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Voor op de kalender: 

 Zaterdag 1 september – Kom in Beweging – geef je op via fitenvitaal@estinea.nl
• Vrijdag 5 oktober – Jubelavond – De Radstake, Heelweg

Hallo,
Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Peter Vis. Ik ben 57 jaar en 
woon in Aalten aan Slaadreef 19. Ik woon samen met nog 5 cliënten en 
heb daar een ruime zit/slaapkamer met eigen badkamer.  

Alles is op dezelfde verdieping. Dat is fijn, omdat ik mij niet altijd even 
makkelijk kan bewegen. Dit wisselt per dag en dat komt door mijn 
Parkinson. Meestal loop ik met een rollator. Soms heb ik een 
goed moment en dan loop ik zonder hulpmiddel. Af en toe zit 
ik in een rolstoel, omdat het lopen op dat moment niet gaat. 
Ik vind dat wel moeilijk. Dat komt ook door mijn autisme. Het 
frustreert mij soms dat ik het ene moment wel veel kan en het 
andere moment niet.  

Als hobby heb ik muziek luisteren. Op mijn kamer heb ik een 
platenspeler en daar draai ik lp’s op zoals Remember the 
60’s. Hierover vertel ik jullie meer in ‘Uit de koker van’. Verder 
ga ik elk vrijdagmiddag naar de manege. Gezellig langs de 
paarden en sfeer proeven in de kantine. Op zaterdagmiddag 
ga ik sporten bij BrichbouW. Wat ik verder nog doe lees je in 
‘Een dag op stap met’.

Peter

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt eind 2018. 
Mail voor 15 september 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: Martine van Dormolen
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Stan Bouman

Wil jij net zoals Peter 

als gastredacteur in de 

Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

horizon@estinea.nl of 

vraag je begeleider 

om dat te doen.
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Martijn Stronks woont in Dinxperlo en zit al 4 jaar in de cliëntenraad. Samen met de andere 
leden denkt hij mee over de ondersteuning die Estinea biedt. Hij vindt het erg leuk want je kunt 
over veel dingen meepraten. Bijvoorbeeld hoe kunnen alle cliënten van Estinea meebeslissen 
over wat zij belangrijk vinden. 

Meebeslissen
Keuzes maken doe je zelf of soms met je netwerk 
en begeleiders samen. Helemaal als het over jouw 
locatie gaat. Dat vindt Estinea belangrijk, want 
iedereen telt mee. Martijn vertelt: ‘Het lijkt soms of er 
beslissingen genomen worden voordat er goed over 
is nagedacht. Meebeslissen is daarom belangrijk. Ik 
moet ook zelf beslissen. Soms is dat moeilijk zoals 
een auto aanschaffen maar het is ook fijn dat je 

zelf kan beslissen. En als je dat niet zelf kan, dan is 
het goed dat een vertegenwoordiger van jou mag 
meebeslissen.’

Locatieoverleg
Op de meeste locaties van Estinea is er minimaal een 
keer per jaar een huiskameroverleg of locatieoverleg. 
Martijn vertelt: “Je praat dan met de begeleiders en 
andere cliënten over hoe de dingen op jullie locatie 
gaan. Sommige cliënten vinden het best spannend 
om in een groep iets te zeggen. En er was niet overal 
meer genoeg aandacht voor een huiskameroverleg. 
Daarom adviseerde de cliëntenraad vorig jaar om 
ook andere manieren te bedenken zodat iedereen 
kan meebeslissen.” 

Samensturing
Estinea wil nu graag een volgende stap zetten, 
namelijk van meebeslissen naar samensturing. 
Begeleiders gaan dan écht samen met jullie, jullie 
netwerk en vrijwilligers meedenken over de locatie. 
Martijn: ‘Daar is de cliëntenraad heel blij mee. Ik 
vind het normaal dat de cliënt zelf kan kiezen. Dat 
betekent niet dat alles gaat zoals jij dat bedenkt. 
Het is goed om dat samen te overleggen. Dan heeft 
iedereen het goed.’ 

Test
Maar wat komt er allemaal kijken bij samensturing? 
Estinea wil met 3 locaties een test beginnen. Zij 
gaan dan oefenen in samensturing. Martijn: ‘De 
cliëntenraad heeft daar een positief advies over 
gegeven. We zijn blij dat dit gaat gebeuren. Zo 
kunnen we ook testen wat werkt en wat iedereen 
helpt.’ 

