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Zet het vast in je 
agenda

Vrijdag 1 maart vieren we dat 
Estinea 50 jaar bestaat! Je kunt 
overdag of ‘s avonds komen. Kijk 
snel op bladzijde 12. Lees daar 
ook meer over een bijzondere 
wedstrijd met een bijzondere 
prijs...

Hallo,
Ik ben Yvonne de Berg en ik ben 46 jaar. Ik woon in Aalten aan de 
Patrimoniumstraat met nog 13 andere bewoners. Hier woon ik in 
een mooi appartement op de benedenverdieping. Ik heb een 
eigen keuken, een slaapkamer en een badkamer. Tot vorig jaar 
woonde ik op de bovenverdieping maar toen moest ik elke keer 
een steile trap op en af. 

Meestal zit ik in de algemene ruimte. Hier eet ik de warme 
maaltijd, drink ik koffie en maak ik een praatje met de andere 
bewoners en de begeleiding.

Iedere dag ga ik naar het werk. Ik werk bij Grau in Isselburg. Dat 
is in Duitsland. En ik werk ook bij de borstelfabriek LUVA in Aalten. 
Over mijn werk en over mijn hobby’s lezen jullie meer in ‘Een dag 
op stap met’ en ‘Uit de koker van.’

Yvonne

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die Estinea ondersteunt. De volgende Horizon verschijnt in juni 2019. 
Mail voor 22 maart je bijdrage naar horizon@estinea.nl. Schrijf in maximaal 6 regels je eigen tekst. Een 
leuke foto meesturen is natuurlijk ook belangrijk. De foto moet van goede kwaliteit zijn. We kijken wat 
we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Martine van Dormolen
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Stan Bouman

Wil jij net zoals 

Yvonne als gastredacteur 

in de Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

horizon@estinea.nl of 

vraag je begeleider 

om je hierbij te helpen.

Kerstkerkdienst 
Samen kerst vieren en nadenken over wat kerst voor jou 
betekent. Samen zingen en samen beleven. Dat kan ook 
dit jaar weer tijdens de Kerstkerkdienst in Aalten. Kom je 
ook? Het thema dit jaar is ‘Kerst betekent voor mij...?’

Wanneer : dinsdag 18 december      
Hoe laat : 19.30 uur 
Waar : Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten

We hopen op een grote opkomst! 
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Het is alweer een jaar geleden. Nog steeds geniet 
Vincent van zijn meeloop-dag bij de televisieomroep 
NOS. Vincent woont aan de Kneedweg in Enschede. 
Hij werkt voor het cateringsbedrijf Sodexo. Met zijn 
collega’s zorgt hij voor het eten en drinken voor 
de mensen bij Vredestein. Vincent wilde weten hoe 
andere bedrijven het eten en drinken in de kantine 
regelen. En het allerliefst hoe dat bij de NOS gaat. 
Daar werken namelijk wel 1000 mensen. Dus regelde 
Vincent een bezoek aan de NOS.

Blij
Vincent vertelt: ‘Ik dacht ‘als ik het niet probeer, 
dan lukt het zeker niet’. Monica is 1 van de mensen 
die mij geholpen heeft om het te regelen. Zij is een 
begeleider bij Sodexo. Ik ben heel blij dat het ons 
gelukt is. Want het gebeurt niet vaak dat je bij de 
NOS mag meekijken.’

Van de keuken naar de kantine
Met 2 collega’s reisde Vincent met de trein naar 
Hilversum. Vincent: ’We kregen uitleg in de keuken. 
En we mochten groenten snijden. In de kantine heb ik 
even achter de kassa gestaan. Sanne werkt daar en 
stelde mij op mijn gemak. Ze doen in de kantine ook 
aan ‘live cooking’. Mensen geven dan aan wat ze 
willen eten. Dat wordt dan direct voor ze gekookt. Ze 
maken ook lekkere drankjes met fruit en yoghurt. Die 
maken we nu ook voor Vredestein. En die verkopen 
best aardig.’

Meekijken bij Studio Sport
Vincent en zijn collega’s kregen ook een rondleiding. 
Vincent: ‘Iedereen was erg aardig. Ze vertelden ons 
van alles. Bij de sportafdeling kregen we uitleg van 
Sjoerd van Ramsschot. Hij werkt als presentator bij 
Studio Sport. Daar kijk ik vaak naar. Sjoerd legde uit 
hoe het werkt met de camera’s. Aan het eind van de 
meeloop-dag kregen we allemaal positieve reacties. 
Mensen zeiden ‘kom een keer terug’. Dat was heel 
fijn. Het was echt een mooie dag.’

Gewoon proberen
Vincent is blij dat hij het heeft durven regelen. 
Vincent: ‘Sommige mensen durven hun dromen niet 
waar te maken. Probeer gewoon een droom die 
haalbaar is ook waar te maken. Probeer een eerste 
stap te zetten. Want het wordt nooit wat als je het 
niet probeert.’

