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HIER opent haar deuren!

YouTube/Stichting HIER

Week van Zorg en Welzijn

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart is iedereen van harte welkom bij HIER tijdens
de Week van Zorg en Welzijn. Tijdens deze week openen honderden zorg- en welzijnsorganisatie in
Nederland de deuren om te laten zien hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.
Ben je nieuwsgierig geworden? Wie een kijkje bij ons wilt nemen kan dit doen binnen volgende
openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Tevens organiseren wij de volgende activiteiten tijdens de Week van Zorg en Welzijn:

De
nieuwsbrief

Maandag:

Maak kennis met onze werkplaats en houtwerkplaats

Dinsdag:

12.00 uur Buurtlunch

Woensdag:

Bewegen met onze sport!
09.00-09.15 uur Inloop
09.15-09.45 uur Tafeltennis I

van HIER is

09.45-10.15 uur Tafeltennis II

HIER!

10.30-11.00 uur Circuittraining
11.15-11.45 uur Steps-training
Donderdag:

Creatief met bloemschikken

Vrijdagochtend:

Schilder mee op de creatief

Wij hopen jullie, jullie vrienden, partners, kennissen, buren en familie bij HIER te zien!

Afscheid
Deze maand zal HIER afscheid nemen van twee medewerkers: Martine en Carolien. Martine
schrijft: “Beste cliënten. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan... 😉 Na 8 jaar met erg veel
plezier te hebben gewerkt bij stichting HIER, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Wat hebben
we hard gewerkt, zijn we lekker creatief bezig geweest, hebben we hard gelachen, veel
geouwehoerd (met af en toe een lekkere schuine mop) maar ook serieuze gesprekken gevoerd.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie openheid en vertrouwen in mij! Ik wens jullie allemaal heel
veel geluk voor in de toekomst! En ik kom zeker nog eens langs voor een bakkie koffie! Dinsdag 20
maart is mijn laatste werkdag, er wordt dan een lekkere lunch aangeboden voor iedereen,
hopelijk tot dan! Liefs, Martine.”
Na jarenlange inzet, betrokkenheid en hard
werken behoren Martine en Carolien toch wel
tot de harde kern van HIER. Vanuit het team en
de cliënten willen we Martine en Carolien
bedanken voor alle jaren! En wensen we ze
succes en al het beste voor in de toekomst.

Taxi
Een korte introductie van de nieuwste taxi chauffeur bij HIER: “Hi, ik ben George Oudt, vader van
2 heerlijke dochters en per 31 januari begonnen als chauffeur bij HIER. Mijn passies zijn: sporten
(zoals tafeltennissen en joggen), wandelen, de natuur, lezen en de wereld verbeteren door
middel van eindeloze gesprekken met mijn vrienden. Voordat ik bij HIER startte heb ik
verschillende dingen gedaan: van het organiseren van sportevenementen in het binnen en
buitenland tot aan massages geven. Het “crossen” door de Achterhoek en het ophalen en
brengen van de mensen met hun verhalen boeit mij en ik krijg er veel energie van. Ik ben HIER erg
dankbaar dat ik een paar dagen in de week een deel van het HIER-team mag zijn.”
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Agenda 2018

Extra openstellingen

Maart
11 t/m 16 maart:
Week van Zorg en Welzijn

Op vrijdag 16 februari hebben de dames van

25-03: Bowlen
26-03: Werkplaatsvergadering
April
02-04: Paasbrunch
03-04: Algemene
cliëntenvergadering
18-04: Mannenavond

Facebook @hierhulp

YouTube/Stichting HIER

Stichting Present en LIFE Winterswijk een fantastische
verwenmiddag voor de cliënten van HIER
georganiseerd. Marion: “Het was een gezellige
middag. De dames van Stichting Present hadden de
dag goed georganiseerd. Er waren lekkere hapjes en
drankjes, de haren, make-up en nagels werden
gedaan en we kregen zelfs nog een ‘goodie bag’
mee naar huis. Na afloop zijn er foto’s van ons

Mei
02-05: Vrouwenavond
21-05: Pinksterbrunch

gemaakt door Marlyke van Marly.Photographs. We hebben heerlijk zitten beppen met de

Juli
02-07: Werkplaatsvergadering

Creatiefvergadering

Oktober
08-10: Werkplaatsvergadering

Op 12 februari heeft de eerste creatiefvergadering plaats gevonden. Een kort verslag:

dames”. HIER wilt iedereen bedanken voor het opzetten van deze geslaagde extra openstelling!

Om de wensen van iedereen in kaart te brengen, hebben wij een vergadering georganiseerd
waarbij iedereen van de creatief welkom is. Aanbod activiteiten: De maandag, woensdag en
donderdag is gericht op het werk met de naaimachine, hierbij is Ilona altijd aanwezig. De dinsdag
en vrijdag zijn gericht voor schilderactiviteiten, hierbij is Lisanne altijd aanwezig. Er is de vraag
gesteld om meerdere workshops aan te bieden van een extern iemand, hiervoor wordt gekeken
voor de mogelijkheden. Houtwerkplaats: Omdat de animo voor de workshops nog minimaal is, kan
nu in overleg met Franklin of Marcel zelf een workshop idee voorgesteld worden. Opruimen van
materialen: Het vriendelijke verzoek om je eigen gebruikte spullen altijd netjes op te ruimen en de
jassen op te hangen aan de kapstok. Bevindingen creatief vergadering: de vergadering is positief
ontvangen en hierbij wordt geopperd om 4x per jaar een vergadering te houden. Voortaan komt
er van tevoren een lijst te hangen waarop mensen onderwerpen aan kunnen toevoegen.

Erkend leerbedrijf
De firma Calibris heeft besloten dat HIER haar rol als erkend leerbedrijf
voort mag zetten! In een leerbedrijf maken leerlingen onder des- en
vakkundige begeleiding kennis met de praktijk en leren ze wat er van
hen verwacht wordt. We zijn blij met deze her-certificering en hopen nog
vele stagiaires te mogen helpen in hun professionele ontwikkeling.

Inzendingen
gezocht!
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.hierzorg.nl
en Facebook pagina
@hierhulp. Meld je aan via
nieuwsbrief@hierzorg.nl om
de nieuwsbrief via de e-mail
te ontvangen.

Greet kleurt graag op de creatief op de
dagbesteding, maar gaat ook thuis hiermee
verder. Greet vertelt: “als ik aan het kleuren
ben vergeet ik helemaal de tijd. Het werkt
heel ontspannend.”
Heb jij ook dingen die je graag wilt delen?
Laat het ons weten! Geef het aan bij de
begeleiding of stuur een mail naar
nieuwsbrief@hierzorg.nl

