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Kerstkerkdienst - woensdag 17 
december 2014 - 19.30 uur - 
Zuiderkerk - Ludgerstraat 64 - Aalten.

Kom je ook? In de Zuiderkerk in Aalten is 
weer een Kerstkerkdienst. 
Samen zingen over de geboorte van Jezus. 
Kijken, luisteren naar het kerstverhaal. 
Of wil je liever dit jaar meezingen in 
het koor? Dat kan ook! Meld je aan 
bij connie.devries@estinea.nl

Hallo allemaal,
Ik ben Angelique. Ik  ben 23 jaar en woon al 10,5 jaar in Enschede waarvan vijf 
jaar bij Estinea aan de CF Klaarstraat. Ik schrijf dit keer over mij in de Horizon en 
vind dat wel leuk. Mijn hobby’s zijn dieren verzorgen, computerspelletjes spelen, 
puzzelen en fietsen naar leuke natuurgebieden.

Verder heb ik al 5 jaar een relatie. Mijn vriend en ik wonen samen met 24-uurs 
begeleiding van Estinea. Volgend jaar willen we ambulant gaan wonen. Ik heb 
ook nog een broer en een broertje.  Mijn ouders zijn gescheiden maar ik zie ze wel 
regelmatig. Vooral mijn broer, hij houdt van treinreizen.

Ik volg ook nog een opleiding  paardenverzorging bij het NTI. Dat vind ik 
hartstikke leuk! Ik kan thuis en op mijn eigen tempo studeren. Ik werk bij 
manege/pensionstalling Holzik Stables. Ik rijd zelf ook paard en krijg 
daar les voor. Daar vertel ik wat meer over in ‘Uit de koker van’.   
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Inhoud

Wil jij ook een keer 

in Horizon? Stuur 

dan een mail naar 

communicatie@estinea.nl 

of vraag je begeleider 

om dat te doen.

Colofon
Horizon is een blad voor de mensen die ondersteund worden door Estinea. De volgende Horizon 
verschijnt in het voorjaar van 2015. Stuur voor 15 februari je bijdrage naar communicatie@estinea.nl. 
Schrijf in maximaal 6 regels je eigen tekst. Een leuke foto meesturen is natuurlijk ook heel belangrijk. 
Let op dat de foto van goede kwaliteit is. We kijken wat we uit alle inzendingen kunnen plaatsen. 

Tekst en eindredactie: Anne-Marieke Vreeman en Hanneke Schuurmans  
Ontwerp en opmaak: Frontis Fotografie omslag: Hajo Smit Verzending: Repro Aalten



Wie werkten mee?
De Horizon heeft gevraagd wie mee wilde werken aan het maken van het 
blad dat nu voor je ligt. We kregen leuke reacties. Hieronder vertellen de 

mensen zelf wat ze hebben gedaan en wat ze er van vonden. 

Mijn naam is Gerry Heinen en ik woon in Aalten. Ik wilde wel meehelpen aan de 
Horizon. Ik vond mijn twee interviews (pagina 19 en pagina 20) erg leuk en zou het zo 
weer doen.

Mijn naam is Lisa Scheltens en ik kom uit Varsseveld. Samen met Hanneke heb ik een 
meisje geïnterviewd die net als ik lesbisch is (zie pagina 17). Ik heb zelf de vragen op 
papier gezet wat ik aan haar wilde vragen. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik zou 
zeker vaker iemand willen interviewen over homoseksualiteit of over andere dingen. 

Linda Susebeek, Funda Yigit en Femke de Vries werken op het Servicecluster van het 
CB. Samen hebben zij de poster van de Jubelavond en het Belevingsfestival gemaakt. 
‘Foto’s uitzoeken, het opmaken, alles was leuk om te doen!’ 

Een speciale bijdrage komt van Peter Dibbets. Peter vond de ‘In memoriam’-pagina 
altijd erg treurig. Hij had een ander idee: een levensboom. Een mooie groene 
boomstam met stevige takken met aan het einde bruine bladeren die vallen. De 
groene stevige boom als symbool voor het leven. De bruine vallende bladeren als 
symbool voor de mensen die ons ontvallen. Hoe mooi is dat? Kijk maar op pagina 16 
hoe het is geworden. 

Funda, Linda 

en Femke
Lisa Gerry Peter

PRATEN 
HELPT!