In de keuken 
bij de NOS
Vincent durfde het 
te regelen
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Francis van der Stelt zit 4 jaar bij de cliëntenraad 
van Estinea. Ze denkt mee over wat belangrijk is 
voor mensen met een beperking. Francis wil jullie 
iets vertellen over eenzaamheid. Het wordt namelijk 
weer vroeg donker buiten. De meeste mensen blijven 
dan veel binnen. Ze voelen zich dan snel alleen. 

Extra aandacht
Soms is alleen zijn fijn. Soms ook niet. Meestal 
zijn mensen graag samen. Francis: ‘De donkere 
maanden komen eraan. Mensen komen dan niet 
zoveel meer buiten wanneer het donker wordt. Dat is 
voor mensen met een beperking zo en voor mensen 
zonder een beperking. Geef iedereen maar vooral 
ouderen en mensen die ambulant wonen wat extra 
aandacht in deze donkere maanden.’

Feestdagen
December is een maand met veel feestdagen. 
Francis: ‘Kerst komt er ook weer aan. Dan voelen 
mensen die iemand verloren hebben zich soms 
eenzaam. Ik heb mijn ouders en mijn zussen wel. 
Maar anderen misschien niet meer. Dan is 
het altijd extra moeilijk als de feestdagen 
komen. Misschien kan je dan een kopje 
koffie bij iemand drinken. Zo ben je niet 
alleen.’

Maatje
Francis: ‘Je kan ook een maatje zoeken. 
Dan kun je samen leuke dingen doen. ’s 
Avonds is het soms best alleen. Dan ga ik 
iemand bellen. Dat kun je ook doen met een 
maatje. Je kunt ook naar buren of familie. 
Dan ben je niet alleen. Of als je iemand kent 
die alleen is kun je een kaars of een gedicht 
geven. Dat je laat weten dat je aan ze 
denkt. Dat helpt ook als je je alleen voelt.’

Eenzaam voelen

Ja, ik wil een maatje
Wil je extra tips over hoe je een afspraak met 
een maatje maakt? Of andere tips over een 
maatje ontmoeten? Volgt dan de workshop 
‘Ja, ik wil een maatje’. 

Meer weten? Stuur een mailtje naar  
leren@estinea.nl

De clientenraad vertelt 
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Kort nieuws

Vitaliteitsmarkt
Angelique Hendriks vindt het super belangrijk 
dat mensen met een beperking gezond leven. 
Daarom organiseerde ze samen met Marjolein 
Heinen en Marike Veurman een Vitaliteitsmarkt 
in Winterswijk. De markt was in september en 
ging over alles dat te maken heeft met ‘lekker in 
je vel zitten’. Angelique: ‘Om je lekker te voelen, 
moeten lichaam en geest in balans zijn. Daarom 
waren er ook activiteiten als mindfulness. En 
we hadden een workshop over weerbaarheid. 
Want als je dingen durft te zeggen, ben je 
meer ontspannen en daardoor gelukkiger.’ De 
markt was een groot succes! In de komende 
maanden wordt de markt ook in andere 
regio’s van Estinea gehouden. Wil je weten 
waar en wanneer? Stuur dan een mailtje naar 
fitenvitaal@estinea.nl

Ken jij de HorizonNU al? Het is de digitale 
nieuwsbrief voor de mensen die wij ondersteunen. 
Er staan leuke filmpjes in en linkjes naar handige 
websites. Ben je nieuwsgierig? Meld je dan aan 
op www.estinea.nl/horizonnu. Je ontvangt de 
HorizonNU dan vanzelf in je mailbox.

Montferlandrun
Elk jaar doet Estinea mee met 5 

verschillende hardloop-wedstrijden. Zo 

ook met de Montferlandrun op 2 december 

in ‘s Heerenberg. Er doen wel 25 cliënten, 

vrijwilligers en medewerkers van Estinea 

mee. Dat is een grote groep! Iedereen 

heeft er op zijn manier hard voor getraind. 

Sommige cliënten deden dat bij een 

atletiek-vereniging. En sommigen samen 

met hun begeleider. 

Wil jij ook meedoen met een hardloop-

wedstrijd? Of wil je hulp bij de voorbereiding 

voor een wedstrijd? Stuur dan een mailtje 

naar fitenvitaal@estinea.nl. 
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Verhuisd!
Verhuizen is spannend en ook heel leuk. Na lang wachten is het 
dan zover. 2 locaties van Estinea zijn verhuisd naar een nieuwe 
plek. 1 locatie is helemaal verbouwd en 1 start nieuw. 

In Doetinchem is de Keppelseweg naar de IJsselstraat verhuisd.
In Enschede is de Vluchtestraat naar de Bosuilstraat verhuisd.
In Hengelo opent de nieuwe locatie Hermesstraat in januari.
In Aalten is Slaadreef 43 helemaal verbouwd en heeft nieuwe 
bewoners gekregen van de Reeënstraat.

