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Emma wilde een half jaar geleden beginnen met  
vilten en gemaakt vilt verwerken. Ze is begonnen 
met kleine dingen. Uiteindelijk is deze vos-pop haar 
eerste echte pop geworden. 
 
Wij vinden hem erg mooi en hopen dat je nog veel 
meer van dit soort creaties gaat maken! 

Beste mensen, 
 
Wisten jullie dat het zwemmen weer is  
begonnen? In zwembad Jaspers, HIER 
vlakbij! Zwemmen is ontzettend goed voor 
je hele lichaam. Juist omdat het water  
merendeels je lichaam draagt en de  
zwembewegingen intensief zijn. Je kunt 
met zwemmen makkelijk van je blessures 
afkomen. Voor mensen met bijvoorbeeld 
reuma een echte aanrader. 
 
Zien we elkaar in het zwembad? 
 
Opgave op het mededelingen bord! 



Pagina 2 

 

donderdag 29 september 2022 

 

 

HIER  

kijken wij  

naar de 

 bloemencorso! 

Vrijdag 26 augustus gingen we met 2 bussen naar de Groenloseweg. De stoeltjes 

stonden al netjes klaar aan de weg. We moesten even geduld hebben, maar we 

hadden heerlijke koffie en zelfgebakken cake van Hilde en Ilona. Prachtige wagens 

kwamen er voorbij. Het heeft veel bloed zweet en tranen gekost, dat zag je terug 

aan de mooie wagens en de kinderen die meeliepen. Winterswijk mag trots zijn! 

We hebben genoten, nu het eindelijk weer kon na de corona periode.  
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De cliëntenraad onder de aandacht! 
 
Wij als cliëntenraad zijn de schakel tussen  
directie en cliënten. Als cliënten moeilijkheden 
hebben of iets niet begrijpen kunnen ze vragen 
stellen bij een hulpverlener of persoonlijk  
begeleider. Heb je vragen over het reilen en  
zeilen bij HIER? Dan kun je altijd bij ons als  
cliëntenraad terecht. 
 
Zoals jullie weten is er zowel in de sportzaal als 
de houtwerkplaats flink wat veranderd. Zo kan 
iedereen met frisse moed gaan sporten of hout-
bewerken.  
 
Huishoudelijke mededeling: Alles wat je mee naar 
buiten neemt, gelieve ook weer opruimen. 
Er staat trouwens ook een prachtig nieuwe bank 
buiten, mede mogelijk gemaakt door de creatief! 
 
Rechts naast het mededelingenbord vind je een 
foto van de cliëntenraad. Bij deze mensen kun je 
terecht met jouw vragen.  
 
De cliëntenraad is nu ook druk bezig een dagje 
uit te organiseren.  Wij hopen dat iedereen  
meekan en wil! 
 
Groetjes de cliëntenraad 

De eerste indruk van alle stagiaires! 
 
Emma geeft aan het leuk en leerzaam te vinden HIER. 
Ze vind dat er aardige mensen zijn.  
Emma, dank voor deze mooie eerste indruk! 
 
Hamza vind de vrijheid een goede ervaring. Vind het 
HIER ook gezellig en er is altijd wel iets te doen. 
Fijne tijd Hamza! 
 
Esra ziet haar stageplek als verrassend, energiek en  
uitdagend.  
Esra, mooi om te horen! 
 
Mo geeft aan dat er veel variatie is. Vind het gezellig en 
verteld dat er veel dingen te doen zijn. 
Mo, bedankt voor je ervaring! 
 
Lise; vind het tot nu toe een mooie stageplek waar je 
veel kan leren en vind het leuk dat ze al veel nieuwe 
mensen heeft ontmoet! 
Lise, ook jij veel succes! 
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Pompoensoep met 

Gepofte knoflook 
 

Wat is herfst eigenlijk? 
 
Het ontstaan van herfst, 
 
Op 23 september begint de astronomische herfst. 
Rond 23 september staat de zon precies boven de 
evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde 
even lang duren. Daarom begint de herfst meestal 
op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst 
van 21 september tot en met 20  
december. 
 
De aarde heeft ongeveer een jaar nodig om rond 
de zon te draaien. Binnen dat jaar ontstaan de vier 
seizoenen: de zomer, herfst, winter en de lente. 
Die seizoenen ontstaan omdat de aarde een beetje 
scheef staat ten opzichte van de zon. De as waar 
de aarde om draait staat schuin. Als de aarde pre-
cies recht naar de zon had 
gestaan dan was er geen verschil geweest. Dan 
was het altijd even warm of even koud geweest. 
Juist door die scheve stand is er verschil in de 
seizoenen. 
 