De cliëntenraad vertelt
Iedereen telt mee
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Samantha Hubert is 24 jaar en woont in een 
appartement aan de Keppelseweg in Doetinchem. 
Ze werkt sinds 2 jaar 4 ochtenden in de week op 
een bijzondere plek. Namelijk bij Dierencentrum 
Achterhoek. Als echt kattenmens heeft ze het daar 
helemaal naar haar zin. Het werken met de dieren 
vindt ze leuk en het contact met collega’s ook.

Meteen beginnen
Eerder werkte Samantha bij Laborijn. Maar daar 
moest ze stoppen omdat ze een paniekstoornis heeft. 
Ze zat toen 6 weken thuis en ging zich vervelen. Ze 
wilde iets met dieren doen. Samantha: ‘Ik heb zelf het 
dierenasiel gevonden. De begeleiders hielpen me met 
het schrijven van een brief. Toen mocht ik op gesprek 
komen en kennis maken. Dat ging heel goed, want ik 
mocht meteen beginnen. Ik werd wel eerst ingewerkt. 
Dan leer je wat je taken zijn.’ Dat vond Samantha fijn. 

Schoonmaken en knuffelen
Samantha doet op het asiel schoonmaakwerk zoals 
dweilen en afstoffen. Het is belangrijk dat de hokken 

en verblijven goed schoon zijn. Zo worden de dieren 
niet zo snel ziek. Het leukste vindt ze dat ze met de 
katten mag knuffelen. ‘Als ik in een verblijf kom mag 
ik de dieren niet negeren. De katten hebben het juist 
nodig dat iemand ze aait. Omdat ze soms schuw of 
vals zijn. Ze moeten meer gewend raken aan mensen. 
Dan zijn ze makkelijker te plaatsen bij een nieuw 
baasje.’ Katten zijn echt Samantha’s lievelingsdieren. 
‘Als ik ze knuffel voel ik me altijd beter in m’n vel. De 
spanning die ik soms heb gaat dan weg.’

Gezelligheid
Samantha werkt elke dag met een ander groepje 
collega’s. ‘Ik ken bijna iedereen. Het leukste vind ik 
de gezelligheid van de mensen hier.’ Collega’s helpen 
elkaar altijd heel goed. Ook lachen ze veel met 
elkaar. ‘Ze vinden mij ook gezellig en zeggen dat ik 
goed m’n best doe. Ik zit echt op m’n plek’. Misschien 
wil Samantha ooit een vaste baan. Maar ze zou wel 
altijd iets bij het asiel willen blijven doen.

Werken bij 
Dierencentrum Achterhoek
Samantha zit op haar plek
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Kort nieuws

Theatergroep Spelen op 
de Zwarte Cross
Op zaterdag 14 juli treden we op het 

grootste festival van Nederland op: 

de Zwarte Cross! Om 13.15 uur en 

15.15 uur spelen we de voorstelling 

Malmok op de theaterweide. Malmok 

is een muzikale theatervoorstelling 

over de pelikaan Malmok die iets 

heel speciaals heeft gevonden en dit 

het liefst zo lang mogelijk geheim wil 

houden... Om te wennen aan publiek 

hielden we proefvoorstellingen. Dat 

hielp ons goed. Spelen is leuk! Wil je 

ook een keer meedoen? Mail dan 

project.spelen@estinea.nl

De Beweegtuin, we zijn er bijna!
Het ontwerp voor de Beweegtuin is klaar. Op 15 mei 
konden bewoners en begeleiding van de Slaadreef, 
buren, familieleden en vrijwilligers het ontwerp zien. We 
waren met wel 40 mensen en iedereen was enthousiast! En 
iedereen wil wel een paar dagen per jaar meehelpen met 
de verzorging van de beweegtuin. Dat vindt de werkgroep 
Beweegtuin natuurlijk super! Nog € 8000,- te gaan en 
dan hebben we al het geld binnen voor de Beweegtuin. 
Spannend! Iedere gift is daarom welkom. Meer weten? 
Kijk op www.vriendenvanestinea.nl.