We wensen alle bewoners en begeleiding heel veel woon- en 
werkplezier op de nieuwe locatie!

Een kijkje in je elektronische 
cliënt dossier ECD
We vinden het belangrijk dat je weet wat er 
in jouw ondersteuningsplan en rapportage 
staat. Daar kun je natuurlijk al in kijken 
maar dan moet je er even om vragen. Het is 
veel handiger wanneer je zelf kunt bepalen 
waar en wanneer je in jouw dossier kijkt. 
Daarom kun je vanaf 1 januari 2019 jouw 
ondersteuningsplan en rapportage via de 
computer of een app zelf lezen. Dat kan 
met het programma Quli. Catharina heeft 
er al mee geoefend. ‘Ik vind het makkelijk en 
duidelijk. Ik kan nu zelf bepalen wanneer ik 
in mijn dossier wil kijken. En of ik dat op mijn 
werk of thuis doe. Zo blijf ik makkelijker op de 
hoogte.’
Wil je meer weten over het ECD? Vraag dan 
je begeleider om meer uitleg.

Hoera! De beweegtuin 
komt!
Met de hulp van de Stichting 
Vrienden van Estinea en heel 
veel andere mensen is er 
€90.000 opgehaald voor de 
beweegtuin aan de Slaadreef 
in Aalten. Wanneer de 
beweegtuin klaar is, is er voor 
iedereen van alles te zien, te 
doen en te beleven. Er komt 
een rolstoelschommel, speciale 
sport apparaten, veel groen 
om van te genieten en nog 
veel meer. We verwachten dat 
de beweegtuin in het voorjaar 
in 2019 klaar is. Dus nog even 
wachten…
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Grau
Ik heb twee werkplekken. Iedere 
maandag tot en met donderdag 
werk ik bij Grau in Isselburg 
(Duitsland). 

10

Een dag op stap met

Als je weet hoe iemand z’n dag eruit ziet, kom je veel over diegene te 
weten. We gingen op stap met gastredacteur Yvonne de Berg.

Ontbijten
Iedere ochtend sta ik rond 7.30 uur 

op. Na het douchen begin ik de dag 

met een ontbijtje. Ik geniet erg van 

de eerste koppen koffie. Voor mijn 

gevoel drink ik wel 34 koppen koffie 

tijdens het ontbijt.

Bus
Als het ontbijt op is ga ik naar 
de hal en wacht ik op de taxi 
die mij naar het werk brengt. 
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Sporten
Iedere zaterdagmiddag ga ik 
naar de sportschool in Aalten. 
Daarnaast ga ik zo nu en dan 
bowlen met mijn familie.

Filmpjes kijken
Als ik thuis kom van het werk dan beland 

ik in mijn ‘vaste’ luie stoel. Ik geniet van 

filmpjes kijken op de tablet. ‘Meneer 

Cactus’ en ‘de film van Ome Willem’ zijn 

bij mij favoriet. Ook luister ik graag naar 

Nederlandstalige muziek.

Zwemmen 
Sporten doe ik ook graag. 
Iedere dinsdagavond ga 
ik zwemmen in zwembad 
Jaspers in Winterswijk. 

LUVA
Iedere vrijdag werk ik bij de 

borstelfabriek LUVA in Aalten.  

Op beide werkplekken doe 

ik lichte industriële (inpak) 

taken. LUVA en Grau zijn super 

werkplekken.
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Koken vindt Karin van Kraenenbroeck het leukst om 
te doen. Ze leert steeds nieuwe recepten bij Werk en 
Activiteiten ’t Bartelinkslaantje in Hengelo. Voor een 
klein bedrag komen mensen uit de buurt hier eten. 
En met een groep kookt Karin lekkere maaltijden 
voor hun gasten. Alle recepten bewaart ze in haar 
receptenmap. Binnenkort verhuist Karin naar een 
appartement in Hengelo. Ze kan niet wachten om 
daar haar receptenmap te gebruiken.

Recepten bewaren 
Op woensdag kookt Karin met vrijwilliger Nel. 
Samen kwamen ze op het idee om alle recepten te 
bewaren voor Karin. ‘Als ik straks een eigen keuken 
heb, wil ik ook veel koken. We kwamen op het idee 
om een receptenmap te maken. Hierin bewaar ik alle 
recepten. Van lasagne en visschotel met rode bieten 
en nog meer. Ik wil mijn map nog mooier maken, met 
foto’s erbij.’ 

Veel oefenen
De hele week door is Karin met koken en eten bezig. 
Karin: ‘Ik maak al veel maaltijden. Ook appeltaarten 
en bonbons. Met mijn begeleider Deniece oefen ik 
veel. De gasten vinden het altijd lekker. Ze vragen 
altijd om meer. Deniece: ‘Karin heeft echt talent. 
Het is leuk om te zien dat ze zo van koken geniet. 
Ze geeft zelf aan wat ze wil leren.’ Karin: ‘Ik vond de 
aardappelschotel moeilijk om te maken. Dat wil ik 
vaker maken om te leren.’

