Pagina 1

5 juni 2018
Jaargang 2, nummer 6

Inzendingen
gezocht!

Deze maand hebben we veel foto’s en
verhalen toegezonden gekregen van jullie.
Dit vinden we zo leuk, dat we graag een
pagina van de nieuwsbrief hier aan wijden!
We vinden het super dat jullie zo
betrokken zijn bij de nieuwsbrief en alle
mooie verhalen en projecten met ons
willen delen!

Marion heeft al eens wat
ingezonden voor de
nieuwsbrief, maar
ondertussen al weer wat
moois gemaakt!
‘’Stukje Afrika in eigen
huis’’

Henk heeft deze mooie houten trein
op onze houtwerkplaats gemaakt!
Hij vertelt: ‘’Met eigen ideeën en
fantasie kan je van gebruikt hout nog
van alles maken! Op deze manier hoef
je niet meteen alle hier voor bestemde
boeken te kopen. Verder als je deze
producten in de hout kleur laat staan,
kunnen de mensen zelf deze een
kleur geven!’’

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
Thea breidt de mooiste
truien en heeft hier veel
plezier in! Hier staat ze
op de foto met de laatste
trui die ze gebreid heeft!

Ook Janah is druk bezig geweest om iets moois te
creëren. Ze heeft deze prachtige houten slinger
gemaakt!
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Agenda 2018
Juni
22-06:
Cliëntenuitje
Juli
02-07:
Werkplaatsvergadering
Oktober
08-10:
Werkplaatsvergadering

Nieuwe collega
Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Ada Stevens, 34 jaar en moeder van 2
kinderen. Ik werk nu nog als verpleegkundige bij
GGNet, op een forensisch psychiatrische afdeling. In
mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin
en vrienden. Ook loop ik graag hard, lees ik graag en
zie graag mooie plekjes op de wereld. Vanaf 1 juni
kom ik bij HIER werken als ambulant trajectbegeleider,
ik heb er veel zin in! Graag zie ik jullie dan!

Nieuwe functie
Michiel Rave is sinds oktober 2016 werkzaam bij HIER als
Heb jij ook dingen die je
trajectbegeleider. De afgelopen tijd is er meer behoefte ontstaan
graag
wilt delen? Laat het
voor een nieuwe functie op de dagbesteding. Met Michiel
bleken
ons
weten!
we het juiste profiel in huis te hebben voor deze nieuwe functie. Geef het aan
bijde
de begeleiding of stuur
Vanaf 1 juli a.s. zal Michiel fulltime aan de slag gaan op
dagbesteding als Teammanager Binnen! En zal hij de een
aansturing
mail naar
op de dagbesteding voor zijn rekening nemen. We zijnnieuwsbrief@hierzorg.nl
blij met
Michiel in deze nieuwe functie en wensen hem veel succes,
maar vooral ook veel plezier met de nieuwe werkzaamheden!

Complimenten



Annelies: ‘’De nieuwsbrief is erg mooi geworden! Het is duidelijk te lezen via de
computer. Ik vind het altijd erg gezellig bij HIER. We doen veel leuke dingen o.a. de
vrouwenavond, dat was erg leuk en interessant! Met Manon de styliste was het ook erg
leuk en het eten daarna was heerlijk! Ook heb ik erg genoten van de Zumbadans. Ik
heb aan de kant gezeten en meegeklapt. Verder wat ik ook erg leuk vind is de bingo. Ik
lach me dan kapot. Ik ga er graag naar toe!’’.
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.

Vrouwenavond
Op 2 mei was er een leuke vrouwenavond!
Volop gezelligheid. Workshop kleuradvies,
lekker eten, Zumba les en als afsluiting een
bingo met Helen.
Ook de Pinksterbrunch op 21 mei is gezellig
verlopen.

