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Facebook @hierzorg

YouTube HIER zorg

Instagram!

BBQ
De jaarlijkse BBQ op 8 augustus bij HIER is met mooi weer
gezellig verlopen!

Zoals altijd zitten we achter de schermen ook
niet stil en willen we zo veel mogelijk mensen
op de hoogte brengen van alles wat we bij
HIER doen. En daarom hebben we sinds kort
onze eigen Instagram-account!!
Kijk voor onze leukste foto’s en berichtjes op
Instagram (hier_zorg) en volg ons!

Ingezonden
stukken

Greet is druk bezig geweest
met het maken van deze
prachtige schilderijen!!!

Agenda
De zomervakantie is voorbij, dat
betekent een nieuwe agenda voor de rest van 2018! Met
onder andere een nieuwe algemene cliëntenvergadering en
een creatiefvergadering én….. Een expositie! Kijk snel op
de volgende pagina voor meer data.

Nieuwe stagiaires
bij HIER!
Het begin van een nieuw
schooljaar betekent de start
voor nieuwe stagiaires! Op
donderdag 30 augustus zijn
Isabelle en Daan gestart
met hun eindstage bij HIER
en zullen ze de sportbegeleiding op zich nemen.
Op de donderdagmiddag
hebben ze tijd voor
individuele sporters!! Meldt
je daarom snel aan bij je
begeleider of Nikki!
Vanaf woensdag 5
september is ook
Serena gestart met haar
stage bij HIER. Haar
stage zal een
combinatie van de
dagbesteding en de
individuele begeleiding
zijn. HIER geeft ze alle
drie een warm welkom!

Isabelle

Daan

Serena
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Agenda 2018
September
Van 8 september tot en met
1 oktober: expositie bij
Gastgallerij Ankomm’n door
Sonja en Jacqueline
17-09:
Creatief vergadering
27-09:
Algemene
cliëntenvergadering
30-09:
Extra openstelling
Oktober
10-10:
Vrouwenavond
11-10:
Werkplaatsvergadering
17-10:
Mannenavond
November
18-11:Extra openstelling
December
05-12: Sinterklaasviering

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.

HIER exposeert bij
Ankomm’n
Cliënten Sonja en Jacqueline exposeren van 8
september t/m 1 oktober bij gastgalerij Ankomm’n!
Sonja schildert van ‘binnenuit’, zonder vooropgezet
plan. Jacqueline begint met een voorbeeld dat haar
aanspreekt en voegt daar haar eigen verzinsels,
kleuren en patronen, aan toe. Bij de exposities die
gastgalerij Ankomm’n organiseert staat het
stimueleren van het creatieve in de mens, bij de
bezoeker en bij de maker, voorop. Uitgangspunt is dat
creativiteit een belangrijk onderdeel is van je menszijn.
Gastgalerij Ankomm’n vindt u aan de Mentinkweg 5 in Winterswijk-Corle.
Ankomm’n is in september geopend op do-vr-za-zo-ma van 09.30 – 17.00 uur.

Bloemencorso
We hebben ‘bloemencorso’-expert en cliënt Gerjan Weustenenk gevraagd een
kritische blik te werpen op het corso van Winterswijk: “Met een aantal van HIER
zorg zijn we op vrijdag 24 augustus wezen kijken naar de bloemencorso in
Winterswijk ten hoogte van de rotonde bij de Peperbus. Mijn belangstelling gaat al
vele jaren uit naar de verschillende bloemencorso’s in de buurt. Zo mocht ik in
2004 via de EHBO vereniging te Ruurlo meehelpen in Lichtenvoorde. In een
gekke bui heb ik bij Kayleigh aangegeven dat ik graag mee wil helpen bouwen
aan zo’n wagen in Lichtenvoorde, dankzij haar ben ik terecht gekomen bij
Corsogroep Veur Mekare. Vanuit dat oogpunt heb ik ook gekeken naar de corso in
Winterswijk. Er zaten mooie wagens bij, één waarvan ik echt niet goed wist wat
het moest voorstellen. Een ander had het scharnierpunt niet mooi weggewerkt. In
een nieuwsblad had een van de groepen aan gegeven door dahlia’s tekort een
alternatief te gebruiken, dit is zeer goed gelukt. Bij een ander wist ik niet of ze door
een tekort aan bloemen of het toch al in de planning hadden het andere materiaal
te gebruiken, maar het pakte goed uit. Jammer dat er geen beweging in zat. Wel
vond ik het jammer dat er soms een ruimte zat tussen de wagens. De
bezemwagen zat niet aan het eind wat voor vertwijfeling zorgde. Helaas kreeg de
laatste (grote) wagen pech op de rotonde bij de Peperbus. Het wiel was eraf
gegaan. Voor zover ik kon zien was het een mijnwerker met mooie bewegingen
erin. Over het algemeen te zien was het voor Winterswijk een mooi corso,
hopende gaan ze hiermee verder. “