Boodschappen 
Karin legt uit dat je niet zomaar naar de winkel 
moet gaan. ‘Op maandag kijk ik met mijn vrijwilliger 
Gré wat ik nog in de kast heb. Soms zijn dat 
aardappeltjes of macaroni. Ik leer al goed opletten 
wat ik nog in de kast heb. Anders heb ik alles dubbel. 
Daarna vraagt Gré wat ik wil koken. We maken dan 
een boodschappenlijst en gaan boodschappen doen. 
Daarna koken we. En het recept gaat weer in mijn 
receptenmap.’ 

Leren is leuk

Karin maakt een receptenmap 
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1,2,3, Ik kook! 
Dit is een vrolijk kookboek. Vol met gezonde 
recepten. Het boek is makkelijk te lezen met foto’s 
en symbolen erbij. 1, 2, 3, Ik kook! is helaas niet meer 
te koop. Gelukkig hebben we een stapel liggen op 
het Centraal Bureau. Interesse? Stuur dan een mailtje 
naar leren@estinea.nl Op=op.

Humanitas kook app
De kook app helpt bij het boodschappen 
doen en bij het koken. Er staan 10 lekkere en 
gezonde recepten in de app. Alles wordt met 
foto’s en filmpjes uitgelegd. De app is gratis.

Vraagapp 
Je kunt kleine dagelijkse vragen 
stellen in de vraagapp. Daar krijg je 
dan snel antwoord op. Bijvoorbeeld 
hoe lang moeten de aardappels koken? 
Voor 12 euro per jaar sluit je een abonnement af.

Wil je net als Karin ook leren koken? We hebben 
nog een paar ideeën die kunnen helpen. 

Werkportfolio 
recepten kaarten 
Er zijn ook veel recepten 
kaarten beschikbaar van de 
leermethode Werkportfolio. 
Meer weten? Stuur een 
mail naar leren@estinea.nl. 
Makkelijk met foto’s. Je hoeft 
niet veel te lezen.
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Volgend jaar vieren we in maart dat Estinea 50 jaar bestaat. 
En dat vieren we graag met iedereen! Bij theater De Storm 
in Winterswijk ligt op vrijdag 1 maart de rode loper uit voor 
iedereen die we ondersteunen.

Het is overdag feest maar ook in de avond.

• Overdag kun je van alles zien, doen en beleven. Allemaal dingen 
om gelukkig van te worden :-)!  

• ’s Avonds is er een groot feest. Natuurlijk met een echte band. Maar 
er is veel meer te zien en te beleven. Dit hoor je later. 1 gast willen 
we al wel aan je verklappen: Jannes!  
Met dank aan Stichting Vrienden van Estinea treedt hij ’s avonds op.

 
En extra geluk voor 6 personen: zij kunnen hem  
na afloop achter de schermen ontmoeten en  
met hem op de foto!

Lees in het groene blok hiernaast hoe je dit kunt winnen. 

Wat ’n geluk 
Volgend jaar feest!!!

Jannes 



Dubbel geluk:                    viert het mee 
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Win!
Ben jij ook zo’n fan van Jannes? En wil je 
hem ontmoeten, een hand geven en met hem 
op de foto? Doe dan mee aan deze wedstrijd. 

• Laat weten waarom een ontmoeting met Jannes voor jou  
het geluksmoment van 2019 zal zijn? Waarom moet jij 1 van  
deze 6 personen zijn? 

• Laat dit aan Stichting Vrienden van Estinea weten. Ga zelf aan de slag. 
Maak een tekening. Een gedicht. Een kunstwerk. Een filmpje of een vlog. 
Schrijf een brief. Of bedenk iets heel anders. Schakel gerust je familie, 
vrienden of kennissen in wanneer je hierbij wel wat hulp wilt gebruiken.  

• Lever jouw inzending in bij of stuur op naar: 
Estinea 
Herenstraat 21 7121 DA AALTEN
communicatie@estinea.nl 

• Doe dit voor 31 januari 2019  

• Het bestuur van Stichting Vrienden maakt een keuze en  
laat dit in februari weten!
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Uit de 
koker van

Yvonne werkt sinds april 2011 bij de firma Grau 
in Isselburg, in Duitsland. Dit is een groothandel 
voor hondenvoer en kattenvoer. Hier doet ze 
allerlei taken. Tellen is belangrijk. Want er moeten 
verschillende aantallen brokjes in zakjes. Van 
maandag tot en met donderdag werkt Yvonne met 
veel plezier bij Grau.

10 of 20
Yvonne: ‘Ik tel allerlei hondenbrokjes en 
kattenbrokjes. Ondertussen luister ik naar de 
radio. Of naar een CD met muziek die ik zelf heb 
uitgekozen. De brokjes hebben verschillende maten 
en hiervan moeten verschillende aantallen in het 
zakje gedaan worden. Ik vind het leuk om kauwbotjes 
per 10 of 20 stuks in een zakje doen.’ 

