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Algemene cliëntenvergadering
Op 10 oktober heeft bij HIER de algemene cliëntenvergadering plaats gevonden. De
belangrijkste punten hebben we even op een rijtje gezet:
-

De indeling van de dagbesteding wordt, naar aanleiding van het
cliënttevredenheidsonderzoek, gewijzigd. De werkplaats, houtwerkplaats en de
creatief worden meer verbonden met elkaar. De wijziging is 16 oktober ingegaan.

-

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Tot 18 oktober konden cliënten zich
aanmelden. Er komt een stemmingsronde om te beslissen wie de nieuwe leden zijn.

-

De

De nieuwsbrief is per 1 september jl. van start gegaan. Dit naar aanleiding van een
idee in de ideeënbox. De extra openstellingen worden hierin genoemd.

nieuwsbrief

We willen iedereen bedanken die bij de cliëntenvergadering aanwezig was!

van HIER is

(Sport)activiteiten

HIER!

In oktober is er weer gestart met het zwemmen! Na een tijdelijke stop in
verband met de zomervakantie is er op 6 oktober weer gezwommen. Elke
vrijdagochtend kunnen cliënten onder begeleiding van HIER bij zwembad
Jaspers in Winterswijk zwemmen. Zoek je ontspanning en beweging? Geef je
op!
Vanaf 16 oktober kunnen cliënten elke maandagmiddag in groepsverband
wandelen, onder begeleiding van Lisanne. Winterswijk heeft prachtige
buitengebieden, waar heerlijk gewandeld kan worden. Dus geniet je van de
natuur en loop je graag samen? Geef je op of vraag om informatie!

Dagbesteding
Vanaf 16 oktober wordt de dagbesteding zo ingericht, dat de
werkplaats, de houtwerkplaats en de creatief meer verbonden zijn. Daar
is een mooi begin mee gemaakt, zoals op het voorbeeld te zien! De
cliënten op de houtwerkplaats hebben bomen gemaakt, welke op de
creatief geschilderd en versierd kunnen worden. Op deze manier kunnen
de cliënten van begin tot eind betrokken zijn bij een project. HIER is van
mening dat elke cliënt, ongeacht ervaring, op alle plekken van de
dagbesteding mee moet kunnen doen. Met de gewijzigde indeling en
toezicht zijn de mogelijkheden uitgebreid om actief ideeën toe te passen
en projecten op te pakken. Wil je iets nieuws proberen? Laat het de
begeleiding weten! Er zijn nog veel meer mooie dingen mogelijk.

Stichting Present
Elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 13.00
uur stelt HIER een kantoor op de werkplaats beschikbaar voor Stichting
Present. Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie in Winterswijk die zich inzet om de
bewoners van Winterswijk te helpen met een scala aan klussen. Voor meer informatie, zie de
website van Stichting Present www.stichtingpresent.nl/winterswijk/ of bel 06-14747345.
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Agenda
November
24 november: Opstelling
Intratuin in
kerstsfeer
December
05 december: Sinterklaasviering
15 december: Openstelling
22 december: Kerstdiner
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Facebook @hierhulp

YouTube/Stichting HIER

Mannenavond
De jaarlijkse mannenavond was op 11 oktober een succes! De avond is georganiseerd door
Marcel, Haico en Nicole (die voor deze avond tijdelijk Nico heette!). Met 15 cliënten, gezellige
spelletjes, een heerlijk stamppotbuffet en een leuke sfeer onderling is de avond goed
afgesloten. Zo vertelt een cliënt: “Het was een onvergetelijke avond. Het eten was heerlijk en
het was erg gezellig. Ik vond het leuk dat ik Nicole mocht helpen in de keuken. Daarnaast heb
ik Marcel ‘gebasht’ met Jenga! Het is voor herhaling vatbaar, de volgende keer ben ik zeker
weer van de partij!”

Januari
09 januari: Werkplaatsoverleg
28 januari: Openstelling

Extra openstellingen
Er is sinds de nieuwsbrief van oktober een extra datum toegevoegd aan de agenda, namelijk
die van 15 december. Op 24 november a.s. zal er een bezoek plaats vinden aan de Intratuin in
Duiven, waar we kunnen genieten van de Christmas World 2017! Onder andere met het
grootste miniatuur kerstdorp ter wereld en vooral veel praal en pracht. De openstelling wordt
georganiseerd door Joke, Lisanne, Carolien en Daphne.

Winnaar prijsvraag
Met hartelijke felicitaties is er een winnaar uit onze prijsvraag gekomen!
MGO Leisure Wear heeft HIER gevraagd na te denken over het tijdelijk
versieren van hun boot cuffs (een accessoire voor je laarzen). Een
voorwaarde was géén permanente veranderingen aan te brengen. Aan
de hand van dit verzoek heeft HIER een prijsvraag opengesteld en zijn de
cliënten aan de slag gegaan met het versieren van de boot cuffs.
Cliënten op de dagbesteding hebben kunnen stemmen op hun favoriet
en daar is met 18 stemmen een winnaar uit gekomen! De winnaar heeft
een cadeaubon van €50,- ontvangen van de Jumbo.

Start weerbaarheidscursus
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 email te ontvangen.

Afgelopen jaar heeft onze sportstagiaire Julia een weerbaarheidscursus op gezet.
De cursus is zeer positief ontvangen, waardoor HIER heeft besloten de cursus
opnieuw aan te bieden. Vanaf 7 november a.s. geven Michiel en Nicole 9
trainingen elke dinsdagochtend in de sportzaal bij HIER. De weerbaarheidscursus
behandelt onderwerpen, zoals het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, het ‘nee kunnen zeggen,
het voor jezelf opkomen, het sterker voelen en het op afstand houden van anderen. We wensen
de cliënten die zich hebben opgegeven heel veel succes en plezier!

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.

