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Je kunt een app’je sturen naar 06-10 04 07 53

Hoi!
Ik ben Rick. Ik ben benieuwd naar je mening over dit tijdschrift. Misschien heb je 
leuke ideeën? Of heb je een vraag of wil je een oproepje doen? Ik hoor het graag.

Colofon
Redactie: Rick, cliëntenredactie 
Fotografie: Stan Bouwman, Rick, Funda Ontwerp en opmaak: Frontis 

Je mag het ook als gesproken bericht naar me appen

Een mailtje sturen kan ook: horizon@estinea.nl

Hoi,
Leuk dat je de Horizon weer leest. Wist je al dat dit de laatste Horizon is? 
Binnenkort gaan we een nieuw tijdschrift maken. Help je ons mee? We horen graag 
jouw idee. Weet je leuke onderwerpen voor het tijdschrift? Of weet je misschien een 
mooie naam? Laat het weten. Je kunt Rick een berichtje sturen. Zijn telefoonnummer 
en email staan onderaan deze pagina.

Het is vakantietijd. Veel mensen gaan nu op vakantie. Of ze zijn er net weer. Ik vind 
het leuk om te varen. Een poos terug kreeg ik een berichtje van Dafne Kodde. Zij gaat 
regelmatig naar de camping en vroeg of ik een keer mee wil op een boottocht. Nou, 
dat doe ik maar wat graag.

Wil je dat ik ook eens bij jou langskom? Waar je woont of werkt? Of wil je gewoon eens 
een gesprekje met me hebben? Je kunt dit gewoon vragen. Stuur dan een bericht naar 
horizon@estinea.nl

Veel leesplezier en als je nog op vakantie gaat, heel veel plezier!

Groet, Beatrijs.
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Kort nieuws

Ik ben Berno Ruiken en ik woon aan de 

Lijsterstraat in Varsseveld. Mijn grote hobby 

is riet vlechten. Ik maak stoelen, matten en 

manden. Wie vragen heeft of wat wil bestellen 

is welkom. Groetjes Berno

De 1ste Achterhoekse Unieke 

Spelen zijn pas gehouden. 2 dagen 

werd er veel gesport en plezier 

beleefd. Je kon voetballen, maar 

ook atletiek en wielrennen. 

En nog veel meer. Het was een 

groot succes!

De bewoners van de Weversstraat zijn in januari een dagje 
uit geweest. “We zijn naar de hof van Eckberge geweest in 
Eibergen. We hebben eerst koffie en thee gedronken met 
gebak er bij. Toen zijn we gaan bowlen en daarna gingen 
we een hapje eten. Na het eten gingen we buiten wandelen 
en in de snoezelruimte. Daarna weer wat gedronken en een 
ijsje gehad. Het was een hele leuke dag!” 

Groetjes van Carolijn. 
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Veel geld opgehaald
Het team van de Peperbus heeft 
meegelopen aan de Samenloop voor 
Hoop. Hierbij lopen teams 24 uur om 
geld in te zamelen voor het KWF. 
De Peperbus heeft €1.569 
ingezameld. Gefeliciteerd!

Win kaarten voor het theater
Schouwburg De Storm heeft in dit jubileumjaar Stichting Vrienden van Estinea een 

mooi voorstel gedaan. Als cliënt maak je kans op 1 of 2 vrijkaarten voor een voorstelling 

in het theater. 

Hoe werkt het? 

Op de website van De Storm staan alle voorstellingen: www.theaterdestorm.nl. Kijk daar 

welke voorstelling je leuk lijkt. Het gaat om voorstellingen tussen september en december. 

Ook gaat het alleen om voorstellingen die nog niet zijn uitverkocht zijn. 

Heb je een leuke voorstelling gevonden? Stuur dan een mail naar info@vriendenvanestinea.nl. 

Zet in de mail:

• Je naam
• Of je alleen of met iemand anders wil gaan

• Of je in een rolstoel zit. 

Stuur je mail vóór 28 augustus. Dan bekijkt Stichting Vrienden van Estinea alle wensen. 

Er zijn door het theater 20 kaartjes ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de 

belangstelling wordt er dus geloot. 

O ja: je moet zelf voor vervoer zorgen. 
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Fietsen is ook een hobby 
van Jurre. Hij gaat 
regelmatig op pad.

10

Een dag op stap met

Jurre woont bij zijn moeder Hanneke thuis. Zijn broer studeert in 
Groningen en Jurre maakt regelmatig vlogs voor hem. Jurre werkt 
bij het Servicecluster op het Centraal Bureau. Op donderdag werkt 
Jurre bij De Bosmark, een basisschool.