Aftelmal
Soms is een aftelmat handig om mee te tellen. 
Yvonne: ‘Allerlei kleine hondenbrokjes en 
kattenbrokjes doe ik per 3, 4, 5, 7 of 15 stuk in een 
zakje. Mijn favoriet hierbij zijn de Bonies, Snack petit 
of Jerkis. Hierbij gebruik ik een aftelmal. Dit is een 
kaartje waar een aantal rondjes op staan van het 

aantal brokjes die ik in het zakje moet doen. Ik help 
ook met alle zakjes in grote tassen te doen. En ik help 
een collega met het in dozen doen van potjes en 
flesjes.’

Cappuccino in de pauze
In de pauzes geniet Yvonne van lekkere cappuccino’s. 
‘Tijdens de pauzes gaan we naar de kantine. Ik heb 
een eigen mok met foto erop. Hier doe ik zelf de 
cappuccino uit het koffieapparaat in. Ik heb elke dag 
veel plezier op mijn werk. Het is prima samenwerken 
met de collega’s hier. En erg veel zin om er naartoe te 
gaan.’ 

Yvonne werkt 
met veel plezier 
bij Grau
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Hallo Beatrijs,

Mijn naam is Margret Ophof en ik woon aan 
het Wehmerpad. Ik werk op de Hoven op de 
productiegroep, waar ik de was doe, mee ga met 
de boodschappen en in de kantine koffie en thee 
klaar zet. Ook zoek ik doppen uit, alleen vind ik 
dat er te weinig doppen zijn en we dus snel klaar 
zijn. Ik hoop dat er snel meer doppen komen. 
Op zaterdag help ik de leiding met overhemden 
strijken en eventueel was opvouwen. Op zondag 
help ik mee met koken. Ik heb het erg naar mijn 
zin op het Wehmerpad.

Groeten Margret Ophof

Hallo Beatrijs,

Mijn naam is Han Winkel en ik woon op het 
Wehmerpad. Ik werk op de Ahof waar ik de tuin 
opruim. Ik ruim daar de troep op. Ik veeg daar 
de boel lekker schoon. Ik word daar wel moe 
van, maar ik ben ook al bijna 62 jaar. De koffie 
smaakt me erg goed op de Ahof. Ik kan lekker 
slapen op het Wehmerpad.

Groeten Han Winkel

Een verzoek van 
Margret en mij 

Spaar je ook de doppen van 

flessen, pakken en potten? 

Je kunt ze inleveren bij het 

Centraal Bureau. De doppen 

gaan naar het goede doel 

KNGF Geleidehonden.

Hoi Han en Margret,

Wat fijn dat jullie plezier hebben in jullie werk. Ik vind het zelf 
ook belangrijk dat ik mijn werk leuk vind. En brieven lezen 
zoals die van jullie maakt mijn werk nog leuker. Han, iedereen 
is vast blij met een mooie opgeruimde tuin. Heel logisch dat je 
daar ook moe van wordt. Dat is niet raar als je 62 jaar bent. 
Margret, dat zijn veel dingen die je doet. We kunnen hier 
natuurlijk ook vragen of mensen meer doppen gaan sparen. 
Dan wordt doppen uitzoeken vast weer wat leuker voor jou. 

Wisten jullie dat in november de bijeenkomsten zijn gestart 
van het project Sterk Werk? Met het project Sterk Werk 
onderzoeken we of het werken bij Werk en Activiteiten bij 
Estinea goed geregeld is. En wat er nodig is om het nog 
beter te maken. Cliënten en begeleiders die bij Werk en 
Activiteiten locaties werken gaan dan met elkaar in gesprek. 
De vragen gaan over past het werk dat je doet bij jou? Wat 
vind je leuk? Wat kan beter? Met alle antwoorden gaat het 
project Sterk Werk aan de slag. Kan je niet bij een bijeenkomst 
zijn? Je kunt je werk ervaringen ook met je begeleider delen. Die 
zorgt er dan voor dat jouw mening bij het project Sterk Werk 
komt. Zo maken we werken samen nog leuker.

Groeten,
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Ken je de campagne ‘Ik ga EMB!’ al? Het staat voor Elke Mogelijkheid Benutten. Trots 
zijn op iets wat je zelf gedaan hebt. EMB betekent ook ernstige meervoudige beperking. 
En daar gaat de campagne over. Nieuwe dingen leren en plezier maken. Ontdekken wat 
iemand wel kan. Want iedereen kan in het gewone leven meedoen. Dus ook mensen met 

een ernstige meervoudige beperking. Kijk maar!

Ik ga EMB! 
Elke mogelijkheid benutten

Met een grote lach 
helpt Erik ook mee. 
Vanuit zijn rolstoel 
dweilt hij de vloer 
stralend schoon. 