Een rapport over onze kwaliteit
We hebben dit jaar voor het eerst een 
rapport gemaakt over de kwaliteit van de 
zorg en ondersteuning die we je bieden. Wat 
ging in 2017 goed? En wat kunnen we dit jaar 
verbeteren? Waarbij de allerbelangrijkste 
vraag is: waar word jij gelukkig van en wat 
kunnen wij daarin voor jou betekenen? Er is 
een document van dit rapport dat je kunt 
lezen. Er is ook een filmpje van gemaakt. Je 
vindt ze allebei op de website van Estinea:
estinea.nl/kwaliteitsrapport
Ga maar eens kijken! En bespreek met elkaar 
wat je ervan vindt!
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Special Olympics
Op 8, 9 en 10 juni waren de Special Olympics in de 
Achterhoek. Het was een sportieve gebeurtenis. Er deden 
wel 2.000 sporters mee aan 21 verschillende sporten. Ook 
fanatieke sporters van Estinea deden mee. Maar eerst was 
er op 7 juni de openingsceremonie met de fakkeloptocht, de 
Torchrun. Samen met de politie werd de fakkel overhandigd 
door Bart Pfijffers aan de lopers van de Torchrun. Dit onder 
groot gejuich van vele cliënten en medewerkers Estinea. 
De fakkel is daarna weer meegenomen naar Stadion de 
Vijverberg. Hier vond op 8 juni de feestelijke opening plaats. 
Eén van de sporten was Bocce. Dit is een balsport die lijkt op 
Jeu de Boules. Bart en Loes deden mee met Bocce. Ze zijn 
hiervoor speciaal gevolgd door omroep Gelderland. Verder 
lieten ook velen van jullie hun sportieve kant zien tijdens de 
sportinstuiven.  

De Prokkelweek
4 tot en met 9 juni vond de 
Prokkelweek weer plaats. In heel 
Nederland werden ontmoetingen 
georganiseerd tussen mensen met én 
zonder een verstandelijke beperking. 
Wij deden natuurlijk ook mee met 
veel leuke Prokkels. Zo bezochten 10 
cliënten een gevangenis en liep Marco 
een dagje mee als hulpburgemeester 
bij burgemeester Otwin van Dijk van 
Oude IJsselstreek. Welke Prokkels er 
nog meer waren? Dat lees je op 
www.estinea.nl/prokkelweek2018.

Kom in beweging
Zet het alvast in je agenda! Op zaterdag 
1 september wordt voor de derde keer 
‘Kom in beweging’ georganiseerd. 
Iedereen van Estinea is uitgenodigd om 
fietsend, lopend of op een andere manier 
in beweging te komen. We gaan dan 
samen bij andere Estinea locaties een 
kijkje nemen. Doe je ook mee? Je kunt je 
opgeven via fitenvitaal@estinea.nl.
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‘Ik vond het themacafé leuk 
omdat je contact had met 
andere cliënten en begeleiders. 
Belangrijk vond ik dat ik mijn 
zegje heb kunnen doen en dat 
daar naar geluisterd werd.’

Sandra woont aan de 
Vluchtestraat in Enschede

Themacafés
Hoor jij wat ik zeg?

‘Themacafé was zinvol en van mij mag dit wel vaker. Het was een leuke 
ochtend! Ik denk nog wel aan: wat gebeurt er met de vragen die we in de 
boom hebben gehangen?’

Shandy woont aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem 

‘De markt die er was vond ik ook 
leuk. We moesten voelen in een 
bol en raden wat je pakte. Als je 
het goed had geraden mocht je 
het houden. Het was ook fijn om 
te benoemen waar je gelukkig van 
wordt, dan voel ik mij belangrijk.’ 

Mariëlle woont aan Dr. Huber 
Noodtstraat in Doetinchem

Waar word jij gelukkig van?
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Themacafés
Tussen 3 en 9 april vonden er themacafés plaats 
op zes locaties van Estinea. Het thema was: Hoor jij 
wat ik zeg? Mensen met ondersteuning van Estinea, 
ouders, vertegenwoordigers, medewerkers en 
vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek. Ze gaven 
antwoord op de vraag: Waar word jij gelukkig van? 
We willen namelijk dat mensen zelf vertellen hoe 
wij kunnen meehelpen aan het levensgeluk van 
iedereen. Zo blijven we zo dicht mogelijk bij hun 
wensen. 

Een grote opkomst
Ongeveer 400 mensen bezochten de themacafés. 
Een deel van de mensen vertelde dat ze al heel 
gelukkig zijn. Anderen konden ook nog wel dingen 
bedenken waar ze nog gelukkiger van zouden 
worden. Alle bezoekers gingen eerst in ‘gelijke’ 
groepen met elkaar praten. Bijvoorbeeld mensen die 
ondersteuning krijgen bij elkaar, vrijwilligers bij elkaar 
en medewerkers bij elkaar. Dit gaf iedereen veel 
begrip en herkenning. Daarna gingen de bezoekers 
met mensen uit de andere groepen praten. Dat hielp 
iedereen om zich te verplaatsen in een ander. Alle 
groepen konden elkaar zo helpen. Ze konden elkaar 
goed duidelijk maken wat voor hun belangrijk is.

