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Week van Zorg en Welzijn
In 2018 heeft HIER voor het eerst mee gedaan aan de Week van Zorg en Welzijn. Ook dit jaar willen we graag deel
nemen aan deze week om de zorg in Nederland te promoten! En zijn wij voor iedereen geopend op:

Woensdag 13 maart tussen 09.00 en 16.00 uur!
HIER zorgt voor een goede, gezellige en leuke ontvangst. Heb je altijd al je ouders, broers/zussen, ooms en tantes,
vrienden en vriendinnen, kennissen, buren, etc. HIER willen laten zien? Geef het door! Iedereen is van harte welkom!

Cliëntenraad
“Hoi allemaal, een update vanuit de cliëntenraad: wij komen nog steeds
1 keer per maand op de dinsdagmorgen bijeen. In de laatste vergadering
is het cliëntenuitje behandeld. Op vrijdag 21 juni zal deze plaats vinden!
We kijken er naar uit. Wat we gaan doen is nog een leuke verrassing….!
We hebben het ook gehad over een vernieuwing van de cliëntenraad. Zo
zal ik in de loop van 2019 de cliëntenraad verlaten en zullen er te zijner
tijd verkiezingen gehouden worden. Ben je geïnteresseerd om de
cliëntenraad te vertegenwoordigen, houd de nieuwsbrief in de gaten voor
verdere informatie. Greetz, Ray!”

Weetjes!
Naam: Kayleigh Foley
Functie: Trajectbegeleider & Kwaliteitszorgmedewerker
Leeftijd: 27 jaar.
Waar krijg jij energie van? Van dansen… een avondje Zumba maakt me altijd vrolijk.
Lievelingskleur: Groen
Hiervoor kun je mij midden in de nacht wakker maken: Een reis naar een ver land!
Irritatiepuntje: Instanties die je “even doorverbinden” met 6 verschillende personen.
Favoriete Disney film: The Lion King. Ik doe graag het openingslied na met mijn kat Bella,
die dit ook erg kan waarderen 😉
Welk land heeft veel betekenis voor je? Ierland, het land waar mijn vader geboren is en
de helft van mijn familie nog steeds woont.
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Agenda 2019

(Jeugd)ontwikkelingen

Februari
24 februari: Heel HIER bakt

“Hallo allen, zoals jullie gemerkt hebben ben ik terug van weggeweest. Na even een tijdelijk andere werkplek te hebben gehad
realiseerde ik wat ik miste en ben ik HIER nog meer gaan waarderen. Na overleg met Joanne en Karin hebben we besloten dat
ik aan de slag ga als projectmanager jeugd. Binnen HIER werken
we voornamelijk met volwassenen; we denken dat er veel
jeugdigen zijn die onze ondersteuning ook goed zouden kunnen
gebruiken en willen we de jeugd-tak meer gaan uitbreiden.
Daarnaast zullen jullie me ook in de verschillende trajecten aan
het werk zien en met regelmaat zal ik met een ieder binnen een praatje maken. Wanneer
er vragen zijn over het één of ander kunnen en mogen jullie mij ten alle tijden benaderen.
Groetjes, Franklin”

Maart
15 maart: Vrouwenmiddag
20 maart: Mannenavond
31 maart: Extra openstelling
April
22 april: Paasbrunch
Mei
3 mei: Extra openstelling
26 mei: Extra openstelling
Juni
10 juni: Pinksterbrunch
21 juni: Jaarlijkse
cliëntenuitje
Juli
31 juli: Jaarlijkse BBQ

Extra openstellingen
Januari was even een rustmoment, gezien de drukte van de decembermaand. Maar we
hebben vanaf deze maand weer héél wat leuks in de planning wat betreft de extra
openstellingen! Geef jij je bijvoorbeeld nog snel op voor ‘Heel HIER bakt’? (ook cliënten
die alleen een eitje kunnen bakken zijn van harte welkom!) En wat voor leuks zal de
cliëntenraad dit jaar verzinnen voor het cliëntenuitje?? Schrijf de data (zie hiernaast)
maar snel in de agenda! HIER kijkt uit naar een nieuw jaar met gezellige en leuke
activiteiten!

Sport
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 @hierzorg.
Meld je aan via
nieuwsbrief@hierzorg.nl om
de nieuwsbrief via de e-mail
te ontvangen.

“Hallo allemaal! Voor als ik bij jullie nog niet bekend ben, ik
ben Daan. Ik loop nu al een aantal maanden stage bij
HIER Zorg. Ik ben voornamelijk in de sportruimte te vinden
tot voorkort op de donderdag en de vrijdag. Vanaf 30
januari ben ik ook op de woensdag te vinden bij HIER.
Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding
Sport & Bewegen. Daarnaast voetbal ik bij Longa'30 in
Lichtenvoorde. Voor alle vragen op het gebied van sport
kun je altijd bij mij terecht en voor een gezellig praatje ben
ik ook zeker in. Wees welkom en vooral niet bang om in overleg te gaan over wat jij
graag zou willen op het gebied van bewegen. Tot snel!”

