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Cliëntenuitje

Vrijdag 21 juni was het tijd voor het jaarlijkse cliëntenuitje! Precies tussen de warme dagen in, zijn we rond 9.15 uur
vertrokken vanuit Winterswijk naar het Openlucht Museum in Arnhem. Zo’n 50 man (en vrouw) hebben fijne uurtjes
doorgebracht in dit prachtige museum, na een opstart met koffie en koekje. Met veel groen en buitenlucht, prachtige
gebouwen en oude ambachten viel er genoeg te zien. Het weer was perfect met zo’n 22 graden en een lekker zonnetje.
Rond 15.30 uur zijn we vertrokken naar het pannenkoekenhuis in Aalten waar we getrakteerd werden op een heus
pannenkoekenbuffet. Om 19.00 uur waren we weer bij HIER en sloten we de dag af. Een lange dag, maar de sfeer was
relaxed en gezellig de gehele dag! Wat een mooi uitje, waarbij alles tot in de puntjes was geregeld! HIER bedankt
iedereen nogmaals voor de goede organisatie en de deelname! Op naar volgend jaar.
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Agenda
2019
Juli
4 t/m 7 juli:
Barchemse 4-daagse
31 juli: Jaarlijkse BBQ
(Na de zomerstop volgen
de extra openstellingen
van de tweede helft van
2019.)

Nieuwe collega’s
HIER zit niet stil, dat hebben jullie wellicht al gemerkt. Er zijn naast Evelien en Diana (zie
nieuwsbrief van juni) nog meer collega’s gestart of gaan binnenkort starten. Ze stellen
zichzelf even voor:
“Hallo allemaal, ik ben Willem Seekles, 61 jaar en woon alweer tien jaar
samen met mijn vriendin Jolanda en onze hond Ted. Mijn hobby’s zijn,
samen met de hond de bossen in, ik vind het leuk om te klussen en een
om een goed boek te lezen, muziek te luisteren en nog vele andere
dingen. Ik heb een ruime ervaring als begeleider van diverse doelgroepen.
Op 3 juni ben ik begonnen als activiteitenbegeleider bij HIER, ik heb er
veel zin in om jullie te ontmoeten op de houtwerkplaats. Hier hoop ik
samen met jullie veel leuke dingen te maken. Groet Willem.”
“Hoi, ik ben Marloes Effting en vanaf 1 juli zullen jullie mij hier op de
maandag, dinsdag en donderdag zien rondlopen. Dan ga ik als trajectbegeleider werken bij HIER. Hiervoor heb ik gewerkt in de jeugdzorg bij
Intermetzo en Jarabee. Als ik niet werk, ben ik in Ruurlo waar ik woon
met mijn man en 2 kinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag in de
sportschool, doe ik gezellige dingen met vrienden of kijk ik Netflix. Ik heb
veel zin om bij HIER te gaan werken en wie weet zien wij elkaar daar.”
“Hallo allemaal!! Mijn naam is Timothy Gernaat, ben (bijna) 35 jaar en
woon in Winterswijk samen met mijn vriendin Mardine en dochter Lisa
en zoon Noud. Per 1 augustus 2019 zal ik aan de slag gaan bij HIER
en zullen jullie mij vaker gaan zien. Ik zal aan de slag gaan als
trajectbegeleider en deels woonbegeleider. De afgelopen 2 jaar heb ik
voor Tactus gewerkt in Enschede. Daarvoor heb ik 5 jaar gewerkt bij
Marga Klompé. In mijn vrije tijd ben ik actief bij de plaatselijke
voetbalclub FC Winterswijk en probeer ik uiteraard veel tijd vrij te
maken voor mijn gezin. Ik kijk er ontzettend naar uit om persoonlijk
met iedereen kennis te mogen maken en te mogen werken voor deze leuke organisatie.
Goede vakantie en zie jullie allemaal snel! Groeten Timothy.”
Geef ze een warm welkom!

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.

Weer of geen weer
Met de hogere temperaturen van de afgelopen tijd zijn
wij erg blij dat vorige jaar de airconditioning systemen
zijn geïnstalleerd! Dus ook met warme dagen is
iedereen van harte welkom op onze heerlijk koele
dagbesteding 😉.
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HIER is altijd bezig om nieuwe activiteiten te bedenken en te organiseren voor de cliënten. Bij deze het laatste nieuws:
Voor het eerst zal HIER mee doen aan een 4-daagse waarbij ook sprake is van overnachten op een camping!
De Barchemse 4-daagse zal het speelterrein worden voor alle cliënten en medewerkers die mee lopen.
Met de deelname aan de 4-daagse willen we onder andere aansluiten bij cliënten die het heerlijk vinden om in
groepsverband veel in de natuur te lopen. Maar hier in het dagelijkse leven om verscheidene redenen weinig of niet de
kans voor hebben.
Nog belangrijker: het is een activiteit waar toch wat lef voor nodig is. Voor sommigen is de drempel erg hoog om deel te
nemen aan de 4-daagse, of soortgelijke activiteiten. We willen met de deelname echt mensen uit hun comfortzone halen.
De inzet van individuele begeleiding wordt hiermee intensiever. Onze ervaring is dat er tijdens deze 4-daagse ook meer en
grotere stappen gezet kunnen worden in de persoonlijke doelen die met de cliënten opgesteld zijn.
Letterlijk de deur uit gaan en de natuur in kan al veel goeds teweeg brengen. De deelnemers zijn zelf benaderd door
HIER.
HIER investeert in dit professionele project door te zorgen voor bijvoorbeeld tenten, slaapzakken en luchtbedden voor de
deelnemers. Het materiaal is dan ook aanwezig voor toekomstige activiteiten en trajecten!
Tevens worden de boodschappen en dergelijke verzorgd en zal er genoeg te doen zijn op de camping voor het vermaak.
We vinden het belangrijk dat de deelnemers zich vooral kunnen richten op het genieten van deze onderneming, in plaats
van de praktische zaken. Goede zorgen = goed doen!
De 4-daagse wordt gelopen van donderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli. De deelnemers leggen per dag zo'n 20 kilometer
af. Op de website www.barchemse4daagse.nl vind je meer informatie over het programma en de routes per dag.
De lijst van deelnemers is al bekend, maar vind je het leuk om gezellig de deelnemers te ondersteunen tijdens deze
actieve onderneming, dan ben je van harte welkom langs de wandelroute!!
HIER wenst alle deelnemers heel veel (loop)plezier. Geniet ervan!!