Drukke informatiemarkt
Op alle zes locaties was er een informatiemarkt. De 
informatiemarkten werden goed bezocht. Iedereen 
kon meer informatie krijgen over vitaliteit, leren en 
zorgtechnologie. Tijdens één themacafé was het zelfs 
mogelijk om kennis te maken met een zorgrobot. 
Daar waren veel positieve en leuke reacties op.

Nog meer reacties van cliënten 
op de vraag: Waar word jij 
gelukkig van?

• Ik wil graag met iemand kamperen in  
de Slangenburg. 

• Dat buren mij kennen en rekening met  
mij houden. Mij accepteren en niet pesten.

• Kadootje voor medebewoner als die  
jarig is.

• Ik hoorde dat je via een app op de mobiel 
contact kunt hebben met begeleiding. 
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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 Peter Vis. 

Goedemorgen
Ik krijg elke ochtend ontbijt 

op bed om mijn dag goed te 

kunnen beginnen. Home sweet home
Hier woon ik.

Naar het werk
4 dagen in de week werk ik op de 

Hoven. Op woensdag ben ik vrij. Een 

vrijwilliger brengt en haalt mij op met 

de Estinea bus. Dit keer door Jan die 

nu samen met mij op de foto staat.  
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Mijn broer en ik
Familie is erg belangrijk voor mij. Mijn 
broer André en ik gaan altijd samen op 
stap. Hij neemt mij bijvoorbeeld mee naar 
de tandarts of de specialist. Of zoals hier 
naar het Belevingsfestival. Wij houden van 
ongeveer dezelfde muziek en als wij dan 
in zijn auto zitten zet hij een CD op. Lekker 
hard en wij zingen mee.   

Fysio
Oefeningen bij de Hoven met 

de fysiotherapeut Winanda.

Bubbelbad
Elke dinsdag ga ik 
‘zwemmen’. Ik zit het liefst 
in het bubbelbad. 

Uitpuffen 
Na een dag werken heerlijk bijkomen in 
mijn stoel. Muziek luisteren, tv kijken of in 
een fotoalbum of paardentijdschrift kijken. 
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Marjolein Heinen is 39 jaar oud en woont aan de 
Kottenseweg in Winterswijk. Marjolein wilde graag 
afvallen maar dat lukte steeds niet. Totdat ze begon 
met de cursus Deurtje open, Deurtje dicht. Marjolein 
is nu al 20 kilo afgevallen. Ze wil graag andere 
mensen helpen met haar verhaal en ze heeft nog een 
paar tips.

Gelijk vertellen
De cursus heeft voor Marjolein twee jaar geduurd. 
Dit deed ze elke week met haar begeleider Carina. 
En daar heeft ze geen moment spijt van gehad. 
Marjolein vertelt: ‘Ik durf nu meer te praten. Vroeger 
ontplofte ik wel eens en ging dan eten om me beter 
te voelen. Ik hield mijn emoties bij me, totdat mijn 
persoonlijke begeleider Carina er weer was. Ik kan nu 
gelijk vertellen dat me iets dwars zit, ook aan andere 
begeleiders.’

Al 20 kilo kwijt
Marjolein zit nu veel beter in haar vel en is al 20 kilo 
kwijt. Marjolein: ‘Doordeweeks eet ik gezond en in 
het weekend eet ik gewoon ook een zakje chips. Als 
je een verjaardag hebt mag je best een gebakje. 
Let dan wel op wat je de rest van de dag eet. Niet 
denken dat je er op los kan gaan met eten en dan de 
volgende dag pas weer gezond gaan eten. Je moet 
er wel 100% achter staan anders lukt het niet.’

Steun 
De steun van familie en begeleiders is ook erg 
belangrijk. Begeleider Carina vertelt: ‘Door mijn 
eigen ervaringen met afvallen kon ik haar extra 
goed begeleiden. Ik weet hoe je je voelt als het niet 
gaat zoals je verwacht. Zo wist Marjolein dat het er 
allemaal bij hoort en dat het uiteindelijk goed komt 
als je maar doorzet.’

Super trots
Marjolein: ‘Ik ben super trots op mezelf dat me dit 
gelukt is. Ik ga nog door tot ik mijn streefgewicht 
bereikt heb. Maar jullie moeten nu niet denken: ik 
ga niet afvallen, want dan mag ik niks meer eten. Dit 
is niet zo. Je mag nog genoeg eten, maar wel met 
mate.’

