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Wandelen in de Eifel
Vorig jaar hebben wij tijdens de Barchemse vierdaagse een hele leuke tijd gehad. Wij hoopten erop dat wij dit
jaar weer iets konden doen voor de wandelliefhebbers, maar vanwege het coronavirus hebben wij deze mogelijkheid niet gehad. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer.
Toch hebben een paar collega’s iets georganiseerd: een overnachting in de Eifel, Duitsland! Op 2 en 3 juli gaat
een groep cliënten met Haico, Helen, Joanne, Michel, Nikki en Vera er lekker tussen uit en hebben zij de mogelijkheid om heerlijk te genieten van het mooie natuurgebied.
Tijdens deze twee dagen hebben de wandelaars veel kilometers te wandelen en staat er een druk programma
gepland. Via onze social media accounts kun je actuele updates volgen en gaan wij over dit uitstapje nog uitgebreid vertellen in de volgende nieuwsbrief. Wij wensen alle deelnemers veel plezier!

Fotoboek

De afgelopen maand hebben wij
erg veel zonnig weer gehad. Helaas hebben Vera en Hannie tijdens hun fietstocht geen geluk
gehad met het weer, waardoor
zij vervolgens helemaal doorweekt waren aangekomen!
Wij hebben er hard om kunnen
lachen, Hannie en Vera gelukkig
ook! Goed bezig, toppers!

Vorige week heeft de werkplaats een grote bestelling van een van onze leveranciers gekregen. De
harde werkers die op de werkplaats zitten hadden dit keer wat hulp nodig, die zij uiteindelijk hebben gekregen van de harde werkers op de creatief. Samen hebben zij de bestelling verwerkt!
Natuurlijk hebben zij tijdens het wegwerken van deze bestelling mogen genieten van een aantal
ijsjes. Hard werken wordt goed (en lekker) beloond!
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In verband met het coronavirus zijn er nog geen openstellingen gepland, helaas.
Wij blijven positief en denken na wat er gedaan kan worden als alternatief. Zo zorgen wij ervoor dat wij vooruit
blijven kijken en een leuke tijd voor jullie kunnen regelen.
Ondertussen zijn wij steeds meer open en hebben een groot aantal cliënten de mogelijkheid om lekker bezig te
zijn op de werkplaats, de creatief, houtwerkplaats, sport & catering!

Weetjes!
Elke maand stellen de medewerkers van HIER elkaar vragen om elkaar wat beter te
leren kennen. Dit keer was Ilona aan de beurt!
Wat is jouw functie HIER en hoe lang doe je dit al?
Ik ben activiteiten begeleider creatief en ben in augustus alweer 4 jaar werkzaam bij
Hier.
Woonsituatie
Samen met mijn man en momenteel met alle drie dochters en een kat.
Wat is jouw favoriete eten, wat vindt je het leukst om te maken en waar houd je totaal niet van?
Ik heb geen favoriet eten, lust (bijna) alles en vindt het leuk om nieuwe gerechten te proberen. Het leukst om te
maken is op verzoek van mijn dochters, het bliksem op Oma’s manier omdat ze daar enorm van genieten.
Heb je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn lezen, hardlopen, het maken van kleding en samen zijn met vrienden en familie.
Waar houd je van?
Samen met ons eet clubje “Villa Hap” de hele avond tafelen en genieten van het heerlijke dat we hebben gemaakt.
Waar houd je totaal niet van?
Mensen die niet eerlijk zijn.
Wat staat er nog op jouw ‘bucket-list’?
Ik heb geen “bucket-list” Voor mij is het belangrijk om te genieten van het moment en wat er nu is en wat er op
mijn pad komt.
Wat is jouw favoriete muziekgenre?
Ik houd van allerlei soorten muziek van U2 tot Bruce Springsteen, Elbow, Doe Maar, Klein Orkest en de jaren 80
muziek ( dit heeft o.a. te maken met herinneringen uit die tijd, het uitgaan met vriendinnen bijv.) En door onze
dochters hoor ik allerlei muziek, waar ik de naam van de artiest niet weet, maar wel kan waarderen.
En heb je dan ook een lievelingsnummer?
Niet speciaal, een bepaald nummer kan je vrolijk maken of nostalgisch.
Wat wil je ons nog mededelen?
Dat we elkaar maar regelmatig mogen ontmoeten bij HIER op gepaste afstand☺