Wat handig! 

De hondenriem zit 

vast aan de rolstoel 

van Erik. Zo laat hij 

gezellig de hond uit.
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Wil je meer ervaringen zien?  
Kijk op de website www.ikgaemb.nl

Het gras maaien? Laat 
dat maar aan Lars over. 
Door zijn aangepaste 
grasmaaier kan hij deze 
taak uitvoeren en neemt 
hij deel aan het gewone 
leven!

Milan heeft een computer 
die hij met zijn ogen 
kan besturen. Zo kan hij 
aangeven wat hij wil. Dat 
maakt een spelletje spelen 
met zijn broer veel leuker!

Dit is Esther die helpt 

met oud papier 

weggooien. Ze is 

maar wat trots!
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Vertel het maar

Kip Queen
Christel Cock woont aan de Zeddamseweg in 
’s Heerenberg. Een tijdje geleden heeft ze een 
buurtfeest gehad van haar oude buurt in Azewijn. 
Tijdens dit buurtfeest gingen ze vogelschieten.
Het is Christel gelukt om de Romp van de vogel 
van de paal te schieten. Nu is Christel de enige 
echte ‘KIPQUEEN’ van de tuuttebuurt in Azem! 
Gefeliciteerd Christel!

De Jubelavond was een groot feest!
’s Middags werden Carla Karnebeek, Jan 

Siebelink, Geert Oonk en Frank Deijle bejubeld. 

Toen het avond werd, begon het Halloween 

feest. Met veel dansen en lekker eten! Sommigen 

hadden zich verkleed als iets engs. Op de 

cupcakes zaten ogen of doodshoofden en in de 

lucht hingen grote ballon spinnen. Griezelig! De 

band en de silent disco zorgden voor veel gefeest. 

Ook op het podium werd er gedanst. Het was 

weer een topfeest!
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Even voorstellen
Hallo! Ik ben Gesiena Groeneveld, 31 jaar en ik 

woon met veel plezier in mijn appartement in 

Enschede. Ik wil heel graag iemand ontmoeten die 

het leuk vindt om samen met mij gezellige dingen 

te doen zoals boodschapjes doen, samen naar de 

stad, een ijsje eten of nagels lakken. Mijn hobby’s 

zijn kleuren, breien, bakken en ik hou van dieren. 

Lijkt het jou leuk om een keer met mij af te 

spreken? Je mag contact opnemen met mijn 

begeleiders via 088-4950745 of stuur een mail 

naar team.bosuilstraat9-19@estinea.nl 

Dreamers for a day
Rolf, Ella, Storay, Agnes, Nicole, Petra, Erik-
Jan en Johan namen op 24 september één 
dag Bistro Dreams in Enschede over. En net 
als vorig jaar was de restaurant actie een 
succes! Agnes stond achter de bar. Agnes 
vertelt: ‘Het was giga leuk! Iedereen had zijn 
eigen taken. En toen kwamen de gasten. 
Dan word je een beetje zenuwachtig. Toen 
mijn vriendin binnen kwam vond ik het niet 
zo erg. Maar toen ik mijn chef van mijn werk 
zag, ging mijn hart te keer. Ze hadden het 
heel erg naar hun zin gehad. Het was weer 
erg gaaf om mee te doen, omdat wij daar 
onszelf konden zijn. Omdat we als mens 
worden behandeld. Alsof we er 
al jaren werken. En we hebben 
veel gelachen. We kregen ook 
nog een certificaat voor het 
meedoen en voor onze inzet. Dat 
had ik niet verwacht. Die hang ik 
op in mijn kamer.’ 
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De zussen Hannie 
en Johanna  
wonen samen
Hannie is 41 en Johanna is 40 jaar. Ze groeiden op in 
Aalten op de boerderij. 4 jaar geleden vertrokken ze 
naar Varsseveld. Ze wilden namelijk heel graag op 
zichzelf wonen. Het was wel even wennen. Nieuwe 
mensen leren kennen en veel meer zelf doen. Met 
een paar handige manieren redden ze zich goed.

Plaatjes
Op jezelf wonen betekent ook zelf koken en wassen. 
Hannie: ‘Onze moeder deed de was nog met de 
hand. Dat doen wij niet hoor! Wij hebben een 
wasmachine en een droger. Omdat ik niet kan lezen 
hebben we plaatjes op de wasmachine geplakt. 
Zo weet ik hoe ik bijvoorbeeld de handdoeken 
moet wassen. En voor het koken gebruiken we ook 
plaatjes. We hebben een stapel met maaltijden 
en boodschappen erop. Die plakken we op ons 
planbord. Dan kan ik altijd zien wat we gaan koken. 
Vandaag maakt Johanna lekkere macaroni. De 
boodschappen-plaatjes neem ik ook mee naar de 
supermarkt. Handig toch!’

