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Nieuw jasje!
Een nieuwe look! Dat is wat de nieuwsbrief van mei 2018 omschrijft. Want ook op dit gebied blijft HIER zich
ontwikkelen en professionaliseren. We horen graag wat jullie er van vinden!

oud vs. nieuw

Bezoek burgemeester
Op donderdag 4 april heeft de burgemeester van Winterswijk,
dhr. Joris Bengevoord, een bezoek gepleegd aan HIER. Dhr.
Bengevoord is welkom geheten door Joanne en Karin en is
rondgeleid op de dagbesteding van HIER. Tevens is dhr.
Bengevoord aangesloten aan tafel in de inloop waar cliënten
kennis met de burgemeester konden maken. Brigit heeft dhr.
Bengevoord als voorzitter van de cliëntenraad gesproken over
hoe HIER de begeleiding en de dagbesteding uitvoert. HIER wilt
de burgemeester graag bedanken voor zijn bezoek aan ons!

Mannenavond 20 april
Jan vertelt: “Nou, het was me het uitje wel!! In 3 woorden: geweldig, prachtig en indrukwekkend. Met 15 man hebben
we genoten van een overvloedig en culinair hoogstandje (Martin, helemaal top en bedankt). De buit is binnen, lekker
naar huis. Maar nee, ook nog naar het voetbal. Met gezwinde spoed naar Doetinchem waar we voor de hoofdingang
konden uitstappen. Onder leiding van de 4 begeleiders (die na een dagje
teambuilding eensgezind, maar erg serieus en tam waren) naar onze
zitplaatsen. Marcel had zijn speciale wedstrijdbril meegenomen om een
scherpe analyse te kunnen maken. Om 23.00 uur, geheel voldaan, terug bij
HIER. Volgende mannenuitje: Barcelona – Real Madrid, ook weer voor €2,50.
Organisatie bedankt!
P.s. Als raad van commissarissen (zie foto) hebben we na een langdurig
MDO besloten dat grootaandeelhouder en president/directeur (een zekere
“J”) voor volgend seizoen 16 businessclass jaarkaarten aanschaft. Nemen
we zelf wel de bitterballen en Fristi mee.”
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Agenda 2018

ABC

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

Op maandag 9 april heeft het team van HIER meegedaan aan de cursus Autisme
Belevings Circuit. Casper vertelt: “Samen met Jasper Kok-Roosjen heb ik het
autisme-belevings-circuit aangeboden aan alle medewerkers van HIER.
Jasper biedt deze workshop aan vanuit zijn praktijk ‘Ontdek autisme’ en ik ben mee
geweest als ervaringsdeskundige. Ik krijg zelf begeleiding van Nicole en via haar
ben ik terechtgekomen bij Jasper. We hebben verschillende dingen verteld (ik
vanuit mijn eigen ervaring), maar ook veel dingen gedaan, om meer inzicht te
krijgen wat autisme inhoudt. Ik vond het leuk om de medewerkers van HIER eens in
een andere situatie mee te maken en om te vertellen over mijn autisme. Ook voor
mij is zo’n trainingsavond erg leerzaam. Ik hoop dat dit voor beide kanten geldt.”
Vanuit het team bedanken we Jasper en Casper voor deze leerzame cursus.

Juni
22-06: Cliëntenuitje
Juli
02-07: Werkplaatsvergadering
Oktober
08-10: Werkplaatsvergadering

Inzendingen
gezocht!
Deze maand hebben we niet
één, maar twee inzendingen!
Ada heeft deze prachtige
lichtslinger van vogelhuisjes
gemaakt op onze creatief.
Deze zal vast ’s avonds thuis
heel mooi staan!

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.

Ook Manna is druk bezig geweest om
iets moois te creëren. Ze heeft een
collage gemaakt, gericht op HIER. Met
woorden als “familie”, “steun in de rug”,
wapperende vrolijkheid” en nog veel
meer zijn we erg blij met haar ontwerp!

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