Leren is leuk

Harmke volgde deze zomer de groepscursus 
Weerbaarheid op de Wagu. Hier heeft ze geleerd dat 
ze  heel goed voor zichzelf op kan komen. En geleerd 
“nee” te zeggen. Door verschillende oefeningen 
met elkaar te doen, leerde ze nu hoe belangrijk het 
is naar je gevoel te luisteren. Om thuis ook voor 
zichzelf op te kunnen komen, vertelde Harmke haar 
begeleider wat ze leerde op de cursus. De uitreiking 
van haar certificaat was een feest. Op de rode loper 
liet ze iedereen zien hoe sterk ze is geworden: Kijk, 
dit ben ik!

Harmke vertelt aan Horizon hoe ze het vond aan de 
cursus mee te doen:

Wat heb je geleerd?
‘Stevig staan. Een plankje doormidden slaan. Elkaar 
aankijken, wachten tot  iemand uitgepraat is. Ik ga 
nu makkelijker naar de begeleiding als ik ergens  mee 
zit.’

Wie is Harmke voor de rode loper en 
wie nu?
‘Ik wilde voor de rode loper alles goed doen. En na 
de rode loper weet ik dat dit niet altijd kan en hoeft. 
Voor de rode loper vond ik het moeilijk om naar 
de begeleiding te gaan 
als er iets niet duidelijk 
was. Nu stap ik zo naar 
iedereen toe en vraag 

wat ik niet begrijp of wat ik niet duidelijk vind. Vragen 
helpt!’

Wie ging er met je mee op de rode 
loper?
‘Addy en mijn collega’s. We waren met acht 
personen en Addy en Sacha, zij is de lerares van het 
Graafschap College.’

Gebruik je het boekje dat je gekregen 
hebt?
‘Ik heb op de cursus een dagboek gekregen. Elke 
avond lees ik samen met de begeleiding in het 
dagboek. En spreken we de dag door en dan geef ik 
aan als ik iets niet fijn vond. Een keer in de week ga ik 
met Addy ook in mijn dagboek lezen. De begeleiding 
schrijft in het dagboek. En mijn moeder zondags ook 
als ik thuis ben geweest.’

Heb je nog een tip voor onze lezers?
‘Volg allemaal deze  cursus, dan leren jullie het ook 
nog een keer. Praten helpt echt! Ik heb de cursus 
heeeeel erg leuk gevonden.’

Wil je meedoen aan de cursus 
weerbaarheid? Geef je op via 
leerprogrammaclienten@estinea.nl 
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Ondersteuning op maat krijgen, de regie in eigen 
handen houden, antwoorden op vragen, ook 
als je begeleider niet bij jou aan tafel zit... Het 
beeldbellen biedt uitkomst!

Bert Tenkink, 65 jaar uit Winterswijk kan erover 
meepraten. Hij heeft sinds kort een iPad. En kan 
daarmee beeldbellen. ‘Ik was hier nog niet mee 
bekend. Michelle, mijn begeleider, heeft mij stapje 
voor stapje geleerd hoe ik met de iPad om moet 
gaan. Nu ik er een tijdje mee geoefend heb, vind ik 
de iPad makkelijker dan de computer.’

Bepalen wanneer ik bel
‘Ik vind het fijn dat ik iemand kan zien als ik ermee 
aan het bellen ben. Je kunt elkaar dan goed 
aankijken en soms beter duidelijker maken wat je 
bedoelt. Ik heb drie keer in de week begeleiding 
thuis waarvan nu één moment vervangen wordt 
door beeldbellen. Dit vind ik prima. Het werkt goed 
en ik ben minder afhankelijk van het rooster van de 
begeleiders. Ik kan nu zelf meer bepalen wanneer 
ik bel zodat het goed past in mijn dagelijkse 
bezigheden.’

Geen verschil
‘Als ik tussendoor een vraag heb stuur ik via de 
beeldbel-app weleens een berichtje naar de 
begeleiding. Hier krijg ik dan een antwoord op. Ik 
vind het alleen nog lastig om het antwoord terug 
te lezen.  Dit gaat Michelle mij nog leren. Via het 
beeldbellen kan ik alles vragen en dat doe ik ook. 
Het is voor mij geen verschil of ik de begeleider 
spreek via het beeldbellen of als ze bij mij 
langskomen. Ik bespreek alles.’

Meer contact
‘Ik heb nu ook wat meer contact met de begeleiders 
dan voor het beeldbellen, maar dat komt ook nog 
door het oefenen.’