Eerst koffie. Elke ochtend drinkt 

Jurre koffie met zijn moeder 

voordat hij wordt opgehaald. Ook 

op het werk drinkt Jurre regelmatig 

een kop koffie.

In z’n vrije tijd is Jurre druk met zijn moestuin. Hij heeft deze zelf gemaakt. Nu zijn de tomaten bijna klaar om te eten.

Tijd om aan de slag te gaan. Op 

De Bosmark helpen Jurre en zijn 

collega’s de kinderen. Bijvoorbeeld 

met het openen van de drinkbekers. 

Ook doen ze de was. 
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Als de brandweer in 
de buurt is, moet Jurre 
even een kijkje nemen.

Ook het verzamelen en 

weggooien van oud papier is een 

taak van Jurre.

Op het Centraal Bureau 
helpt Jurre in de keuken. 
Bijvoorbeeld door een 
lekkere soep te maken.

Het schoonmaken van 
het koffiezetapparaat 
hoort er ook bij. 

Tijd voor vakantie. 

Lekker naar Valencia. 
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We Prokkelen 
er wat af

Hoe gaat het bij de brandweer?
Radio maken, hoe moet dat eigenlijk?
Hoe werkt een kapper?

Zo maar een paar vragen die beantwoord 
worden tijdens de Prokkelweek. Veel 
cliënten zijn tijdens de Prokkelweek op pad 
geweest. Hieronder een foto overzicht. 

Bianca ging op bezoek bij Bol.com

Erik Jan en Kirsten liepen een dag 
mee met wethouder Jurgen van 
Houdt van de gemeente Enschede. 

Ronnie ging zelfs naar 
het buitenland. Met de 
vrachtwagen naar België. 

Jannie heeft geleerd hoe 
het werkt bij de Etos.
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Kenneth mocht een kijkje 
nemen bij de brandweer.

Tom weet nu alles van 
de veegmachines van 
de gemeente Oude 
IJsselstreek.

Lekker met een hele club op de zeilboot. 

Joop ging bij de politie op bezoek.

De hand schudden van een 
hele sterke man. Walter op 
bezoek bij Berend Veneberg. 
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We zijn van start. Het eerste redactieteam van Estinea is begonnen. 
De redactie gaat meedenken en meepraten en zelf informatie 
maken voor cliënten. 

We gaan dit tijdschrift maken. Maar ook andere dingen 
waar Estinea mee bezig is gaan we in begrijpelijke 
taal maken. 

We zijn nu aan het testen. Straks willen op 
verschillende plekken redacties maken. 
De redactie stelt zich hier aan jullie voor.

Redactie gaat van start

Naam: Dennis

Leeftijd: 41 jaar

Waar ben je goed in? 
Eten. Ik ga meedenken met 
recepten. 

Naam: Bram

Leeftijd: 18 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan goed met YouTube 
werken. Ik kan filmpjes 
uploaden en afspeellijsten 
maken.

Naam: Danny

Leeftijd: 47 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik ben goed in ontwerpen, 
filmen, interviewen, vloggen 
en social media.

Naam: Rick

Leeftijd: 39 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan foto’s maken, schrijven 
en dingen organiseren.
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Naam: Jasper

Leeftijd: 47 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan goed tekeningen 
maken, kleurplaten 
uitzoeken, en knutselpagina’s 
uitzoeken.

Naam: Catharina

Leeftijd: 26 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan ontwerpen maken 
op de computer, teksten 
beoordelen, filmen, 
presenteren en interviewen.

Naam: Funda

Leeftijd: 25 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik ben goed in computerwerk, 
foto’s maken, ontwerpen en 
meedenken.

Naam: Lars

Leeftijd: 21 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan goed meedenken met 
dingen.

Naam: Eilien

Leeftijd: 22 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik kan met paint werken op 
de computer. Ik kan goed 
verhaaltjes typen, met YouTube 
werken en meebeslissen.

Naam: Linda

Leeftijd: 28 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik weet veel van muziek. 
Ik kan goed interviewen en 
tekenen. Ik ben heel open 
naar mensen toe.

Naam: Tjerk

Leeftijd: 37 jaar

Waar ben je goed in? 
Ik ben heel enthousiast. 
Ik kan goed een groep 
dingen begrijpelijk uitleggen. 
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Interview 
met Jannes

Het Estinea feest is alweer een tijdje geleden. 
Eén van de grote verrassingen was het 
optreden van Jannes. Hannie en Hans en 
Katja en Loes en Michel en Mirjam hebben 
een ontmoeting met Jannes gewonnen. 
Zij mochten Jannes een vraag stellen voor 
de Horizon.