Alleen met de trein
Met een beetje hulp leren ze steeds meer zelf te 
doen. Johanna: ‘Ik heb een reismaatje. Zij helpt mij 
met reizen met het openbaar vervoer. Ik ben al een 
keer alleen met de trein naar Arnhem gereisd. Ik heb 
daar zelfs wat gedronken op het station. Toen het te 

druk werd, heb ik een muziekje opgedaan. De 
volgende keer wil ik leren om met de bus te reizen.’

Ontmoeten
Hannie en Johanna doen veel dingen en ontmoeten 
daardoor ook veel mensen. Hannie: ‘We drinken 
af en toe koffie bij de buren aan de overkant. We 
verkopen op de kerstmarkt onze zelf gemaakte 
kaarten. En we gaan naar de sportschool.’ Hannie en 
Johanna werken allebei met veel plezier. 1 keer in de 
week koken en eten ze bij Borchuus. En 1 keer in de 
2 weken bij Pollepel. Johanna: ‘Hier zijn we gefilmd 
door Omroep Gelderland. Het was een beetje 
spannend maar wel leuk. Zo maken we steeds weer 
iets nieuws mee.’

Onder de 
mensen

Zelf je huis schoonmaken, je bed opmaken 
of de planten water geven. Hoe doe je 
dat? Werkportfolio heeft hier foto’s van 
gemaakt. Op de foto’s zie je stap voor stap 
wat je moet doen als je dit wilt leren. Handig 
hoor! Materialen lenen? Stuur een mail naar 
leren@estinea.nl  
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Privacy
Wist je dat...?

Privacy is voor Estinea heel belangrijk. We gaan 
netjes om met jouw persoonsgegevens. En houden 
rekening met jouw privacy. In de wet staan regels 
die vertellen wat organisaties wel en niet mogen 
doen met jouw gegevens. En regels die vertellen hoe 
we jouw privacy moeten beschermen. Daar houden 
wij ons aan. 

Weet jij ook wat wel en niet mag? Om dat te testen 
hebben we een paar ‘wist je dat?’ vragen bedacht. 
We zijn benieuwd wat jij al wist! 

Jouw dokter wil graag weten wat er in jouw 
ondersteuningsplan staat. 
Wist je dat we jouw ondersteuningsplan 
alleen mogen geven met jouw toestemming?



Tijdens het koken werd je boos. Je denkt  
nu dat jouw begeleider hier iets over in  
jouw dossier schrijft. Maar je weet niet 
precies wat. 
Wist je dat je het recht hebt om jouw dossier 
in te zien? Je hebt ook het recht om iets toe 
te voegen, te wijzigen of te laten verwijderen.  
Binnenkort kun je zelfs op afstand kijken wat 
er in je elektronische dossier staat.



Er zijn foto’s gemaakt tijdens een feestje van 
Estinea. En nu kom je die foto’s op Facebook 
tegen. Met jou er ook op.
Wist je dat Estinea dit niet mag doen? We 
vragen altijd eerst jouw toestemming. Op 
feesten melden we soms op een poster dat 
we foto’s maken. Zonder jouw toestemming, 
delen we geen foto’s met jou erop.



In het dorp zie je jouw begeleider wandelen 
met jouw oude buurvrouw. Je bent bang 
dat jouw begeleider haar alles over jou  
gaat vertellen.
Wist je dat medewerkers van Estinea een 
geheimhoudingsplicht hebben? Zonder 
jouw toestemming mogen we niets over jou 
vertellen aan anderen. Dus ook niet aan 
jouw oude buurvrouw. 



Je bent aan het koken met andere mensen. 
Plots ontdek je dat een begeleider jullie 
filmt.
Wist je dat Estinea dit niet mag doen? 
We vragen altijd eerst jouw toestemming. 
Zonder jouw toestemming, mogen we je  
niet filmen.



Wil je meer weten over privacy? Lees dan de 
folder van Estinea ‘Privacy en persoonsgegevens 
cliënten’. Of wil je meer weten over de vaste 
regels die Estinea gebruikt om jouw privacy te 
beschermen? Dan kun je naar het privacybeleid 
vragen bij je persoonlijk begeleider. 
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Ronald Bruntink
23 juni 1959 – 12 juni 2018

Ronald was de jongste in het gezin. Hij kwam in de Hoeksteen 
in Varsseveld te wonen en kreeg dagbesteding. Elke keer 
als hij naar huis kwam, pakte hij zijn fiets en fietste naar 
het transportbedrijf van de familie. Hij hield van auto’s, 
vrachtwagens en motoren. Op de zaak was hij kind aan huis. 
Verder kende hij veel mensen. Hij groette iedereen die hij 
tegenkwam. Ronald heeft lang zijn eigen weg kunnen gaan 
tot hij enkele jaren geleden door verschillende botbreuken 
niet meer in staat was om te lopen. Uiteindelijk kwam hij in 
een rolstoel terecht. Het was lastig voor hem afhankelijk 
geworden te zijn. Toch ging hij met zijn elektrische 
rolstoel er nog wel op uit en was een vaak geziene 
gast in de winkelstraten van Varsseveld. Ondanks 
de afname van zijn gezondheid in de laatste 
jaren, kwam zijn overlijden toch onverwacht. Hij is 
rustig ingeslapen. 