Wensen
Bert wil ook nog graag leren hoe hij foto’s kan 
maken met de iPad en mapjes kan maken hiervoor. 
Ook wandelt hij  erg graag en stippelt hele routes 
uit. In de toekomst kan hij dat ook met de iPad 
doen.

Ondersteuning zoals jij het wilt 
met hulp van beeldbellen

Barbecue aan de Kottenseweg 
Eerder dit jaar kwamen de buren koffie 
drinken. De bewoners vroegen of ze zin 
hadden in een gezamenlijke barbecue. 
Ja dus! Er kwamen ruim 20 buren! 
Enkelen hebben mee geholpen met de 
voorbereiding. Samen met Harm Kookt en 
eigenaresse Janny van Lindy’s Café is er 
heerlijk gegeten en gedronken. Volgens 
buren en bewoners voor herhaling vatbaar!

Het strand kwam naar de 
Oostervoort  
Een strand en een zee midden in de 
woonkamer, dat is gek. En toch was het 
deze zomer zo. Allemaal in een grote kring 
om het strand.  Op de achtergrond het 
geluid van de golven en de meeuwen. Hoe 
voelt een zwembroek en bikini. En hoe 
ruikt zonnebrandcrème? We smeerden 
onze armen en gezichten vol. Schoenen 
en sokken uit en daar stonden we: met de 
blote voeten in het zand. En van het zand 
zo het water in. Het strandfeest was te 
snel afgelopen. Afdrogen en naar huis. 

Zomer

Varen op de Berkel
De mensen van Werk en Activiteiten 
Berkelland zijn maar druk met al het 
werk in en rondom Eibergen. Dat deze 
werkzaamheden worden gewaardeerd 
bleek vrijdag 18 juli: de schippers van 
de Berkelzomp “de Snippe” bedankten 
iedereen met een vaartocht over 
de Berkel. Het was een schitterende 
zomerse dag. Iedereen heeft genoten 
van de vaartocht. De vaartocht werd 
met een hartelijk applaus voor de 
schippers afgesloten op het terras van 
het Muldershuis.
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Dit najaar wordt de cursus voorlezen-plus gegeven. 
Hierin maken mensen uit het netwerk van een 
cliënt een persoonlijk verhaal. Christel Tielkes, 
activiteitenbegeleidster op de Meijersweg in Neede, 
vertelt over haar eerste ervaringen. 

Christel: ‘In oktober is de cursus voorlezen-plus van 
start gegaan. De cursus wordt gegeven door twee 
experts op dit gebied: Carla Wikkerman en Nelleke 
Boer. Het persoonlijke verhaal wordt gemaakt 
door iets te zien, te horen, te voelen, te ruiken, te 
bewegen of aan te raken. Het verhaal wordt steeds 
op dezelfde manier verteld zodat degene waarvoor 
het verhaal speciaal gemaakt is, het gaat herkennen. 
En dan wordt het steeds leuker! Vooral voor mensen 
met een ernstig meervoudige beperking en mensen 
met dementie en een beperking is dit een hele mooie 
manier om contact te maken.’

Ze vervolgt: ‘Als activiteitenbegeleidster ben ik samen 
met de zus van één van de bewoners aan deze 
cursus begonnen. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk 
een voorleesboek kunnen maken voor alle zeven 
bewoners van de Meijersweg. Maar nu gaan we eerst 
aan de slag voor Johan Kuenen, een 57 jaar oude 
meneer met een meervoudige beperking. Hij gaat dit 
zeker heel leuk vinden.’

‘Iedereen uit het netwerk kan het verhaal maken: 
familie, een vrijwilliger of een begeleider. In de eerste 

bijeenkomst hebben we informatie gedeeld over voor 
wie de boeken gemaakt gaan worden, kregen we 
voorbeelden te zien en daarna gingen we direct aan 
de slag. Waar kan het verhaal over gaan? Wat doet 
hij/zij graag? Wat vind hij heel erg leuk? In de huid 
van de persoon kruipen dus..’, aldus een enthousiaste 
Christel. 

Je eigen 
verhaal 
beleven

Dinie te Winkel, wonend aan de Polstraat 
4a in Aalten, heeft al een eigen voorlezen-
plusverhaal over de beer en de pop waar 
ze altijd dekentjes voor breidde….Dit 
verhaal wordt haar ‘voorgelezen’ door 
Willemien die haar regelmatig bezoekt. Een 
mooie ervaring voor Dinie, maar ook voor 
Willemien. Omdat Dinie ouder wordt kunnen 
ze niet meer de activiteiten doen die ze altijd 
samen deden. Door dit verhaal aan Dinie 
‘voor te lezen’ is er een moment van echt 
contact tussen Willemien en Dinie. Buiten dat 
heeft Dinie plezier, omdat het een verhaal is 
wat echt op haar voorkeuren is gemaakt!