Een ander factor van belang is de baan die de 
aarde om de zon maakt. Die is niet perfect rond 
van vorm. De afstand van de aarde tot de zon is 
niet op alle momenten van het jaar hetzelfde. 
Vreemd genoeg staat de aarde in de zomertijd het 
verst van de zon. Het is de stand tot de zon en 
minder de afstand tussen zon en aarde die be-
paalt of het warmer wordt of  
juist kouder. 
 
We weten allemaal dat er in de herfst  
bladeren van de bomen vallen. Door de lange hitte 
van afgelopen zomer hebben bomen al veel bla-
deren laten vallen. 
 
Ik dacht daardoor midden in de zomer al aan de 
herfst, en er waren meer mensen die daar aan 
dachten! Behalve bladeren laten bomen en strui-
ken ook hun  
vruchten vallen. Dieren slaan deze vruchten dan 
op om deze in de kale koude winter en een deel 
van de lente te kunnen eten.  
 
In het najaar word het ook natter, meer regen dus. 
De nachten worden langer en wij mensen zijn 
meer binnen dan buiten.  
 
Een knusse tijd met gezelligheid en warme  
kleuren! 
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Herfstactiviteiten: 
 
• Koop of neem gratis mee bij kraampjes langs de weg 

of op boerenerven. Het is oogsttijd, dus genoeg pom-
poenen, jam, eieren, walnoten, hazelnoten en andere 
groente en fruit.  
Zoek daarna een leuk herfstrecept op met deze ingre-
diënten en je hebt een ontzettend leuke middag! 

 
• Maak een herfstkrans 
 
• Eet warme taart of cake, drink thee met gember of 

munt om lekker warm te blijven. 
 
• Bezoek een oktoberfeest (Zeddam of Lochem) (het 

Radstake oktober feest is gecanceld) 
 
• De paardensport houdt keuringen en wedstrijden. 

Varsseveld (Radstake) en in Vragender 
(gratis entree) 

 
• Motorcross in de Schans in Lichtenvoorde en Varsse-

veld (ook weer bij de Radstake) 
(gratis entree) 

 
• Richt je huis in met herfst decoratie om in de sfeer te 

komen! (dit kan al met wat herfstblaadjes, mos of an-
dere dingen die je in de natuur kunt vinden!) 

 
• Vier Halloween thuis of ergens anders  
 
• Picknicken in het bos of ergens in de natuur op een 

prachtig gekleurd bladerdek! 
 
• Herfstwandelingen maken, samen of alleen. Allerlei 

kleuren bewonderen en lekker loswaaien! 
 
• Eind September zijn er winkels met kerst spullen of 

een kerstshow. (bijvoorbeeld Intratuin) 
 
• Knutselen in herfstthema of maak een herfststukje  
 
• Kampvuur maken, bak broodjes aan een stok of 

maak marshmallows! 
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t 
je
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a
t?

 

Wist je dat? 

HIER ongelofelijk veel mogelijkheden zijn? 

Ben je op zoek naar een leuke stage of (vrijwilligers)-werk?  Trek dan 

gerust Arjan aan de mouw. Hij heeft een groot netwerk en kan je  

helpen met een passende plek! 

Ben je nog niet bekend op de dagbesteding, maar lijkt het je leuk om 

een keertje te kijken? Of heb je zin in een kopje koffie, een babbel of 

een spelletje? Vraag Helen naar de mogelijkheden! 

Of ben jij een echte keukenprins-(es)?  Vraag Joke dan naar de  

mogelijkheden voor in de catering. HIER verzorgen wij namelijk lunch 

en warme thuismaaltijden. We kunnen geregeld handjes gebruiken! 

Wist je dat? 

HIER alweer druk bezig is met de 

kerstplanning?  

Houd de volgende nieuwsbrief in 

Wist je dat? 

De nieuwe sportzaal nu ook toegankelijk is voor mensen die geen deelnemers zijn van de 

dagbesteding? 

HIER kunnen mensen, woonachtig in omgeving Winterswijk, die geen financiële middelen 

hebben voor de sportschool,  toch in beweging blijven. Het kan dus zijn dat je wat nieuwe 

gezichten gaat zien met de groepslessen van Dennis. 

Wist je dat er ook een nieuw krachttoestel aankomt voor in de vernieuwde sportzaal? 

Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten voor meer! 


