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Nieuwsbrief
Het is alweer een maand geleden dat de eerste nieuwsbrief is uitgekomen.
We hopen dat jullie het leuk vinden. Wist je al dat we op meerdere manieren de
nieuwsbrief aanbieden? Zo staat de nieuwsbrief op onze website
www.stichtinghier.nl. En vermelden wij op onze Facebook-pagina @hierhulp dat
de nieuwsbrief uit is. Voor de cliënten die op de dagbesteding komen ligt er in de
inloop ook een papieren versie. Ontvang je ook liever een papieren versie? Laat het ons weten en dan zorgen we
ervoor dat je de nieuwsbrief op papier van ons krijgt.
Om het verhaal compleet te maken kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Stuur een e-mail met

De
nieuwsbrief
van HIER is
HIER!

daarin je naam en je e-mailadres naar nieuwsbrief@stichtinghier.nl en we voegen je toe aan de mailinglijst. Op
deze manier krijg je in je eigen inbox de nieuwbrief toegestuurd! En dan help je ook nog eens het milieu. En, we
sturen de nieuwsbrief toe naar iedereen die hierin geïnteresseerd is! Dat houdt ook in familieleden, partners,
kinderen, vrienden, etc. Doe ons een berichtje en dan regelen we het!

Cliëntenraad
De cliëntenraad van HIER is er dóór en vóór de cliënten.
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van HIER. De raad
komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten bij HIER.
Via de cliëntenraad kunnen de cliënten van HIER invloed uitoefenen op het
beleid van de instelling. Het bestuur van HIER moet bij het nemen van
beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Om de 6
weken komt de cliëntenraad bij elkaar om te vergaderen. Taken worden
onderling verdeeld en iedereen draagt zijn of haar steentje bij.
Er komen verkiezingen aan! Dit jaar stelt de huidige voorzitter van de raad zich voor de derde keer herkiesbaar. De
cliëntenraad is momenteel op zoek naar nieuwe leden! Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meehelpen?
Meld je dan nu aan! Dit geldt voor alle cliënten, elke aanmelding is welkom. Aanmelden kan bij Joke via het emailadres joke@stichtinghier.nl. Bij de aanmelding zijn we benieuwd naar wie je bent (promoot jezelf!) en je CV.
Aanmelden kan t/m 18 oktober a.s.
Na 18 oktober verzamelen we de aanmeldingen en zullen er verkiezen gehouden worden. Cliënten kunnen dan
stemmen op wie ze graag in de raad willen hebben. Wordt dus nog vervolgd!

Martine
Martine Goorman zal maandag 16 oktober a.s. weer starten op de werkplaats,
nadat zij eind mei met zwangerschapsverlof is gegaan. Nogmaals feliciteren wij hen
met de geboorte van Tessel!
Martine schrijft: ‘Hallo allemaal! Het is misschien even geleden dat jullie wat van
mij gehoord hebben 😉. Maar met mij en mijn meiden
(Franka en Tessel) en vriend (Wilmar) gaat het super goed! Tessel groeit als kool (zie foto) en is een erg lief, rustig en
tevreden meisje. Waarschijnlijk wordt dit nog wel een keertje anders...hahaha.
Ik ga nu nog even lekker genieten van mijn verlof en hoop jullie allemaal weer te zien vanaf maandag 16 oktober.
Hopelijk tot dan! Liefs, Martine (Goorman)’
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Agenda

4 oktober
10 oktober
11 oktober
29 oktober

: Werkplaats
vergadering
: Vrouwenavond
: Algemene
cliëntenvergadering
: Mannenavond
: High tea

November
24 november : Openstelling

December
5 december : Sinterklaasviering
22 december : Kerstdiner

Facebook @hierhulp

YouTube/Stichting HIER

Openstellingen
Ben je enthousiast, meld je aan! Onze aanmeldlijsten hangen op het bord in de
inloop. Via de begeleiding kan je je tevens opgeven voor de openstellingen. Er is nog
ruimte voor de vrouwenavond voor 4 oktober, aanmelden kan nog steeds! Vervoer
kan geregeld worden in overleg met Joke.
Volgende week, op woensdag 11 oktober, wordt de mannenavond georganiseerd.
Haico en Marcel zullen met versterking van Nicole deze avond organiseren, met o.a.
een stamppotbuffet!
Op 29 oktober staat een high tea gepland, georganiseerd door Lisette, Annemarie en
Lisanne. Op deze dag zullen er verschillende activiteiten aan bod komen, o.a. een
wandeling. Uiteraard houden we rekening met cliënten die minder mobiel zijn (er

Januari
28 januari

www.stichtinghier.nl

In deze nieuwsbrief zie je de agenda met onze aankomende extra openstellingen.

Oktober
3 oktober
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: Openstelling

kan ook gekozen worden uit andere activiteiten). En zo staat er de komende tijd nog
genoeg op de planning!

Creatief + houtwerkplaats
Vanaf 16 oktober a.s. zullen de activiteiten op de houtwerkplaats en de creatief uitgebreid worden..
De samenwerking tussen deze twee onderdelen van de dagbesteding wordt meer opgezocht. Dit
houdt in dat er mee gewerkt kan gaan worden met houten producten. Zowel het maken ervan als
het versieren. Vind je het leuk om met hout aan de slag te gaan? De affiches voor de workshops
hangen op het bord in de inloop, schrijf je op tijd in! Voor meer informatie kan je terecht bij Ilona,
Marcel of Franklin.
Daarnaast wordt er op de dinsdag(middagen) meer aandacht besteed aan het bakken van lekkere
dingen en worden er regelmatig bingo’s georganiseerd.
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Deze nieuwsbrief wordt
maandelijks op of rond de 1e van
de maand uitgebracht. De
nieuwsbrief is op papieren versie
te lezen bij HIER, evenals digitaal
in te zien op onze website
www.stichtinghier.nl en
Facebook pagina @hierhulp.
Meld je aan via
nieuwsbrief@stichtinghier.nl om
de nieuwsbrief via de e-mail te
ontvangen.

Deze krantfoto is ingezonden door een cliënt.

Meld je aan voor de mailinglijst om elke maand de nieuwsbrief in jouw
inbox te ontvangen! Stuur een mail naar nieuwsbrief@stichtinghier.nl
om je aan te melden. Vergeet niet je naam en het juiste e-mailadres te
vermelden.