Beste Beatrijs, 

Ik ben lid van de cliëntenraad. Een tijdje terug is daar 
de ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ 
besproken. Kun je nog eens kort uitleggen wat het is? Voor 
mij maar zeker ook voor alle andere lezers van de Horizon? 

Hartelijke groet, 
Paul Wentink

Brief aan Beatrijs

Beste Paul, 

Het is goed dat je deze vraag stelt want ik kan me voorstellen 
dat veel mensen hier nog niet van hebben gehoord. De 
‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is een 
stappenplan voor medewerkers en vrijwilligers die bij Estinea 
werken. Met dit stappenplan weten zij wat ze kunnen en 
moeten doen wanneer zij een vermoeden hebben van 
kindermishandeling of huiselijk geweld. Want natuurlijk is dat 
iets wat niet mag voorkomen! 

Als het dan toch voorkomt, is het erg belangrijk dat hier heel 
zorgvuldig mee wordt omgegaan. Zodat de privacy van de mensen 
goed wordt bewaakt. Met het stappenplan gebeurt dit. Een van de 
eerste onderdelen van het stappenplan is bijvoorbeeld dat bij een 
vermoeden eerst wordt overlegd met de collega’s die hier uitgebreid 
voor zijn opgeleid. Een andere stap is dat de medewerker of 
vrijwilliger met de persoon zelf in gesprek gaat. De allerlaatste stap 
van het stappenplan is het organiseren van hulp of het melden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld bij de juiste instanties. Bij ons 
volgt een medewerker van elk team een cursus over deze manier van werken. 
Zodat we ook op dit gebied binnen heel Estinea de juiste ondersteuning kunnen bieden. 

Aan jou en andere lezers van de Horizon wil ik vooral benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat 
je meerdere mensen om je heen hebt die je vertrouwt. En waar je ook moeilijke dingen mee durft te 
bespreken. Heb je deze mensen nog niet om je heen dan kan je begeleider met je meedenken hoe je hier 
aan kunt werken. 

Hartelijke groet

Heb jij een vraag aan 
Beatrijs? Of een goed idee 

en wil je dat vertellen? 
Stuur dan een mail naar  

communicatie@estinea.nl. 
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Eigen creatie
Ik vind het soms ook leuk om creatief 
te zijn. En heb blaadjes verzameld en 
op een blaadje geplakt. 

Gezellig kaarten 
In de inloop is het meestal wel leuk. 

We zijn nu aan het kaarten.

Een dag op stap met

Vroeg aan het werk
Als ik werk begint mijn dag om half zeven. Dan 

kleed ik mij aan en smeer brood. Ik wil om half 8 

op mijn werk zijn. Dan kan ik op tijd de paarden 

voeren. Mijn vriend zorgt dan voor de dieren thuis.

Ik ga vandaag ook nog even bij mijn vader op 

bezoek. Hij werkt in een buurthuis en we houden 

allebei van ons werk.

Angelique van de Pol is 23 jaar en woont al 10,5 jaar in Enschede  waarvan vijf 
jaar bij Estinea aan de CF Klaarstraat. Als ze werkt begint haar dag al vroeg. 
Ze geeft je graag een kijkje in een van haar dagen. 

Mijn huisdieren 
Even de kooi van mijn twee cavia’s verschonen. 

En dan samen de hond uitlaten. Hij is al bijna 13 

jaar. Hij rolt graag in het gras. Mijn kat is goede 

maatjes met de hond. 

Otje  
Ik heb zo paardrijles bij manege 
Holzik Stables. Ik krijg les van Danny. 
Ik mag op Otje rijden. Een van mijn 
lievelingspaarden.

Thuis op de bank 
Nog even met zijn tweeën op de bank. 

Even tv kijken of kletsen. 
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Sta-zit
Hallo, ik ben Mirjam Liebrand uit Silvolde. Ik 

maak zoveel leuke dingen mee: Vakantie, 

vrienden, dagjes uit. Lekker eten en 

drinken =). Het leukste vind ik mijn hobby: 

paardrijden! Ik heb al drie bekers, een 

diploma én een oorkonde. Ik heb een nieuwe 

lerares paardrijden. Stapje voor stapje leerde 

zij mij een goede houding te krijgen met sta-

zit. Sinds kort rijd ik op een gewoon zadel met 

de juiste voetenbeugels. 

