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HIER winkelen!
De afgelopen weken hebben de cliënten op de dagbesteding zich ingezet voor het maken
van nieuwe, mooie producten. Per 1 augustus zullen deze prachtig gemaakte producten 6
weken lang verkocht worden bij mijnTafel in Winterswijk! mijnTafel biedt de mogelijkheid
om kleinschalig producten te verkopen en HIER zorg maakt hier graag gebruik van.

Naast deze nieuwe stap in de verkoop van onze producten is HIER zorg trots om onze nieuwe webwinkel te mogen
presenteren! Achter de schermen is er hard gewerkt aan het opzetten van een dergelijke dienst en per 1 augustus is de
website dan ook draaiende! De producten die worden verkocht in de webwinkel worden gemaakt door de cliënten.
Bestellingen voor onze producten kunnen gedaan worden op de website www.hierwinkel.nl. Neem hoe dan ook een
kijkje op onze webwinkel en kom gezellig langs bij mijnTafel aan de Spoorstraat 14 in Winterswijk!

Nieuwe collega
“Hallo, mijn naam is Nikki Vorkink en ik ben 28 jaar. Ik ben vanaf eind juli
bij HIER zorg gaan werken. Jullie gaan mij vooral op de werkplaats en in
de sportzaal vinden, waar ik voor jullie bewegingsactiviteiten ga
organiseren. Sinds juni woon in weer in Nederland in Lochem. Daarvoor
heb ik 6 jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt. Hier heb ik gymlessen
gegeven op een basis- en middelbare school. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te koken en bakken, bezoek ik graag festivals en concerten en
vind ik het ook leuk om te sporten. Ik heb zin om aan de slag te gaan.
Groeten, Nikki”
Tot snel,
Groeten Nikki

Koufront
Met het aanhoudende warme weer is het voor onze harde werkers op de
werkplaats bijna niet te doen om de werkzaamheden uit te voeren.
Daarom heeft afgelopen week de werkplaats zich verplaatst naar de
inloop. En wel met reden. Want vanaf juli heeft HIER in de inloop zowaar
airconditioning!!
De aircoboer heeft het natuurlijk druk deze maanden, waardoor de
werkplaats en het kantoor vanaf eind augustus kunnen gaan genieten van
de airco. Desondanks gunnen we iedereen die HIER binnen komt lopen
een aangename temperatuur tijdens deze warme dagen.
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Agenda 2018
Augustus
08-08:
Jaarlijkse BBQ
Oktober
11-10:
Werkplaatsvergadering

Agenda
Ook in de zomerperiode organiseert HIER zorg nog gezellige openstellingen. Heb je
je al ingeschreven voor onze BBQ op 8 augustus?? Doe dit snel! Daarnaast is de
datum van de werkplaatsvergadering gewijzigd, namelijk naar donderdag 11
oktober. Let op, ook de tijd is gewijzigd! De vergadering zal plaats vinden van 11.00
tot 12.00 uur.

Sport
Onze nieuwe collega Nikki gaat het sporten HIER begeleiden. Nikki heeft in het
verleden de Academie voor Lichamelijke Opvoeding afgerond en kan iedereen
begeleiden in zijn/haar sportwensen en doelen. Met de komst van Nikki hebben we
per 1 augustus het sportprogramma vernieuwd. Daarnaast zullen per eind augustus
weer nieuwe sportstagiaires hun stage volgen bij HIER zorg. Vanaf dan kan er ook
weer individueel gesport worden. Het nieuwe sportprogramma per 1 augustus:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

: 09.00 - 10.00 uur
: 09.00 - 10.00 uur
: 10.00 - 11.00 uur
: Zwemmen van 10.00 - 11.00 uur

Cliëntenraad

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.

DOT!
In julli heeft HIER de
samenwerking met DOT!
opgezocht. Onder de
deskundige leiding van de
medewerkers van DOT!
hebben de cliënten
prachtige sierraden
gemaakt. We willen DOT!
van harte bedanken voor
de inzet en gezelligheid!

“Ik zat voor het vensterraam me stierlijk te
vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was dan
konden we samen spelen” – Bomans.
Dan maar een stukje schrijven voor de
nieuwsbrief. Over de cliëntenraad waar ik nu
een half jaar in zit. We gingen meteen aan de
bak: het cliëntenuitje. Daar ben je niet zomaar
klaar mee. Er moest een hele boel
georganiseerd worden. Gelukkig werden we
geholpen door Joke
en Joanne. Het was
een leuke dag heb ik
gehoord van iedereen.
Ik ben benieuwd wat
we nu gaan doen.
Volgende keer meer.
Groetjes, Manna.