Leren is leuk

Als je je 
goed voelt, 
lukt afvallen beter

Gezonde voeding staat op de Kottenseweg 
centraal. Ze koken zonder pakjes en zakjes. 
Eens per week hebben ze een vleesloze 
dag, dit op verzoek van de bewoners 
zelf. Meer weten? Stuur een mailtje naar 
teamkottenseweg@estinea.nl. Marjolein en 
Carina vertellen je graag meer.
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Hallo Beatrijs,

Mijn naam is Alexander Kemperink en ik ben 47 jaar oud. 
Ik woon met veel plezier aan de Vluchtestraat in Enschede. 
Mijn grootste hobby is muziek maken, ik speel namelijk zelf 
de drum en zit ook bij de fanfare. Daarnaast vind ik het ook 
leuk om naar de stad te gaan en mooie boeken te lezen. 
Mijn vraag is: wat gebeurt er met alles dat we hebben 
verteld bij de themacafés?

Groetjes Alexander

Brief van Beatrijs

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 

Hoi Alexander,

Wat leuk dat je zoveel plezier hebt met muziek maken. Dan 
hebben we dus dezelfde hobby! En goed dat je deze vraag stelt 
over de themacafés! Wat er mee gebeurt? We hebben alles 
wat jullie verteld hebben verzameld. Ook alle wensen die in de 
bomen hingen. Daar hebben we een overzicht van gemaakt. 
En dat zetten we op de website. Daar kun je dat dus ook 
teruglezen. We hebben goed bekeken wat het betekent wat 
jullie zeggen. Waar moeten we nog meer op letten? Wat 
kunnen we verbeteren? Zodat we jullie nog beter kunnen 
ondersteunen om een prettig en gelukkig leven te hebben. 

De keuzes die we dan maken nemen we mee in ons plan. 
Dat heet Koers2022. Dat plan gaan we bespreken met de 
cliëntenraad. Zodat zij ook goed kunnen kijken of we wel 
echt goed geluisterd hebben. Stap voor stap gaan we dat 
plan uitvoeren. De cliëntenraad kijkt ook mee naar hoe we dat 
doen. Verder gaan we met Team Samen Sterk (dat zijn cliënten 
die advies geven) kijken wat zij kunnen doen. Bijvoorbeeld om 
te zorgen dat we brieven in makkelijke taal schrijven. Of om 
te zorgen dat we de goeie cursussen voor jullie ondersteunen 
zodat je meer mee kunt doen. En om te zorgen dat we het echt 
SAMEN doen.
Wordt vervolgd dus!!

Groeten,
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Vertel het maar

Cursus Vriendschap, relatie en 
seksualiteit
Cyril heeft de cursus Vriendschap, relatie en 
seksualiteit gevolgd en wil hier iets over vertellen. 
Cyril: ‘Ik vond het heel leuk om dat te doen. De 
cursus was de ene week wel en de andere week 
niet en dat vond ik fijn. Er werd verteld over het 
verschil van de man en de vrouw. En ze hebben 
filmpjes laten zien. Het was heel gezellig.’

Hier ben ik

Mag ik me even voorstellen
Ik ben Marloes en woon in Varsseveld in het 

Zevenhuis. Hier heb ik het erg naar mijn zin. 

Ik luister op mijn appartement graag naar 

voetbal. Zelf doe ik aan zaalvoetbal, al vanaf 

mijn zestiende bij de Spindo in Doetinchem. 

Ook hebben wij toernooien onder andere het 

Kersttoernooi. Dit is altijd in Doetinchem.

Wij deden met ons team ook mee aan de Special 

Olympics in 2018. Sinds kort zit ik op toneel bij 

Theo en Nienke. Dit vind ik heel leuk en leer er 

veel. Voor de eerste keer vond ik het spannend. 

Elke dinsdag oefen ik in het Borchuus.

Groetjes van Marloes.

Dit verhaal is samen met mijn moeder geschreven

Open dag
17 maart 2018 hadden wij op 
woonlocatie het Hesselink een 
open dag. Mensen kwamen kijken 
naar onze prachtige locatie. En de 
bewoners hadden heerlijke soep voor 
ze klaargemaakt. Tijdens deze dag 
verkocht Ralph zijn zelfgemaakte 3D 
kaarten. Beatrijs kwam ook even een 
kijkje nemen op de locatie en bij de 
kaarten van Ralph.
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Leren over brandgevaren in de belevingswoning 
29 november zijn Ina, Waltraud, Atie, Gert, Johanna, 
Alex, Erik en Johanna van Team Ambulant Oude 
IJsselstreek bij de belevingswoning in Varsseveld 
geweest. Hier kregen we van de brandweer uitleg 
over onveilige situaties in en rondom onze woningen. 
We konden alles zelf ervaren en beleven. Zelfs 
met geluiden en rook. We moesten de gevaarlijke 
situaties aangeven. Denk aan een warme föhn op je 
bed leggen of te veel stekkers in de stekkerdoos. Met 
een masker op moesten we de uitgang zoeken. Erg 
spannend maar we zijn allemaal veilig naar buiten 
gekomen. Ook nieuwsgierig? Stuur dan een mailtje 
naar cindy.vanweij@estinea.nl.