Vertel het maar Iedereen op de fiets geniet

Wind en zonnestralen op het gezicht: pasgeleden 

ging mountainbikeclub Just4FunBiking fietsen met 

de bewoners van de Oostervoort uit Winterswijk. Er 

hadden zich een aantal clubleden aangemeld om 

met hen in de omgeving van Winterswijk te fietsen. 

Het werd een onvergetelijke en zeer geslaagde 

middag. 

Hoera, ik kan zelf met de bus!
We (MEE op weg en ik) hebben eerst een 

gesprek gehad. Hermien Mariët werd mijn 

busmaatje. Zij heeft mij geholpen met leren 

alleen reizen. Ik luister tijdens het reizen 

naar mp3 muziek, daar word ik heel erg 

rustig van. Elke woensdag schrijf ik op hoe 

de busreis is gegaan. Dan praat ik daarover 

met de begeleiding ’s avonds. Ik vind het 

supergaaf om zelfstandig met de bus naar 

het werk te gaan! Marleen Kreeftenberg

Vissen met boilies
Ik ben Scotje (28) uit Doetinchem. In mijn vrije tijd vis ik 

altijd aan de IJssel of ergens anders. Het meeste vis ik op 

Vorens, Brasem of Meerval. Soms op Snoeken of Karpers. 

Dat zijn grote, sterke vissen. Die haal je niet zo makkelijk 

uit het water. Meestal  vis ik bij rustig weer. Dat is gunstig 

voor het draad en dobber. Ik vis met pieren of maden en 

soms brood. Ik heb speciaal lokvoer en dat heet boilies. 

Groeten! 

Het was geweldig en zo speciaal!
De Special Olympics werden dit jaar gehouden 
in Heerenveen. Dorien Halfman en Martijn 
Thuis van de Laan van Schuylenburg in Silvolde 
speelden in het voetbalteam. Voor Dorien was 
het de 1ste keer en Martijn de 5e keer. Martijn 
heeft al veel ervaring met voetbal. Hij coacht 
zelfs de F-jes in Terborg. Mede dankzij Doriens 
doorzettingsvermogen ging dit voetbalteam 
naar huis met de vierde prijs. Als er een prijs 
was geweest voor spelers van het toernooi dan 
hadden zij hem gekregen. In de bus terug naar 
huis lag ze na twee minuten te slapen. 

Helpen schapen scheren
Elke dinsdag gaan we samen met 
onze vrijwilliger Ans (van de Wagu in 
Gendringen) naar de kinderboerderij. 
Daar wonen veel dieren: paarden, kippen, 
schapen, pauwen, hertjes, konijnen en 
cavia’s. We aaien ze en geven ze extra 
aandacht. Of helpen met poep scheppen, 
paarden voeren en vegen. Er was een 
man die de schapen aan het scheren was. 
Wij mochten de wol opruimen. De mensen 
van de kinderboerderij vinden het erg fijn 
dat we komen helpen. We zijn allemaal 
erg trots op onszelf dat we kunnen helpen 
en mogen meedoen! 
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Van borrel naar moestuin 
Wat is er lekkerder dan sperziebonen, rode bieten, aardbeien en sla uit je eigen tuin?
En waar een Nieuwjaarsborrel met de buren al niet goed voor is. Het leverde een prachtig 
aangelegde moestuin op voor de bewoners van Boeijink.  Ze vertellen:

Leuk idee!
Tijdens die jaarlijkse Nieuwjaarsborrel vertelden we 
dat we op zoek zijn naar vrijwilligers. Mensen die het 
leuk vinden om iets met bewoners te ondernemen. 
Samen koffie drinken, stukje wandelen, elke bijdrage 
is welkom. Onze buurman, Wouter, kwam toen met  
het leuke idee om een moestuin aan te leggen op 
het erf van Boeijink. Dit klonk ons als muziek in de 
oren. Een moestuin past natuurlijk perfect bij onze 
boomgaard en mooie tuin rondom de boerderij.

Welke groente is het lekkerst
Samen met Wouter overlegden we hoe we dit plan 
het beste konden aanpakken. Waar op de boerderij 
komt de moestuin? Welke materialen zijn hier 
aanwezig en welke moeten we aanschaffen? Waar 
kunnen we de zaadjes en plantjes kopen? Welke 
groentes zijn goed te verbouwen? Wanneer gaan 
we ermee aan de slag? Wie vinden het leuk om mee 
te helpen? Kortom; heel wat vragen om over na te 
denken.

