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Dit is Joop. Hij maakt deze schilderijen met 

plezier. Hij houdt van tekenen en schilderen. 

Hij schildert met zijn linker hand, terwijl hij 

rechtshandig was. 

Hoe ontzettend knap! 

-Gefotografeerd door Nicolien 

Inhoudsopgave 

Katja heeft tijdens het bloemschikken dit 

mooie stuk gemaakt! 

HIER catering 

Walnootbroodje oude kaas 

Zien met het hart 

Sporten bij HIER 

Ontmoet de nieuwe  

gezichten! 

Kerst 

Wat is November? 

 

Marion  met haar bloemenkrans 
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Zien met het hart 

De man weet niet dat er een slang onder zit. 

De vrouw weet niet dat er een steen ligt die de man verplettert. 

De vrouw denkt: “Ik ga vallen! Ik kan niet klimmen, omdat de slang 

me gaat bijten. Waarom kan de man mij niet gewoon even omhoog 

trekken?” 

De man denkt: “Ik heb zoveel pijn! Toch trek ik de vrouw nog steeds 

zoveel mogelijk omhoog. Hoezo probeert ze niet wat  

harder omhoog te klimmen? 

Moraal van het verhaal: Je kunt niet zien onder welke druk 

 iemand anders staat en de ander kan de pijn die jij hebt niet zien. 

Dat is het leven. 

Gevonden en herschreven door ervaringsdeskundige Nicolien 

Hoi ben Esther! 

Ik ben 52 jaar ik werk in de  
keuken van Hier Zorg. Ik werk op 
de maandag, 
 dinsdag en donderdag ochtend.  

Ik doe dit met heel veel plezier 
en mag graag bij HIER Zorg zijn. 
Ik voel me hier op mijn gemak. 

Groetjes Esther 

Recept walnootbroodje  

- oude kaas 

Besmeer het walnootbroodje (te 

koop bij LIDL) met heksenkaas. Vul 

het broodje met een plak oude 

kaas en rucola 

 en … voilà! 

Eet smakelijk! 

In de keuken is er ook tijd om de 

gekke 5 minuten te hebben! 
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Wist je dat? 

De HIER-sportzaal een nieuw apparaat heeft? 

Vraag Dennis naar de mogelijkheden! 

Jeroen interviewt Dennis over sporten! 

Dennis, jij bent het vaste gezicht van de HIER-sportzaal! 

• wat zijn jouw dromen, met betrekking tot het sporten? 

Mijn droom is om binnen HIER Zorg het sporten tot een groot succes  te maken. 

• Wat wil je bereiken bij HIER de komende tijd? 

Wat ik wil bereiken is om steeds meer deelnemers over de drempel te krijgen en in bewegen  te zetten. Ik wil de deelnemers laten ervaren 

dat sporten leuk is, daarnaast wil ik ze laten ervaren dat iedereen kan sporten op eigen niveau, tempo en kunnen. 

• Waar haal jij de energie vandaan om mensen in hun kracht te zetten en aan te moedigen? 

Het motiveert mij  als ik weet dat er meer in de deelnemer zit, dan waar ze daadwerkelijk zelf in geloven. Als ik hier een steentje in kan bij-

dragen, dan krijg ik daar energie van! 

• Waarom sport jij? Jij hebt toch ook andere interessegebieden? 

Sport is mijn alles, ik ben opgegroeid in een sportieve familie waarbij mijn ouders mij altijd gestimuleerd hebben om te bewegen. Daarnaast 

voel ik mij er ook lekker bij. Uiteraard beweeg ik met beleid en zorg ik voor een goede balans in mijn leven. Naast dat ik trotse vader ben van 

een  geweldige zoon, mag ik ook graag klussen in de schuur of in huis. Oja, en een groot liefhebber van Formule 1 (Max Verstappen). 

• Wat vind je van de samenhang van voeding en sporten? 

Een juiste balans tussen sport en voeding zijn de bouwstenen voor geluk en succes! De samenstelling van sport en voeding is erg belangrijk, 

net als wanneer je eet. Met andere woorden: Sport en voeding moeten als een perfecte match op elkaar afgestemd worden. Alleen dan 

worden de beste prestaties geboekt. Echter, begin bij de basis. Kom eerst gewoon eens vrijblijvend in de sportzaal bij HIER, wees en voel je 

welkom! 

• Vind je de combi tussen sportbegeleider en trajectbegeleider leuk? 

Ik vind de combinatie zeker leuk, erg afwisselend vooral! Wel ben ik nu hoofdzakelijk binnen om de sport tot een groot succes te maken. 

• Wat zou je met ons willen delen? 

Lieve mensen, kom in beweging en ervaar dat sporten leuk kan zijn! 

• Je hebt al veel opgezet qua activiteiten, hoe gaat het daarmee? 

De activiteiten beginnen steeds meer te lopen, met name de ‘wandel je fit’ lessen worden goed bezocht. Ook heb ik naast de individuele 

sportmomenten nu circuittrainingen geïntroduceerd. Ik kan alleen maar zeggen: Kom deze les een keer volgen! :) 

• En Dennis, merk je dat deelnemers blij zijn met je? 