Even voorstellen
Ik ben Bart Evers 40 jaar en ik woon met veel plezier 

in mijn eigen appartement aan de Zeddamseweg in 

’s-Heerenberg. Ik zou het fijn vinden om een lieve vriendin 

te ontmoeten, om samen leuke dingen te ondernemen. 

Ik werk in de groenvoorziening bij de gemeente 

Montferland. Mijn hobby’s zijn fietsen, voetballen, skiën en 

de schutterij. Daarnaast wandel ik graag in de natuur en 

met mooi weer maak ik graag een rondje met de scooter. Lijkt je dit 

ook leuk, neem dan contact met me op via team.zeddamseweg13-06@estinea.nl 

Belevingsfestival 
Speciaal voor deze dag werd het festivalterrein omgetoverd 
tot een grote wereldreis. Het was een fantastisch avontuur! Zo 
kon je in een cabine stappen waarin het leek of je tussen de 
olifanten in Afrika stond. Er waren klankschalen uit Azië om op 
te spelen en mooie schilderijen uit Australië te bewonderen. 
Je kon cocktails drinken op het strand van Hawaï, meerijden 
met een echte Amerikaanse politieman en Indiase hapjes eten. 
Genieten en beleven, daar ging het om op het festival. En dat 
werd ook volop gedaan!

Alle locaties hebben inmiddels posters ontvangen van het 
belevingsfestival. Heb je de poster niet gehad of wil je er 
meer? Stuur dan een mailtje naar communicatie@estinea.nl
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Uit de 
koker van

Peter is dol
op muziek
Peter Vis houdt van muziek luisteren en meezingen. 
Hij is dol op oude nummers en vertelt je er graag 
meer over. 

Als hobby heb ik muziek luisteren. Op mijn kamer 
heb ik een platenspeler en daar draai ik lp’s zoals 
Remember the 60’s, The Beatles, ABBA en The Mamas 
and The Papas. Ik zing alle nummers op mijn manier 
mee. Met de begeleiding kijk ik ook vaak op de 
laptop naar muziekvideo’s op YouTube. 

Door muziek kan ik mij ontspannen, ik geniet daar 
echt van. Soms lukt het mij niet om lp’s te verwisselen, 
dit komt door mijn Parkinson. Dat vind ik echt 
vervelend, ik tril dan heel erg of ben zo verstijfd dat ik 
even niks meer kan. Als het mij niet lukt dan helpt de 
begeleiding mij. 

Het nummer Monday Monday van The Mamas and 
The Papas zing ik het liefst hard mee. Het gaat zo:

Monday, Monday, so good to me
Monday morning, it was all I hoped it would be
Oh, Monday morning, Monday morning couldn’t 
guarantee
That Monday evening, you would still be here with me

Met tweede kerstdag tot en met oudejaarsdag luister 
ik naar de Top 2000. Ik zing dan de hele tijd mee. 
Vaak zing ik samen met de begeleiding mee. Zo kan 
ik mij hele dagen heel goed vermaken. 
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Sylvia 
schenkt koffie 
bij Beth San
Sylvia Wiltink is 58 jaar en woont aan de 
Vlierbeslaan in Aalten. Ze is vrijwilliger bij 
dagcentrum Beth San. Hier schenkt ze 
koffie voor ouderen en geniet ze van hun 
verhalen. Ze komt er 2 keer per maand 
maar als het aan Sylvia lag kwam ze hier 
elk dag.

Hoe ben je bij Beth San gekomen?
Sylvia: ‘Ik ga altijd naar de beweegtuin hier. Toen 
zei ik dat ik hier best graag vrijwilligerswerk wil 
doen. Mijn begeleiding zei: moet je doen. Ik heb zelf 
gevraagd of het mocht en overlegd wanneer ik kom 
en wat ik allemaal moet doen. Ik zat er zo in.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Sylvia: ‘Ik begin met de vaatwasser uitpakken. Dan 
dek ik de tafel met allemaal koffiekopjes. Ik zet koffie, 
snij ontbijtkoek en dan moet je melk opschuimen. Als 
iedereen er is, schenk ik koffie. Dan ga ik rond met 
de ontbijtkoek. Soms lezen we de krant voor maar 
alleen maar positieve dingen. Dan maken we een 

rondje door de beweegtuin en lekker op het terras 
zitten. Later krijgen ze tweedrank of druivensap. En 
als er 1 jarig is, krijgen ze een gebakje.’