Niet te dicht bij de schapen
Iedereen wilde wel helpen. Naast de boerderij in het 
grasveld vonden we een mooi plekje.  Ver weg van 
de schapenweide naast ons. Wouter vertelde dat 
ook de schapen alle groentes erg lekker vinden! Zou 
jammer zijn als onze verse tomatenplantjes werden 
opgegeten door de schapen.

Koffie brengen is ook helpen
Onze buurman heeft het stuk grond 
gemeten, omgespit en de eerste zaadjes 
en plantjes in de grond gestopt. Hij komt 
regelmatig langs om de moestuin te 
verzorgen. Als er iemand van de bewoners 
zin heeft om te helpen dan kan dat altijd. 
Alleen kijken kan ook. Maar een lekker 
kopje koffie brengen hoort ook bij het 
meehelpen.

Uit de 
koker van
Angelique van de Pas werkt  op manege/pensionstalling Holzik Stables in Enschede. Zij werkt daar twee dagen in de week met veel plezier en vertelt je er graag wat meer over. 

Het is hard werken 
‘Ik voer de paarden en breng ze dan naar de 
wei. Daarna de stallen uitmesten. En er weer 
schoon stro bij doen. Als ik klaar ben breng ik 
de paarden weer naar binnen. Elke stal heeft 
een bordje.  En daarop kan ik kijken of ze een 
deken nodig hebben buiten of op stal.’

Jazzieboy 
‘Ik vind het heel leuk om er  te werken. En 

ik mag ook een pensionpaard verzorgen 

als de eigenaar er niet is. Dan vraagt hij mij 

dat of ik dat wil en dat vind ik heel leuk om 

te doen. Het paard heet Jazz ik noem hem 

ook wel eens Jazzieboy.’

Beste medewerkster 
‘Ik heb ook van mijn collega’s een 

oorkonde gekregen voor beste 

medwerkster. Ik ben daar heel blij 

mee. Ik zou best wel een eigen 

paard willen hebben maar dat is 

best wel duur in onderhoud.’

Veel plezier 
‘Er is altijd van alles te doen. 
Op de manege kun je ook 
verjaardagen vieren. En andere 
leuke dingen zoals ponykamp 
en natuurlijk ook paardrijden. 
Ik werk er echt met heel veel 
plezier.
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Het is niet zo gek dat je vrienden bent met een 
jongen of een meisje. Maar wat nu wanneer je 
verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht? 
Hoe ga je dan om met die gevoelens? Hoe vertel je 
dit aan je omgeving? Ilse en Lisa; twee spontane 
meiden in gesprek met elkaar over uit de kast 
komen, beperkt en homoseksueel zijn. 
 
Uit de kast
Ilse vertelt dat haar ouders het helemaal niet raar 
vonden dat zij meisjes leuker vindt dan jongens. 
‘Maar hoe kwam je daar dan achter?’, vraagt Lisa. 
‘Ik merkte dat ik veel vaker fantaseerde over meisjes 
dan jongens. Ik snapte mezelf eerst niet. Ik was daar 
ook in de war van. Het duurde toch nog best wel lang 
voordat ik durfde te zoenen met een meisje. En toen 
ik dat gedaan had, wist ik het heel zeker.’ 

Ongelukkig
Lisa vindt dat knap van Ilse: ‘Ik kwam er zeven jaar 
geleden achter dat ik op meisjes viel. Ik zocht wel 
naar een manier om het te vertellen maar durfde 
niet. Pas twee jaar geleden kwam ik uit de kast. Ik 
heb het toen mijn moeder en vrienden verteld. Ik 
heb heel veel steun gehad van mijn vrienden. Toen 
wilde ik natuurlijk meisjes leren kennen die net als ik 
lesbisch zijn. Dat is extra moeilijk als je ook nog een 
beperking hebt.’ Lisa zucht eens flink. ‘Ik heb gezocht 
op datingsites. En ik ga soms uit in Arnhem. Daar is 

een café speciaal voor lesbische vrouwen.’

Gay Café
‘Waar ontmoet jij meisjes die gay zijn?’, vraagt ze nu 
aan Ilse. ‘Ik ga naar het  Mercury Café  in Enschede. 
Dat is een café speciaal voor homoseksuele jongens 
en meisjes. En één keer per maand wordt er een 
avond verzorgd voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik ben daar blij mee, daar kunnen we 
onszelf zijn. Ik ontmoet er hele leuke mensen die zijn 
zoals ik. Als je wilt, neem ik je wel een keer mee.’ Lisa 
is enthousiast en wil graag een keer mee.

