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Klimbos
Een mooie samenvatting! “Vrijdag 10 mei 2019 zijn wij naar het Klimbos geweest in Ruurlo. Na 45 minuten rijden kwam ik
aan in Winterswijk bij HIER Zorg. Binnen komend zat het er vol met lunchende mensen, wat er druk maar gezellig uit zag.
Samen met de andere klimmers hebben we eerst met elkaar aan een grote tafel geluncht. Na een goede bodem te
hebben gelegd zijn we allen zelf naar Ruurlo gereden. Na uitleg van onze instructrice mochten we onze tuigjes in en klaar
maken om door het Achterhoekse bos te slingeren. Nadat iedereen het oefen parcours behaald had mochten we naar het
‘grote’ Klimbos waar we konden kiezen uit: 2 startroutes, een groene, blauwe en rode route. Waarbij groen het makkelijkst
en laagste was en rood het meest moeilijk en het meest hoog. De bruine route was de tokkelroute, waar onze groep het
meest plezier uit haalde (we hoefden alleen maar te hangen 😉). Ook werden er soms hardop vragen gesteld waarom
iemand in vredesnaam vrijwillig hoog in de bomen is gaan hangen. Het was leuk om te zien dat iedereen zijn of haar
angsten hebben overwonnen. Het was een gezellige groep en iedereen hielp elkaar. Kortom een geslaagde en gezellige
middag waarin we onze grenzen hebben verkend en verlegd. Voor iedereen die al eens heeft gedacht om Tarzan of Jane
te imiteren; het Klimbos in Ruurlo is een goede optie 😊 Groet, Bauke “

Keidagen Lochem
HIER Zorg is tijdens de Keidagen in Lochem
vorige week toch sitekem vertegenwoordigd
met deze leuke fotowand! Tijdens de
kindermiddag stond alles in het thema van
cowboys en indianen. De gemaakte fotowand
past hier dan ook perfect tussen!
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Agenda
2019
Juni
4 juni: Wandeltocht
6 juni: Wandeltocht
10 juni: Pinksterbrunch
13 en 20 juni:
Voetbaltoernooi
21 juni: Jaarlijkse
cliëntenuitje
Juli
31 juli: Jaarlijkse BBQ

Weetjes!
Naam: Lisanne Gerritsen
Functie: Activiteitenbegeleider
Leeftijd : 28 (bijna 30)
Lievelingseten : Pannenkoeken
Lievelingskleur : Blauw
Hobby’s : Gezellig thee drinken met vriendinnen, sporten,
lekker eten
Waar word ik blij van : Oppassen, naar het strand, met
familie samen zijn, museum bezoeken
Favoriete jaargetijden : Lente en zomer, heerlijk van het zonnetje genieten
Wat maakt mij blij bij HIER : ik vind het hartstikke leuk en gezellig om iedere dag met alle
mensen te werken, te kletsen en te lachen

Nieuwe collega’s
De maand juni brengt ook uitbreiding van ons team
met zich mee! Op maandag 3 juni zijn Evelien Horst
en Diana Spekschoor gestart. Ook stagiaire
Mayke, die een weekje aansluit op de dagbesteding,
is maandag begonnen. Diana heeft de laatste 10 jaar
bij GGNet, afdeling ‘De Boog’ gewerkt en zal als
trajectbegeleider voor 24 uur in de week aan de slag gaan. Evelien is werkzaam geweest
bij o.a. Estinea en Lojal en zal ook voor 24 uur in de week de functie van trajectbegeleider
werkzaam zijn bij HIER. Welkom!

Werk gezocht!
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.

De oproep van onze vorige nieuwsbrief heeft geholpen, want we hebben
inmiddels niet 1 maar 2 nieuwe leveranciers op de werkplaats erbij!!
Houdt de nieuwsbrief en onze social media (Facebook ‘@hierzorg’ en
Instagram ‘hier_zorg’) in de gaten voor meer nieuws!

Voetbaltoernooi
De dagen van het voetbaltoernooi zijn gewijzigd! De eerste wedstrijd vindt plaats op
donderdag 13 juni a.s. De finale wordt op donderdag 20 juni gespeeld. Komen jullie ook
voetballen/supporten??!

