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Cliëntenraadverkiezingen
Vorige maand zijn er binnen HIER verkiezingen geweest voor de cliëntenraad. Elke cliënt heeft
de mogelijkheid gehad om te stemmen op niet alleen de leden, maar ook de voorzitter. We zijn
blij om te zien hoeveel stemmen er binnen zijn gekomen! Op 20 november zijn de stemmen
officieel geteld. Brigit is herkozen als voorzitter, en ook Marianne H. en Raymond zullen hun taken
in de cliëntenraad voort blijven zetten. We welkomen nieuwe leden Manna en Izo in de raad!
Per 1 december is de nieuwe formatie actief. Namens het hele team van HIER wensen we de
raad veel mooie momenten toe!

De
nieuwsbrief
van HIER is
HIER!

Opknappen dagbesteding
De laatste paar weken is het
team van HIER druk bezig
geweest de dagbesteding op
te knappen. De muren van de
creatief zijn aangepakt en ook
het kantoor heeft een frisse
nieuwe kleur gekregen. De
grootste verandering zit hem in
onze nieuwe bar, waar we
dagelijks de lunch serveren. Zo
kan het eten, gemaakt in onze
keuken door de cliënten, goed
tot zijn recht komen!

Uitje Intratuin
Op 24 november jl. is er een leuke extra openstelling georganiseerd, namelijk een bezoek aan de
Christmas World 2017 van de Intratuin in Duiven. In de grootste Intratuin van Nederland hebben
een 28-tal mensen een aantal uur gewandeld,
gekeken, gepraat en gelachen. Met zicht op heel,
heel veel (kerst)decoratie en als afsluiter een lekker
kopje thee of koffie in het restaurant was het een
geslaagde openstelling! Cliënt Greet deelt haar
ervaring: “We zijn naar Intratuin in Duiven geweest
het was heel gezellig allemaal lampjes en
kerstbomen en wel duur”.
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Agenda

Extra openstellingen

December
05 december: Sinterklaasviering
15 december: Kasteelbezoek
22 december: Kerstdiner

Om even op een rijtje te zetten: Aankomende dinsdag vieren we bij HIER Sinterklaas! Voor de

Januari
28 januari: Openstelling

openstelling van 15 december a.s. kan je je nog opgeven. Tijdens deze openstelling zullen we een
kasteel bezoeken in Vorden, welke is gehuld in kerstsfeer. En vergeten jullie niet de datum van het
Kerstdiner in de agenda’s te noteren? Verdere informatie volgt! Met de volgende nieuwsbrief
zullen we nieuwe data bekend maken voor de openstellingen in de eerste helft van 2018.

Schilderklus
In samenwerking met Stichting Present Winterswijk hebben
de vrouwen van connect groep LIFE Winterswijk op 25
november jl. hard gewerkt in het huis van een cliënt van
HIER. De woonkamer en keuken zijn geschilderd en het
huis heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen! We willen
iedereen bedanken voor de hulp en de goede
samenwerking!

Winterwonderland
Brigit, cliënt bij HIER, is druk geweest om rekwisieten te
maken voor Winter-wonderland. Winterwonderland is een
1-daags sprookjesavontuur in Lochem. Brigit maakt niet
alleen de rekwisieten, maar is tevens acteur in dit
avontuur. Ze doet dit al 5 jaar en geniet volop van het
acteren. Winterwonderland is zaterdag 9 december van
16.00 tot 21.00 uur in het Openluchttheater te Lochem.

Weerbaarheidscursus
De weerbaarheidstraining is alweer enkele weken onderweg. De enthousiaste groep werken
allemaal aan een individueel doel.
Belinda: ”Ik heb veel aan de
weerbaarheidstraining. We
hebben een leuke groep,
waarbij iedereen aan
zijn/haar eigen doelen werkt.
We helpen elkaar hierbij.
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.

Doordat ik deelneem ervaar
ik al meer zelfvertrouwen, ik
merk dat ik al beter voor
mijzelf kan opkomen.
Komende weken werken we
met ons doel, ik vind het erg
mooi dat we het symbolisch
De huidige cursus loopt nog tot begin januari. Daarna zal er weer

gaan afsluiten door een

een nieuwe groep starten. Heb je interesse? Geef dit dat aan bij

plankje doormidden te

Nicole, Michiel of je begeleider.

slaan.”

