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“In het bootje”
Op zondag 25 augustus heeft er een extra openstelling plaatsgevonden, deze keer zijn we op een boottocht geweest.
Een verslag van Greet en Mariska:
‘’De ochtend begon bij HIER met koffie en zelfgemaakt gebak door Ilona. Daarna stapten we in de bus bij Daphne en
Lisanne. In Lochem werden we opgewacht door twee ‘’stoere’’ zeebonken waar we met hulp de boot in werden
geholpen. Tijdens de boottocht werden we rijkelijk voorzien van lekkere hapjes en frisdrank. De schipper vertelde over de
4 Berkelzompen die er zijn en ook over de omgeving.
Ondanks de minimale deining van de boot werd Greet ‘’zeeziek’’. Het duurde een poos voordat dit weer over was.
Na ruim een uur gevaren te hebben en weer uit de boot geholpen te zijn, gingen we weer terug naar Winterswijk. Al met
al was het een geslaagde, zonnige dag.’’
Namens iedereen bedankt voor de hulp en de gezelligheid, het was een zeer geslaagde dag!

Luva: onze nieuwe klant
Sinds 4 maanden hebben wij een nieuwe klant, namelijk: Luva, de borstelfabriek in Aalten en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee op
de werkplaats. We krijgen materialen aangeleverd zoals stoffer en blik, behangborstels, mesjes en scharen. Ook verven wij
tegenwoordig de houtjes voor bezemstelen. Hier worden dan pakketjes van gemaakt die vervolgens weer aan de verschillende
bedrijven worden geleverd. Dit is voor de afwisseling op de werkplaats erg prettig. Wij zijn erg blij met deze samenwerking.
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Nieuwe stagiaires
In september zijn er bij HIER twee stagiaires begonnen met stage lopen. In dit stuk stellen ze zichzelf voor zodat we ze
beter leren kennen:

‘’Hallo allemaal, ik ben Anna Gesink, 19 jaar oud, uit Zelhem. Vanaf September 2019 zit ik in het
derde leerjaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening dat ik volg op het Saxion te
Deventer. In het derde jaar is het de bedoeling dat wij 10 maanden lang stage gaan lopen.
Dit zal ik van maandag tot en met vrijdag bij jullie gaan doen. Tijdens mijn opleiding leer ik hoe
ik mensen, die zelf niet meer uit hun juridische vraagstukken komen, kan helpen.
Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom huis, werk of financiën, maar ook op andere vlakken zal
ik kunnen helpen. Ik zal bij jullie vooral veel op de achtergrond bezig zijn met dingen uitzoeken,
maar als jullie ergens vragen of hulp nodig hebben, kunnen we samen proberen er een oplossing voor te vinden. In mijn
vrije tijd voetbal ik sinds dit seizoen voor het eerst, spreek ik graag met vrienden af, wandel ik hier en daar met onze twee
honden en tot slot vind ik het heerlijk om te netflixen. Ik heb er erg veel zin in en hoop veel bij jullie te kunnen leren. Tot
september!’’
‘’Hallo iedereen, ik ben Sophie Koolenbrander, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Aalten.
Vanaf 27 augustus tot en met 8 november 2019, kom ik bij Stichting HIER stage lopen als
secretaresse. Dit doe ik vier dagen per week, van dinsdag tot en met vrijdag. Verder volg ik
de opleiding Management Assistant niveau 4, op het Graafschap College in Doetinchem.
Ik zit in het eerste jaar van deze opleiding. In mijn vrije tijd vind ik het ook leuk om te lezen,
muziek te luisteren en om met vriendinnen af te spreken.’’
Heel veel succes en plezier bij HIER!

Wijziging bezoek kristalmuseum
Let op: het uitje naar het kristalmuseum in Borculo vindt nu plaats op zaterdag 28
september van 10:00 uur – 14:00 uur, in plaats van zondag 29 september. We
vertrekken om 10:30 uur vanaf HIER. Het bezoek van het museum is van 11:00
uur – 13:00 uur. De afsluiting wordt gehouden bij HIER, met een broodje.
Dus geef je op!
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Agenda
2019
September
28-09: Bezoek
Kristalmuseum
Oktober
03-10:
Werkplaatsvergadering
09-10: Vrouwenavond
16-10: Mannenavond
27-10: Extra openstelling
November
24-11: Extra openstelling
December
05-12: Sinterklaasviering

Bloemencorso
Jaargang 3, nummer 8
1 augustus 2019

Natuurlijk kon ook dit jaar ons uitje naar het bloemencorso niet overgeslagen worden!
Op vrijdag 30 augustus hebben we dan ook naar het bloemencorso gekeken. Hieronder volgt
een verslag van Daan over deze gezellige ochtend:
‘’Vroeg in de ochtend (9.00 uur) zijn Rick en ik op pad gegaan om onze plaats te bemachtigen,
en met succes: een éérste rang plek voor ons allemaal. Tot op het laatste moment waren er
aanmeldingen voor mensen die mee wilden naar het bloemencorso met een consequentie,
namelijk: een bijna lege werkplaats. Eenmaal aangekomen bij de Peperbus zocht iedereen een
mooi plekje uit. De koffie en cake gingen rond en de sfeer zat er direct goed in. Tijdens het
corso werden de meningen met elkaar uitgewisseld, dit zorgde hier en daar voor een kritische
kijk op de wagens. Bij anderen was het gespreksonderwerp minder corso gerelateerd,
waardoor ze weinig meekregen van de wagens. Het was er echter niet minder gezellig om. Na
het corso (12.00 uur) zijn we snel weer teruggegaan naar HIER. Daar stond een broodje kroket
te wachten op de toppers. De reacties waren positief. De mensen die ik gesproken heb vonden
het corso mooi om te zien. Ik vraag aan Marc wat hij vond van het bloemencorso: “Ja dat was
wel mooi hè!.’’ Al met al, een geslaagde middag.’’

Weetjes!
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.

Naam: Karin Putman
Functie: teammanager
Leeftijd: 42
Lievelingseten: Sushi
Gezin: Michiel (47) en Julie (15)
Sport: Zwemmen
Vrije tijd: Vrienden, feestjes, BBQ en Netflix
Trots: Op het feit dat ik 1 oktober een jaar gestopt ben met roken!
En trots op het feit dat ik me nog steeds als een vis in het water
voel bij HIER
!

