Rode Kruis. Ook drinkt ze koffie en wandelt ze met bewoners van 
twee verzorgingshuizen. Hoe ontmoet Hermien al die mensen? ‘Als ik op bezoek ben bij een vriendin in het 
verzorgingshuis, maak ik ook een praatje met anderen. Zo leer je elkaar kennen. Soms spreken we daarna af en 
doen we iets samen.’

Handjes laten wapperen
Voor Hermien is vrijwilligerswerk doen heel gewoon. ‘Van mijn ouders 
leerde ik dat ik mijn handjes moest laten wapperen. Wat ik zelf kan, 
doe ik zelf. Als ik een ander kan helpen, doe ik dat. Ook bij ons op de 
locatie. Ik help de begeleiders vaak met aardappelen schillen. En op 
zaterdag kies ik het menu, doe ik boodschappen en kook ik voor de 
andere bewoners. Ik kan dan wel niet lezen of schrijven, ik kan ook 
heel veel dingen wél! En ik vind het gewoon leuk.’

Grote verrassing
Dat ze een lintje kreeg was voor Hermien een grote verrassing. 
Hermien: ‘De begeleiders zeiden tegen mij dat er bij de 
burgemeester een feest was voor iedereen die 80 was geworden. 
We gingen naar Het Kulturhus in Lintelo. Daar was mijn familie 
ook en kreeg ik het lintje opgespeld. ’s Avonds hebben we taart 
gegeten om het te vieren. Ik vind het heel leuk dat ik dit lintje heb 
gekregen. Dat heeft nog nooit iemand van Estinea gehad!’

Hermien bij de bloembak met plantjes 
die ze cadeau kreeg van haar familie

Hermien is nu Lid in de Orde 

van Oranje Nassau 
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Veel bezoekers 
tijdens Open Dag 
van Zorg en Welzijn

De wethouder op bezoek bij 

Werk & Activiteiten Hesselink

Op zaterdag 16 maart 2013 was de Open Dag van Zorg 
en Welzijn. Veel locaties van Estinea hielden Open Huis. 
Er kwamen meer dan 200 
bezoekers. Veel cliënten 
vonden het leuk om 
anderen te laten zien hoe 
zij wonen en werken.

Bewoners en begeleiders 
van de Jachtlaan in Silvolde 
hadden het pand versierd  
met vlaggen en ballonnen. 
Veel mensen kwamen een kijkje 
nemen op de locatie. Gewoon omdat ze nieuwsgierig waren. Of omdat 
ze op zoek waren naar een appartement voor hun zoon of dochter. 
Natuurlijk kwamen er ook familieleden langs voor de gezelligheid. 
Verschillende bewoners van de Jachtlaan vonden het goed als mensen 
in hun woning kwamen kijken. De woning van Charles was een soort 
expositieruimte. Bezoekers konden al zijn kunstwerken zien en er waren 
ook kunstwerken te zien van medebewoners. Bij Eddie stond de dvd 
aan met een fotoserie van een gezamenlijk feest en bezoekers kregen 
een echte rondleiding. Petra vertelde op haar appartement over de 
kookcursus die ze pas had gedaan. Het was een zeer geslaagde dag.

Gezellig aan de koffie 

bij De PeperbusBurgemeester eet 
pannenkoeken bij De Hoven

Cliënten van de Piet 
Heinstraat zoeken vrijwilligers

Jachlaan in Silvolde
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Ik ben overal in Nederland al geweest met de trein. Ik vind het heerlijk om zo te reizen:  
lekker zitten en naar buiten kijken. Onderweg maak ik foto’s en filmpjes. Die laat ik thuis  
aan anderen zien. Zo weten zij ook wat ik heb beleefd.