Hoe zijn je collega’s?
Sylvia: ‘Ze zijn heel flexibel. Dat heb ik nog niet 
meegemaakt zoveel. Ze praten veel met mij, dat 
vind ik leuk. Over hun kinderen en dat hoor ik graag. 
Ik kan met iedereen goed. We respecteren elkaar. 
Hier word ik gelijk behandeld, daarom ben ik ook zo 
graag hier.’ 

Wat vind je het allerleukst?
Sylvia: ‘De mensen verwennen en ik kom hier ook 
oude bekenden tegen. Als ze me herkennen, vind 
ik dat het mooist. Een meneer was ober bij café de 
Driesprong. Daar had ik soms een familiefeest wist hij 
nog. Hij bracht bier rond, nu breng ik hem koffie. Ah 
gewoon leuk, leuk hoor!’ 

En natuurlijk willen we weten: hoe 
smaakt jouw koffie?
Sylvia: ‘Een beetje pittig, niet zo slap. Ik hoor mensen 
nooit klagen. 10 water erin en 5 schepjes koffie.‘ 

Onder de 
mensen
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Mien Prange 
5 april 1949 - 
18 december 2017

Onze lieve Mien is na 
een kort ziektebed toch 
onverwachts overleden.
Puzzelen, poetsen en met haar uiterlijk bezig zijn 
is waar Mien van hield. Zelfs toen Mien in het 
ziekenhuis terecht kwam was ze nog in staat om ons 
aan het lachen te krijgen. We missen haar grappen 
& knuffels.

Team Patrimoniumstraat, Aalten

Renate Beijer
21 december 1953 – 
19 november 2017

Renates overlijden was 
geheel onverwacht en we 
zijn er erg van geschrokken.
Renate hield van haar plekje hier 
en het contact met haar medebewoners. Ze kon 
goed aanvoelen hoe het met de medebewoners 
ging en was zorgzaam als iemand verdriet had. 
Renate genoot van de kleine dingen zoals TV kijken 
met een wijntje en een sigaretje. Haar familie was 
erg belangrijk voor haar. Renate had bijzondere 
grapjes. Ze wist wat ze wilde en: beloofd is beloofd. 
We zullen haar missen, haar eerlijkheid, nuchtere kijk 
op het leven en zorgzaamheid.

Team en bewoners Vondelstraat, Gendringen

Hanna Sluiskes 
11 april 1921 – 20 december 2017

Hanna was een lieve, goedlachse 
vrouw die kon genieten van kleine dingen. 
Bijvoorbeeld samen naar de brievenbus wandelen. 
Helpen met de was opvouwen of een spelletje 
‘mens erger je niet’ spelen. Hanna was geliefd door 
haar medebewoners en de begeleiding. Ze vroeg 
belangstellend of je met de fiets of met de auto was. 
Dit moeten wij nu missen. Maar bovenal missen wij 
haar mooie schaterlach.

Team en bewoners Lijsterstraat, Varsseveld

Bennie Oostendorp 
17 januari 1941 – 2 december 2016

Bennie was een man met 
passie voor muziek. Vaak was 
hij achter zijn orgel te vinden waar hij 
heel veel liedjes op kon spelen, bestaande 
en zelf bedachte liedjes. Hier was hij ontzettend trots 
op en dat was prachtig om te zien. Tot op het laatst 
ging Bennie met veel plezier naar het herenkoor.

Team Patrimoniumstraat, Aalten

Wim Krayenbrink
5 september 1940 - 1 februari 2018

Wim was een lieve, bescheiden 
en gelovige man. Na jaren op de 
Meibrink in Dinxperlo gewoond te 
hebben, kwam hij in Neede op de 
Meijersweg wonen. Wim hield erg van orgelmuziek 
en liederen van Joh. De Heer. Iedere zondagochtend 
keek hij het tv-programma Nederland zingt. We 
hebben Wim met veel liefde mogen verzorgen, hij 
bedankte ons hiervoor vele malen per dag. Hij was 
geliefd bij personeel en bewoners.

Team Meijersweg, Neede

In memoriam
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Sibolt van der Meer
5 juni 1930 – 15 februari 2018

Sibolt was een markant figuur 
en velen kenden hem ook. Hij 
verscheen overal in kleurrijke creaties. 
Een hardwerkende man, die veel werk verzet heeft 
in zijn leven. Ook was hij een hele sociale man. Hij 
had het hart op de goede plek en menigeen kon 
van hem leren. Sibolt heeft op hoge leeftijd nog 
gesolliciteerd naar de functie van burgemeester 
van Oude IJselstreek. Helaas voor hem, werd er een 
ander gekozen. Maar voor ons blijft hij altijd onze 
burgemeester.