Lies Vink-Kalff  
31 december 1955 - 25 juni 2014

Lies’ echtgenoot, moeder en zus waren in haar leven het belangrijkste voor 
haar. Zorgen voor de mensen waar ze van hield. Daar was ze goed in. 
Altijd met een grapje, een lach en heel veel gastvrijheid. Niets wees er op 
dat ze zo plotseling zou overlijden. Net nu ze wist dat ze oma zou worden. 
Het gemis is, voor haar naasten, nog dagelijks voelbaar.

Team Aalten Wonen

Jan Nijhof  
16 december 1947 - 2 juni 2014

Jan is in augustus 2010 komen werken in het 
Ambachtelijk Cluster aan de Mallumse Molenweg 
112. Hij werkte hier vier middagen in de week. Als 
we Jan vroegen wat hij wilde gaan doen, was 
zijn antwoord altijd: maakt mij niets uit als 
ik maar wat te doen heb. Jan kwam graag 
naar de Mallumse Molen, hij genoot van de 
contacten, de gezelligheid en een praatje. Hij 
woonde tot aan zijn dood thuis bij zijn familie. 
We wensen zijn familie veel sterkte. 

Team Aalten Wonen

Jannie Jentink  
23 april 1948  - 27 juli 2014

Jannie heeft met plezier in het ouderengroepje 
aan de Polstraat gewoond. Ze ging vier dagen 
in de week naar W&A op locatie Polstraat 2. 
Persoonlijk contact was belangrijk voor haar. 
Jannie was liefhebber van gezelligheid en grapjes 
en het lezen van de krantenartikelen. Knuffelen, nagels 
lakken en haren kammen waren fijn voor haar. Ze wordt  
gemist door haar huisgenoten en cliënten van W&A en  
de medewerkers van beide locaties.  

Team Polstraat 4a
Nieuw ontwerp pagina 

naar idee van Peter Dibbets 

Tip van Lisa en Ilse:
Praat over je gevoelens. Zoek iemand die je 
kunt vertrouwen. Of zoek iemand waarvan 
je weet dat die ook gay is.  

Estinea geeft cursussen 
over vriendschap, liefde en 
seksualiteit. Vraag er naar bij 
je begeleider. 

Interview door Lisa

Praten over 

seksualiteit

In memoriam
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… bezoek van nieuwe 
burgemeester van Berkelland
De gemeente Berkelland heeft Joost van 
Oostrum als nieuwe burgemeester. Eén 
van zijn eerste werkbezoeken was aan 
de synagoge. Hier is de kunstwerkplaats 
van Estinea gevestigd. Inge en Jeroen 
vertelden de burgemeester wat er 
wordt gemaakt. De burgemeester 
was zeer geïnteresseerd en kreeg een 
kunstwerk aangeboden voor zijn nieuwe 
werkkamer. Hij mag zelf wat uitkiezen of 
iets laten maken. Wat het gaat worden 
is dus nog even afwachten.

... interland “FC Barca-linkslaantje”
De voetballers van het Bartelinkslaantje in Hengelo hebben 
deze zomer hun eerste interland gespeeld! Zij speelden 
tegen het G- elftal van “Caritas” uit partnerstad Emsdetten 
in Duitsland. De Duitse ploeg heeft gewonnen met 3-6 
en ging met de wisselbeker naar huis. Maar alle spelers 
kregen een medaille. En heerlijke Twentse Humkessoep! De 
volgende wedstrijd is in Duitsland. De spelers verheugen zich 
nu al op de braadworsten van hun nieuwe Duitse vrienden.

… CD The Flying Birds voor 
premier Rutte
Alexander Kemperink van de 
Vluchtestraat in Enschede speelt in 
een band van Aveleijn: de Flying Birds. 
En ze hebben een CD gemaakt. De 
band trad op tijdens het jaarlijkse 
Haringhappen. Premier Rutte kwam 
daar ook. Alexander mocht de 
eerste CD persoonlijk aan Mark Rutte 
overhandigen. En hij was hier uiteraard 
ontzettend trots op! 