Hoe lang ben jij?
Jannes: Ik ben bijna 2 meter lang.

Hoe was het jubileumconcert in de 
Gelredrome?
Jannes: Het was een droom die uitkwam. Een 
geweldige ervaring.

Wat is je lievelingseten?
Jannes: Frikandel en patat. Maar dat eet ik de 
laatste tijd wat minder. Ik moet aan de lijn denken.

Woon je in Emmen? 
Jannes: Ja, daar zijn we nu een nieuw huis aan 
het bouwen. Maar ik heb jaren in Hoogeveen 
gewoond.

Hoeveel cd’s heb je gemaakt?
Jannes: Poeh even tellen.... Ik denk zeker meer 
dan 20.

Hans wil nog vertellen dat hij zelf zendpiraat is.
Zijn zender was kapot. Nu doet de zender het weer.
Hans wil niet gewoon op de radio draaien. ‘Dat is 
niet zo spannend’. 
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De Horizon gaat veranderen.
We gaan samen met de redactie proberen om te 

schrijven over onderwerpen die jij leuk vindt. 
Als je leuke ideeën hebt, vertel het ons.

Bij een nieuw tijdschrift, hoort ook een nieuwe naam.
Help jij ons mee om deze te verzinnen?

Wie de leukste naam verzint, krijgt een mooie prijs. 
Stuur een bericht naar horizon@estinea.nl

Verzin een 
nieuwe naam en 

win een prijs!
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Wat ging goed en 
wat kan beter?
Samen met deze Horizon vind je de korte versie van 
het Kwaliteitsrapport.

In het kwaliteitsrapport schrijven we hoe het gegaan is in 2018. 
Je leest over wat goed is gaan. En wat beter kan.

Ook lees je over ervaringen van enkele cliënten. We vertellen ook wat we geleerd 
hebben. Dan kunnen we het samen nog beter doen. Veel plezier met het lezen. 
Heb je vragen? Je begeleider kan je meer over het kwaliteitsrapport vertellen. 
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• Zoek je een maatje? 
• Bijvoorbeeld iemand om samen mee te 

praten?
• Of samen mee te wandelen?
• Of misschien samen naar de film te gaan?

Zeg het tegen je begeleider. Die kan het op KEES 
zetten en als je wilt kunnen we het ook hier op 
deze pagina zetten. 

Mail dan een stukje over wie je bent en wat voor 
maatje je zoekt naar horizon@estinea.nl. Stuur 
ook een foto mee. Vraag je begeleider om je te 
helpen als dit niet alleen lukt. 

Iris zoekt een 
maatje
Ik ben Iris Oldemenger 
en ben 44 jaar. Ik woon 
in Huppel op een erg 
mooie boerderij. Ik 
werk 5 dagen in de 
week bij Top-Art. Mijn 
grootste passie is alles 
wat met paarden te 
maken heeft. 1 keer 
in de 2 weken rijd ik paard en ga daarnaast ook 
nog paarden knuffelen. Een keer in de week ga 
ik zwemmen bij de Vasa. Ik zoek een maatje om 
samen leuke dingen te doen of iemand die het ook 
leuk vindt om mee te gaan naar de paarden. Ik 
heb een lichamelijke beperking en maak gebruik 
van een rolstoel. Reageer naar Horizon@estinea.nl.

Groetjes Iris

Maatje gezocht...
Ik ben Peter Dibbets, 
44 jaar oud. Ik ben op 
zoek naar een leuke/
spontane zorgzame 
vrouw. Ik ben rustig en 
romantisch. Mijn hobby’s 
zijn muziek luisteren en 
zelf muziek maken en ik 
mag graag rond rijden 
in mijn brommobiel. Ook wandel ik graag in de 
natuur samen met het hondje van mijn moeder. En 
ik ga graag uit eten met mijn vrienden. Mijn motto 
is ‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’.

Ben jij die lieve/spontane en zorgzame vrouw? En 
ben jij tussen de 35 en 47 jaar? Ben jij de vrouw 
die net zoveel van humor houdt als ik? En die van 
een goed gesprek houdt, een eigen wil heeft en 
hetzelfde motto heeft als ik. Hou je van lekker 
wandelen dan hoop ik snel wat van je te horen.

Lieve groet, Peter.

Wim zoekt een Maatje
Ik ben Wim en ik ben 52 jaar oud. Ik woon in Aalten 
en ik ben een actief persoon. Zo ga ik graag naar 
de sportschool en werk ik op de zorgboerderij. Ik 
maak een paar keer in de maand muziek bij de 
Vrolijke Noot. Zwemmen vind ik ook erg leuk om te 
doen. 