Meestal reis ik alleen. Ik let altijd op of er acties zijn 
waardoor je goedkoop mee kunt met de trein. Dan 
is het helemaal niet zo duur. Bij grote steden stap ik 
uit en ga ik rondkijken. Maastricht is de mooiste stad 
van Nederland. Groningen is niks aan. En Rotterdam 
is net New York met allemaal hoge gebouwen.

Soms ga ik samen met mijn vader op reis met 
de trein. We zijn samen een weekend naar Parijs 
geweest met de Thalys. Dat is een speciale trein die 
heel hard gaat, wel 350 kilometer per uur. Je hebt 
dan het gevoel dat je een beetje zweeft. Het is niet 
eng en je kunt gewoon naar buiten kijken. Ik wil nog 
eens een keer met de ICE, dat is ook een hele snelle 
trein die naar Duitsland gaat. 

Onderweg heb ik altijd mijn telefoon bij me. Daar 
kan ik de dienstregeling op zien. Maar ik kan ook 

een berichtje sturen naar de begeleiders om te laten 
weten waar ik ben. Laatst zat ik in de trein en was 
er een ongeluk gebeurd. We stonden heel lang stil. 
Het werd zo laat, dat er geen trein meer naar Aalten 
ging. Toen mocht ik vanaf Arnhem met de taxi naar 
huis.

Reizen met de trein is fijn!

Uit de 
koker van
Dominique Tettero heeft iets met treinen. Hij vindt ze mooi. Maar hij gaat vooral erg graag op reis met de trein. Hier vertelt hij er meer over.

Samen met de trein?
Dominique zou het erg gezellig vinden om af 
en toe samen met iemand te reizen. Lijkt jou 
dat ook leuk? En zou je wel een keer samen met 
Dominique met de trein willen? Stuur dan een 
mail naar teampietheinstraat17@estinea.nl. 
De begeleiders kunnen jullie dan helpen om 
dit af te spreken.
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Tiny Limbeek  
13 juli 1955 - 9 februari 2013

‘Huil niet omdat ik er niet 
meer ben, maar glimlach 
omdat ik er was.’

Tiny werkte bij Estinea 
bij De Hoven en 
Hamelandroute Werken. 
Aan de Hamelandroute 
verzorgde ze de koffie- 
en theepauzes en de 

lunch. Ook hield ze de 
keuken schoon en opgeruimd. In de tijd die ze 
overhield was ze graag bezig met breien of 
handwerken. Meestal met de koptelefoon op, 
luisterend naar de radio. Tiny was al een tijdje 
ziek, eind vorig jaar werd duidelijk dat ze niet meer 
beter zou worden. Tiny was zorgzaam en begaan 
met iedereen om haar heen. Ze genoot van de 
aandacht van haar familie en vrienden. 

Medewerkers team W&A Hamelandroute

Theo Egbers 
6 april 1964 - 
27 januari 2013

Zo plotseling 
ben je van ons 
heengegaan, daar 
heeft niemand ooit 
bij stilgestaan. Wat in 
onze herinnering blijft is je lach, je genoot van 
het leven. Bedankt voor alles wat je ons 
hebt gegeven.

Medewerkers team Gendringen Wonen

Jan Graven 
28 juni 1943 - 6 april 2013 

‘Doo ’t maor kalm an, 
dat doo ik ook’ 

Dat was het motto van 
Jan. Hij was tevreden 
en leefde zijn leven. Jan 
wist veel van auto’s. 
In de loop der jaren 
heeft hij honderden 
miniaturen verzameld, 
in alle merken, soorten 

en maten. Eén 
kamer in zijn 

huis stond er helemaal vol mee. 
Jan hield erg van lekker eten en 
drinken. Hij genoot van de kleine 
dingen in het leven. Zo zullen wij 
ons hem herinneren.

Medewerkers team Aalten Wonen

Feline Hoekstra 
9 juni 1997 - 9 mei 2013

De strijd is gestreden, 
met telkens 
nieuwe moed, 
verbazingwekkend 
krachtig, ’t is op, zo is 
het goed.