Eerste…

Paul Wentink woont ambulant in Neede en werkt 
bij Inventi. Hij werkt ruim 35 jaar met heel veel 
plezier als vrijwilliger bij het brandweermuseum 
in Borculo. Het contact met de mensen, de mooie 
brandweerauto’s, het glimmende koper, hij kan er 
geen genoeg van krijgen.

Spektakel
‘Ik ben opgegroeid in Borculo, vlakbij de 
brandweerkazerne. Zo vaak als het kon, ging ik 
er naar toe. En als er brand uitbrak stond ik met 
de neus vooraan. Het was een hele optocht en ik 
ging er met de fiets achteraan. Dat was een heel 
spektakel. Als kind was ik regelmatig te vinden bij 
het brandweermuseum. Benieuwd naar de nieuwe 
aanwinsten.’ 

Solliciteren
‘Ik heb zelf gesolliciteerd naar een baantje. Ik vroeg 
in de werkplaats of ze hulp nodig hadden bij het 
autopoetsen en andere klusjes. En mocht meteen 
beginnen. Ik werk hier elk weekend en zoveel ik kan. 
Dan stap ik op mijn fietsje vanuit Neede naar Borculo. 
Ik geniet van de natuur. Het maakt me niet uit of het 

slecht weer is of niet.  Het is het grootste museum 
van Nederland met de meeste brandweerauto’s en 
helmen uit alle delen van de wereld. We hebben al 
een keer een stuk erbij aan gebouwd maar de ruimte 
wordt weer te klein.’

Conciërge en superpoetser
‘Hij is een geweldige kracht. In het weekend is hij de 
conciërge,’ zegt Herman Kistemaker, beheerder van 
het museum. Paul loopt zijn rondje. Poetst de auto’s 
tot ze glimmen. Schenkt koffie en maakt een praatje 
met de bezoekers. Hij is een superpoetser. Je ziet hem 
genieten van de mooie brandweerauto’s. En hij schiet 
bezoekers te hulp als zij vragen hebben. Zijn collega’s 
zijn maar wat blij met hem!’

Onder de 
mensen

Vrijwilliger Paul 
loopt al 35 jaar zingend 
door het museum 

Tips van Paul:
 Zoek werk waar je blij van wordt.
 Kom eens een bezoek brengen  

aan het brandweermuseum  
www.brandweermuseumborculo.nl!

Interview door Gerry Heinen
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Iris Fukking woont in een appartement in Varsseveld. Ze maakt schilderijen 
en wil ze graag verkopen. Gerry wil er graag meer van weten. 

Gerry : ‘Wat veel schilderijen. Heb je deze boven de bank ook zelf gemaakt?’
Iris : ‘Nee, deze toevallig niet. Maar de rest allemaal wel.’ 
Gerry : ‘Ik zie daar een mooi schilderij hangen (hij wijst op een afbeelding van  
    Niels Holgerson). Hoe lang schilder je eigenlijk al?’
Iris :  ‘Ik schilder al bijna 4 jaar. Ik schilder veel thuis maar ook op het Borchuus
    in Varsseveld.’ 
Gerry : ‘Wat is er nou zo leuk aan?’
Iris : ‘Ik hou van leuke dingen schilderen. Soms uit het hoofd en soms van een 
   plaatje. Als het niet uitkomt zoals ik wil, maak ik gewoon wat anders.’ 
   Ze vervolgt: ‘Het liefste schilder ik landschappen. Ik vind dat rustgevend.’
Gerry : ‘Nu heb ik een lollige vraag: Kun je je een leven voorstellen zonder een 
    verfkwast in de hand?’
Iris : ‘Nee, ik moet gewoon schilderen. Mijn moeder en opa schilderen allebei ook.’ 
Gerry : ‘Is het moeilijk om te schilderen met de beperking die je hebt?’
Iris : ‘Ik heb 75% zicht en soms is dat moeilijk. Ik kan alleen 
    maar op een bepaalde manier schilderen. En dan krijg 
   ik het ook voor elkaar te zien wat ik heb gemaakt.’
Gerry : ‘Welke kleuren zijn het fijnst om mee te werken en waarom?’
Iris : ‘Rood, oranje en blauw. Dat zijn de kleuren die ik het 
    best kan zien.’ 
Gerry : ‘Waarom wil je de schilderijen verkopen?’
Iris : ‘Ik wil het verkopen omdat het hier anders te vol hangt.’
Gerry : ‘Hoe vond je dit interview?’
Iris : ‘Ik vond het heel leuk om te doen.’ 

MIJN Schilderijen

Interview door Gerry Heinen