Hé, laten we eerlijk zijn…  

het kan toch niet anders dat deelnemers blij zijn met mij! ;) 
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Hoi Lise! Wat wil jij betekenen voor deelnemers? 

Ik houd van een goede sfeer en gezelligheid  

wanneer ik ergens ben en vind het daarbij 

 belangrijk om betrokken en behulpzaam te zijn 

naar anderen.  

Daarom doe ik mijn best om binnen HIER zorg 

iemand  te kunnen zijn bij wie je terecht kunt, 

wanneer je met iets zit, wat je kwijt wilt, als je 

gewoon een praatje wil maken of wanneer je op 

zoek bent naar wat gezelligheid! 

Leer de nieuwe HIER-gezichten kennen! 

De tijd vliegt.. . en dat betekent dat de kerst al in zicht is! 

We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen om er weer een 
gezellige  tijd van te maken met zijn allen. De exacte planning en  

uitnodiging zullen binnenkort uitgedeeld worden op de  
dagbesteding en via de trajectbegeleiders.  

Wij hebben er zin in!  

Hoi Hamza, wat wil jij betekenen voor  

deelnemers? 

Om  te kunnen zeggen wat ik wil betekenen voor deelnemers 

is het belangrijk om te weten wat mensen aan mij hebben. Ik 

ben een sociale en sportieve jongen, die graag gezellig met 

andere mensen praat. Daarnaast vind ik het fijn om wat voor 

mensen te betekenen en ben een vertrouwelijk en luisterend 

oor voor mensen om mij heen. Dit wil ik deelnemers ook 

bieden, om daarbij passende oplossingen te vinden bij hun 

Hoi Emma, wat wil jij betekenen voor  

deelnemers? 

Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik de 

hele dag aanwezig op de dagbesteding in  

Winterswijk. Je kunt mij altijd aanspreken als je 

ergens mee zit, dan gaan we er samen over  

praten. Mocht je juist afleiding willen zoeken ben 

ik altijd in voor een potje rummikub of tafelten-

nis.  

Daarnaast kun je altijd bij me terecht voor  

vragen over telefoongebruik of bepaalde apps! 

Heb jij interesse in  

telefoon les?  

Vraag Emma of iemand van 

de dagbesteding naar de  

mogelijkheden! 



Pagina 5 

 

donderdag 27 oktober 2022 

 

Welkom bij HIER Zorg Tjardi! 

Wat doe je HIER zoal? 

• Vanaf 1 oktober ben ik aan het werk als tra-

jectbegeleider 

Wat is je eerste indruk?  

• Hier is een superleuke organisatie waar veel 

kan en ook mag. Niks is te gek en daar hou ik 

wel van… 

Wat wil je verder vertellen? 

• Aangezien ik goed kan praten, wil ik heel veel 

vertellen :) 

Dus spreek me rustig aan bij vragen of voor een 

praatje! 

Wat is November eigenlijk? 
  
• November komt van het 

woord “novem”. Het Latijnse 
woord voor negen.  
Oorspronkelijk de negende 
maand van het jaar, omdat het 
Romeinse kalender jaar op 1 
maart begon. 

• November wordt ook wel 
slachtmaand of nevelmaand 
genoemd.  

• November heeft 30 dagen. 
  
Gebeurtenissen in de maand  
November zijn:  
  
• 1 nov. Allerheiligen, dit is een 

herdenkingsdag voor christelij-
ke mensen die een belangrijke 
taak hadden. 

  
• 2 nov. Allerzielen, rooms  

katholieke herdenking van alle 
overledenen. 

  
• 11 nov. Wapenstilstandsdag: 

herdenkt het einde van de  
eerste wereldoorlog. Waar  
deze oorlog niet plaats vond 
spreekt men van  
wapenstilstand. 

  
• 11 nov. Sint-Maarten: De 

naamdag van Martinus van 
Tours, hij gaf de helft van zijn 
mantel aan een bedelaar en 
werd na een droom christen. 

  
• 15 nov. Herdenkingsdag ter 

ere van de Koning. 
  
• 29 nov. Sint Pannekoek: Door 

striptekenaar Jan Kruis be-
dacht en op deze dag worden 
er pannenkoeken gegeten.  

  
Bij ons is het de laatste maand van de 
herfst. Aan de andere kant van de 
evenaar is het de derde en laatste 
maand van de lente! 
  

Welkom bij HIER Zorg Iwan! 

Wat doe je HIER zoal? 

• Ik ben een allround trajectbegeleider. Eigenlijk 

houdt dat in dat ik lieve mensen bezoek en 

hun ondersteun waar ze hulp bij nodig hebben 

in het dagelijks leven. 

Wat is je eerste indruk?  

• Mijn 1e indruk is een warm gezellig nest waar 

ruimte is voor humor, sport, activiteiten, maar 

ook hard samenwerken aan een doel. 

Wat wil je verder vertellen? 

• Ik hoop bij HIER nog veel te mogen leren, 

mensen blijven ondersteunen en ze in hun 

kracht te blijven zetten. 

Tjardi 

& 

Iwan 