Feline Hoekstra woonde al lange 
tijd binnen Estinea. De laatste zeven jaar 
op de Oostervoort in Winterswijk, dicht bij haar 
familie. Feline’s gezondheid nam de laatste jaren 
steeds verder af en op 9 mei is ze, toch nog vrij 
onverwacht, overleden. We zullen haar missen!

Medewerkers team Oostervoort

In memoriam
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Vertel het maar

Hallo, ik ben Patrick van Elst. Eén keer in de week 

ga ik een ochtend naar “Hart” in Gendringen. Ik ben 

kunstenaar en Anny begeleidt mij met tekenen en 

schilderen. We werken met verschillende technieken en 

materialen. Ik vind het altijd erg leuk bij Anny en ga er 

met heel veel plezier naar toe!

De schoonheid

De meeste mensen kijken 
Alleen maar naar de buitenkant 
Ze weten niet dat echte 
Schoonheid zit toch aan de binnenkant 
Maar ze kijken alleen naar de buitenkant 
En wat er van binnen zit vinden ze niet belangrijk 

Remy de Wit

Hallo allemaal, ik ben Truus Wiggers. Op 25 oktober 
werk ik 25 jaar bij Estinea. Ik ben begonnen op de 
Buskerkamp in Eibergen. En ik heb in de kantine gewerkt, 
koffie inschenken. Maar nu werk ik met veel plezier op 
de Nieuwstraat. Het allerleukste vond ik het werken in 
de winkel. Ik heb training gehad om met de kassa om te 
gaan. Toen ik last van mijn vinger kreeg, ben ik daarmee 
gestopt. Nu help ik Mia met schoonmaken en alles netjes te 
houden. Op de Buskerkamp leerde ik Maarten Meulenkamp 
kennen. Op feesten kwamen we elkaar steeds tegen. Op 
de Kerkstraat hebben we  samen gewerkt. En nu op de 
Nieuwstraat weer. Maarten brengt me iedere keer naar huis. 
We hebben een vriendschap en gaan bij elkaar op visite.

Hallo allemaal,  
Op 16 februari ben ik naar FC Twente geweest. We hebben eerst een broodje braadworst gehad. Even later zijn we naar het stadion gegaan en hebben we naar de wedstrijd gekeken. FC Twente en Willem II moesten voetballen tegen elkaar. Ze maakten gelijk een doelpunt en het werd  1- 1. We wilden het stadion zien. Dat was heel groot! 

Groetjes, Carolijn van  de Weversstraat 2-5

Een fijne groet van Truus



De tuin van Hogestraat 80 is weer prachtig! Met dank aan bewoner 
Henk ter Horst (rechts op de foto) en tuinman Dick Stronks. Dick heeft 
een eigen tuinbedrijf. Henk en Dick kennen elkaar van de voetbal. Henk 
vroeg Dick om hem te helpen met de tuin. Op 7 maart was het zo ver! 
Henk stond al vroeg klaar in zijn werkkleding en met zijn tuingereedschap 
bij de hand. Toen Dick kwam, gingen de mannen meteen aan de slag. 

Oude plantjes uitgraven. Boomwortels 
en puin opruimen. Zand en turf storten. 
Lavendelplantjes potten. Grind strooien. 
Het was een hele klus, maar Henk hielp met 
alles mee! De tuin van zijn woonlocatie 
voelt nu wel een beetje als ZIJN tuin. En die 
moest er netjes uitzien voor 16 maart. Toen 
was de Open Dag van Zorg en Welzijn en 
kwamen er mensen op bezoek.  

Dikke maatjes
Het resultaat is geweldig! Henk is 
enorm trots op de tuin en geniet er 
elke dag van. Niet alleen de tuin  
is nu heel mooi. Dat geldt ook voor  
de vriendschap tussen Henk en Dick.  
Zij zijn nu dikke maatjes!

MIJN tuin