Ik houd van gezelligheid, 
samen met iemand 
kletsen over wat je hebt 
meegemaakt vind ik 
leuk. Ik zoek iemand 
waar mee ik af en toe 
wat kan drinken en 
waarmee ik het gezellig 
kan hebben. Ben jij een 
vrouw tussen de 40 en 
60 jaar en lijkt het je leuk 
om met mij een vriendschap op te bouwen? 
Reageer dan naar horizon@estinea.nl

Zoek je een 
maatje?
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Jouw gegevens 
goed beschermd
Als je cliënt bent bij Estinea, dan hebben we veel informatie 
over jou opgeslagen. Dit doen we om jou zo goed mogelijk te 
helpen. Bijvoorbeeld welke medicijnen je gebruikt. 

Wij moeten heel voorzichtig met jouw gegevens omgaan. 
Dat staat ook in de AVG. Dit is een afkorting voor Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit is een wet waarin staat 
dat jij recht hebt om te weten wat wij met jouw informatie 
doen. En als we jouw informatie met anderen willen delen, 
moeten we je eerst om toestemming vragen. 

Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met het maken en delen van foto’s. 
Zonder toestemming mogen we geen foto’s van je gebruiken.

Onze redactie had nog wat vragen over de AVG. Beleidsadviseur Mark beantwoordt ze graag:

Is de AVG wet alleen in 
Nederland? 
Mark: Nee. Het geldt voor alle 
landen in de Europese Unie (EU). 
Maar landen die niet in de EU 
zitten hoeven zich er niet aan te 
houden. Dat kan lastig zijn als je 
samenwerkt met bijvoorbeeld het 
Amerikaanse bedrijf Google. 

Bij een foto maken is dan vragen 

om toestemming genoeg? Of is 

er een ondertekening nodig? 

Mark: Vragen is genoeg, een 

handtekening is niet nodig. Wel is het 

belangrijk dat je opschrijft of en waarvoor 

wij foto’s mogen maken.

Als je een curator hebt, mag je dan zelf bepalen of je 
op de foto wilt? Of bepaalt altijd de curator dat?
Mark: “Een mentor of bewindvoerder treedt namens jou op wanneer 
je dit zelf niet kan. Als je zelf goed weet wat er met jouw foto of video 
gebeurt, mag je hier zelf over beslissen. Vind je dit moeilijk? Dan 
maakt de mentor of bewindvoerder deze beslissing.” 

1
2

3
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Wat hebben we 
een feest gevierd!

Estinea bestaat dit jaar 50 jaar. Reden voor een feestje. In maart was er 
daarom van alles te doen in theater De Storm in Winterswijk. Heel veel 

mensen kwamen overdag of ’s avonds naar het Estinea-feest. 
We genieten nog even na met deze foto’s. 
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Twee keer per maand vergadert de cliëntenraad. De cliëntenraad 
denkt mee over beslissingen die bij Estinea gemaakt worden. Kevin is 
sinds maart lid van de cliëntenraad.

Kevin woont met veel plezier in Eibergen. Hij 
werkt van maandag tot en met vrijdag bij 
Ara in Aalten. Via zijn persoonlijk begeleider 
hoorde hij over de cliëntenraad. Dit leek 
Kevin wel interessant. “Ik heb er over 
gepraat met mijn moeder en begeleider. 
Ik heb mijn moeder een filmpje laten zien 
over de raad. Ik ben bij een vergadering 
geweest en daarna lid geworden.”

Het bevalt Kevin goed. “Het is belangrijk. 
Je helpt meebeslissen over belangrijke 
dingen. Je denkt na over hoe je iets kan 
verbeteren voor iedereen. Ook leer je er 
zelf veel van. Ik leer bijvoorbeeld meer 
open te praten naar anderen toe.”

Iedere twee weken komt de cliëntenraad 
bij elkaar. Voordat de vergadering begint, 

praten ze over de onderwerpen. 
Een coach helpt om alles 
duidelijk te maken. De raad 
bestaat uit cliënten en ouders/
vertegenwoordigers. De leden van 
de cliëntenraad praten regelmatig 
met Beatrijs over het beleid en over 
de organisatie en kwaliteit van de 
ondersteuning.

Kevin zit bij 
de cliëntenraad

Wil je meer weten over 
de cliëntenraad? 

Bel of mail dan met Petra Wekenborg.
Telefoon: 088 49 50 932  
Email: cliëntenraad@estinea.nl.


