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Cliëntenraad
Even voorstellen: Ray! “Hoi allemaal!
Zoals jullie zien hebben we eindelijk
een foto van de cliëntenraad
kunnen nemen. Van links naar
rechts: Manna (secretaris), Brigit
(voorzitter), Izo (penningmeester),
Marianne en Ray (onderaan haha).

De
nieuwsbrief
van HIER is
HIER!

Al ruim vijf jaar zit ik in de
cliëntenraad en wil dit graag nog
langer blijven doen. Dit jaar hebben
we echt een super-uitje
georganiseerd voor alle cliënten!
Maar wat dit precies is, dat houden we lekker nog even voor onszelf 😉. Ik werk in de catering bij
HIER en werk ook op de werkplaats. In de keuken heb ik sinds eind maart twee nieuwe, leuke,
lieve collega’s (Angelique en Ellen). Als er vanuit de cliënten iets is, dan kunnen ze bij mij of mijn
collega’s van de cliëntenraad terecht. Daar zijn we voor. Laterz!”

Week van de Zorg en Welzijn
In de week van 12 tot en met 16 maart heeft HIER de deuren geopend in het teken van de Week
van de Zorg en Welzijn. We vinden het een geslaagde eerste deelname aan deze week! Met
goed georganiseerde activiteiten, zoals het maken van houten bordjes, de buurtlunch en het
bloemschikken hebben we de
week goed kunnen afsluiten.
We bedanken iedereen die
een kijkje heeft genomen op
onze dagbesteding!

Afscheid (voor korte tijd)
Na haar jarenlange betrokkenheid en inzet hebben we woensdag 28 maart afscheid genomen
van onze taxichauffeur Carolien. Als vaste kracht welteverstaan! Want het is inmiddels duidelijk
dat Carolien, na een welverdiende pauze, vanaf 15 mei bij HIER als oproepkracht voor de
dinsdagen het team weer komt versterken! Carolien is bekend met het reilen en zeilen van HIER
en is altijd bereid een diversiteit aan taken op te pakken. We zijn erg blij dat we vanaf 15 mei
weer een beroep kunnen doen op Carolien en haar inzet.

BHV
De helft van het team van HIER heeft vrijdag 23 maart jl. de
herhalingscursus BHV gevolgd. HIER vindt het belangrijk dat onze
medewerkers BHV-geschoold zijn, om zo goed mogelijk de veiligheid
van niet alleen de cliënten, maar ook de bezoekers en de
medewerkers te bewerkstellen. Door de cursus is de BHV-kennis weer
voldoende opgehaald! Met tussendoor een heerlijke lunch,
klaargemaakt door onze cliënten, is de dag met succes afgesloten!
In oktober dit jaar volgt de andere helft van het team van HIER.
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Agenda 2018

Extra openstellingen

April
02-04: Paasbrunch
(HIER gesloten)
03-04: Algemene
cliëntenvergadering
18-04: Mannenavond

De verwenmiddag van 16 februari jl. heeft het lokale nieuws behaald.

Mei
02-05: Vrouwenavond
10-05: Hemelvaart
(HIER gesloten, geen
openstelling)
21-05: Pinksterbrunch
(HIER gesloten)

Zowel in het Achterhoek Nieuws als in de Winterswijkse Weekkrant is een
artikel gewijd aan de extra openstelling. De samenwerking met Stichting
Present Winterswijk blijkt wederom een succes. Nogmaals bedankt HIER
iedereen die heeft geholpen deze dag te realiseren!
Ook bleek het bowl-uitje van 25 maart succesvol! Met maar liefst twee uur
bowl-avontuur en daarna een overheerlijke lunch met elkaar heeft
iedereen het naar de zin gehad. Hannie: “Ik heb het leuk
gehad, het was erg gezellig. Ik wilde graag winnen, maar

Juli
02-07: Werkplaatsvergadering

doordat de bal elke keer in de goot terecht kwam heb ik

Oktober
08-10: Werkplaatsvergadering

‘Mens, erger je niet.’ 😊”

het met de poedelprijs moeten doen. Het leek wel meer op

Imaan: “De extra openstelling was erg leuk, ik heb vooral
gelachen toen er iemand viel bij het bowlen. Met name de
soep achteraf was erg lekker en heeft me weer nieuwe
energie gegeven. Ik verheug me al op de mannenavond!”

Gewijzigde openingstijden
De volgende dagen is HIER gesloten: 2 april (Tweede Paasdag), 10 mei (Hemelvaart) en 21 mei
(Tweede Pinksterdag). Op Tweede Paasdag wordt er een paasbrunch georganiseerd en op
Tweede Pinksterdag een Pinksterbrunch. De dagbesteding is dan alleen voor de cliënten
geopend die zich op hebben gegeven voor deze activiteiten. Voor een overzicht, zie de agenda
aan de linkerkant van deze pagina.

Werkplaatsvergadering
Op 26 maart was het tijd voor de werkplaatsvergadering. Een kort verslag van de vergadering: De
actiepunten van de vorige vergadering zijn bijna allemaal behaald. We zijn momenteel nog bezig
met het realiseren van vitrage op de werkplaats, zodat wij tijdens het werken minder last zullen
hebben van de zon. Dit willen we samen met de creatief realiseren. De fietsenrekken schuiven we
even naar een later stadium, dit omdat er andere werkzaamheden voorrang hebben.
De communicatie tussen de cliënten en begeleiding
vinden wij heel belangrijk op de werkplaats. Denk hierbij
aan het vertellen hoe je in je vel zit, waardoor je misschien
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.

een extra korte pauze nodig hebt. Wanneer iets in overleg
gaat, zullen wij mee blijven denken met jullie.

Inzendingen gezocht!
Met de Paasdagen in zicht leek het Yvonne een goed idee
om haar zelf versierde houten kip te delen. Is ‘ie niet leuk
geworden? Wij vinden van wel!
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