Team en bewoners Lijsterlaan, Varsseveld

Theo van Lochem
7 februari 1940 – 17 februari 2018

Op 17 februari is Theo totaal 
onverwachts overleden. Hij had hier 
net zijn 78e verjaardag nog gevierd. 
Theo heeft bijna 1 jaar met veel plezier 
aan de Polstraat gewoond. Hij kon 
het goed vinden met de andere cliënten en 
genoot van de gezellige momenten met hen. Zijn 
grootste hobby was fietsen en dat heeft hij tot het 
allerlaatste moment kunnen doen.
Theo we zullen je missen!

Team en bewoners Polstraat 4a, Aalten

Jolanda Stamsnijder-
Bongers
5 oktober 1967 - 16 maart 2018

We herinneren ons Jolanda als 
een lieve, vrolijke vrouw. Wij en haar 
echtgenoot Ad missen haar liefde, 
warmte, humor en gezelligheid nog iedere dag. Ook 
op haar werk wordt ze erg gemist. Ad en Jolanda 
hadden samen nog veel plannen. Samen kunnen ze 
deze niet meer nakomen maar in zijn hart neemt Ad 
Jolanda altijd mee.

Team Bartelinkslaantje, Hengelo

Willy Vernes
1 augustus 1934 – 10 april 2018

Willy was een bijzondere 
vrouw, die erg gesteld was op 
haar zelfredzaamheid. Het was voor 
haar moeilijk te accepteren dat ze steeds meer hulp 
nodig had. Tot het laatst toe heeft ze de regie zoveel 
mogelijk in handen gehad. Haar wens om weer naar 
Winterswijk te gaan is in vervulling gegaan, door 
haar in Winterwijk te begraven. 

Team en bewoners Lijsterstraat, Varsseveld

Rikie Kempers
1 augustus 1930 – 26 mei 2018

Lieve Rikie, 40 fijne jaren op de 
Hoeksteen. Je was betrokken 
bij iedereen. Je medebewoners 
herinneren je als het zonnetje in 
huis. Nooit een slecht humeur, altijd 
aanwezig in de groep en je toonde veel liefde 
voor de mensen om je heen. We hebben heel wat 
handkusjes mogen ontvangen. Tijdens de verzorging 
kon je ons om de nek vliegen, een dikke knuffel voor 
de meisjes.
Lieve Rikie, wat zullen we je missen.

Team en bewoners Lijsterlaan, Varsseveld 
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Aan de Patrimoniumstraat in Aalten staat een appartement. 
Het lijkt wel een tropische vakantiebestemming. Subandi (42 
jaar) woont hier. Hij heeft veel palmbomen en cactussen staan. 
Het begon allemaal na een vakantie in de Costa del Sol. Toen 
zag Subandi de Cycas Palm.

10 euro
Op de pot staat ‘Cycas Cosla de Sovl’. Subandi 
heeft het er zelf opgeschreven. Het is zijn favoriete 
palmboom die hij kocht na zijn vakantie. Subandi: 
‘Deze heb ik in Cosla de Sovl in het groot gezien 
en daarom heb ik hem later ook in huis genomen. 
In Nederland gekocht voor 10 euro. Toen ik ‘m 
ging kopen had deze niet zulke lange palmtakken. 
Ik heb nu 4 palmbomen, een Olifantsoor plant, 2 
Amerikaanse cactussen en een Agave.’

Tropisch vakantiegevoel
Subandi: ‘Ik vind mijn appartement net een 
tropisch vakantie appartement. Ik wil een paleis-
appartement maken, dat ik het gevoel heb dat ik in 
een paleis ben. Gevoel dat je net op vakantie bent 
alleen hoef je niet naar huis want je bent al thuis. En 
dat er telkens nieuwe palmtakken komen dat vind ik 
leuk.’

Verzorgen
Subandi verzorgt 
zijn palmbomen en 
cactussen goed. Subandi: ‘Op 
zondag geef ik de palmbomen 
water. Sommige op dinsdag. Ze 
moeten wel in een grote pot, anders 
gaat het zand zakken. Plantenmest 
geef ik ook wel eens.’ 

Voorlopig heeft Subandi genoeg palmbomen 
en geniet hij van het tropische 
vakantiegevoel.

MIJN palmbomen