Team en bewoners Lijsterstraat, Varsseveld

Willy Wentink
21 augustus 1946 – 27 juli 2018

Willy was een rustige vrouw. Ze genoot van gezelschap 
om haar heen maar kon ook goed alleen zijn met haar kat 
Minoes. Ze woonde zelfstandig in een fijn appartement in het 
centrum van Doetinchem. Voor Minoes is inmiddels een goed 
tehuis gevonden.
Vanuit Sensire en Estinea kreeg Willy ondersteuning en kon zo 
heerlijk op haar zelf blijven wonen.

Willy vermaakte zich bij het koffie uurtje op de vrijdag ochtend, 
bingo middagen, lezen, dvd’s kijken, winkelen en dan ergens een 
kopje cappuccino drinken. Het liefst met een gebakje of een 
saucijzen broodje. Tevens ging ze graag naar de stad, dierentuin 
of theater. Hier genoot zij ontzettend van. We zullen haar inbreng 
en gezelligheid missen!

Team Doetinchem Wonen

In memoriam
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Wiebe Flokstra
9 mei 1960 – 23 juni 2018

Wiebe is er niet meer. Nu horen we nooit meer zijn 
moppen, zijn gekke ondeugende liedjes. Hij kan ons 
nooit meer helpen, of iets terugvinden wat wij kwijt 
waren. Nooit meer “Het komt wel goed meisje.” We 
denken nog vaak aan hem. Het houthok blijft voor 
altijd “Wiebes hok”. En bij elke donder en elke bliksem 
denken we aan hem. Wiebe kan geen sigaretje meer 
roken, niet meer trots laten zien dat hij zakgeld 
had gekregen, geen nieuwe petten meer showen, 
of pennen verzamelen. Onze hulk, onze vriend, 
moppentapper en houtbewerker, wat missen wij hem!

Collega’s en team Lonnekerspoorlaan 120,  
Enschede W&A Katoen

Karin Roddenhof 
1 juni 1959 – 4 oktober 2018

Karin en haar echtgenoot Henny zouden samen 
verhuizen naar de Kneedweg. Helaas konden ze daar 
niet meer samen gaan genieten. Karin was altijd 
zorgzaam en vriendelijk. Een vrouw met veel humor en 
een warm hart. Henny noemde haar altijd Roosje. Voor 
Karin was het veel te vroeg tijd om te gaan. Ze is nu bij 
God, hij waakt over haar. We missen je.
 
Henny en Team Ambulant Twente

Truus Rensink
23 juni 1957 – 3 juni 2018

Gele zonnen,
paarse zeeën,
elke dag een schilderij.
Rode bloemen,
blauwe bomen,
tekende jij voor mij.
Nu kleur je
hemelhoog
voor iedereen
’n regenboog

Team en bewoners Oostervoort, Winterswijk
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Wilma Minten is 67 jaar en woont aan de Piet Heinstraat in Aalten. In 
haar vrije tijd schrijft ze graag gedichten. Haar talent om gedichten 
te schrijven heeft ze van haar moeder. De moeder van Wilma was 
namelijk erg goed in gedichten schrijven. Wilma heeft al heel veel 
gedichten geschreven. Ze schrijft altijd met respect. Elk gedicht begint 
op kladpapier. 

Goed nadenken
Voordat Wilma een gedicht gaat schrijven zet ze eerst iets 
op kladpapier. Wilma: ‘Zo kan ik goed nadenken over wat 
ik precies wil schrijven. Ik heb jeugdborderline. Dit maakt 
het lastig om meteen goed na te kunnen denken.’ Wilma 
vertelt dat dit een beperking is die je niet ziet, maar wel kunt 
merken. Ze heeft dan stemmen in haar hoofd. En daardoor is 
het lastiger om na te denken. Toch probeert Wilma haarzelf 
te richten op de gedichten. En zo maakt ze prachtige 
verhalen.

Liefde en respect
Wilma is vanaf jongs af aan al begonnen hiermee. Wilma: 
‘Het is belangrijk om liefde over te brengen door middel van 
gedichten. Ik heb al eens een gedicht gemaakt over mijn 
zoon, Michel. Er zit veel gevoel in dat gedichtje. Ik vind het 
belangrijk dat een gedicht met respect geschreven wordt. 
Want je moet mensen nemen zoals zij zijn, met of zonder 
beperking!’

MIJN gedichten

Wat is liefde

Liefde is aan alle mensen die mij lief zijn
Soms doet het pijn.

Ik wil niet anders kwaad worden
Dat kan ik altijd
Tot mijn spijt


