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In dit nummer: 

 Zwemmen met HIER 

 Bloemstuk workshop 

 Bevrijdingsdag 

 Filmrecensie 

 De nieuwe bloembak! 

 Ervaringsverhaaltje zwemmen 

 Kunst 

 Gedichtje van John 

 Samenvatting cliëntenvergadering 

 Cadeautje voor Aagje! 

 Lunch 

 Wonen in Borculo 

 Klimaat 

 Cliënten uitje 2022! 

Hallo allemaal! 

Iedere vrijdagochtend wordt er gezellig gezwommen 

bij zwembad Jaspers.  

 

Er hangt een opgaveblad aan het informatiebord,  

tegenover de receptie. Hier kun je je naam invullen, 

om diezelfde vrijdag nog mee te gaan zwemmen met 

ons! 

Vrijdagochtend vertrekken we rond 09:45 vanaf HIER 

Zorg met de taxi. Het zwemmen is van 10:00 tot 

11:00 uur.  

We hopen snel op meer aanmeldingen, zodat we  

iedere week met een gezellige grote club naar Jaspers 

kunnen gaan! 

 

Groetjes, 

Mark en Dennis 

PS: Ben jij benieuwd naar de  

ervaring van Nicolien?  

Kijk dan gauw op pagina 2! 
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Filmrecensie van Jeroen 

Film: Brain on Fire 

Een jonge vrouw, werkzaam bij een krant, raakt 

bijna haar baan kwijt door het niet nakomen van 

afspraken en ontoelaatbaar gedrag.  Na vele  

onderzoeken  blijkt dat  ze psychotische  

kenmerken en een bipolaire stoornis heeft. 

  

Door een baanbrekend onderzoek, door een  

bekend en ervaren psychiater is een goede  

behandeling mogelijk! De journaliste  

hersteld en gaat weer terug naar het werk, om zo 

ook haar ervaringen te  

delen! 

Jeroen vind het een hele  

interessante en mooie film. 

Mooi om te zien dat er een  

doeltreffende behandeling 

mogelijk is door het  

onderzoek.  

 

 

ERVARINGSVERHAALTJE ZWEMMEN 

Ik ging vrijdagochtend om 09:30 met de taxi mee, 

naar zwembad Jaspers in Winterswijk.  

Het is een groot zwembad met ruime kleedkamers, 

om je rustig om te kleden. 

We waren met een groep van 6 personen, en 2  

begeleiders van HIER Zorg. 

Het water was heerlijk! Ik heb een aantal baantjes 

gezwommen. Daarna ben ik in het tweede bad  

gegaan, het water was daar nog iets warmer.  

Na zo’n drie kwartier zwemmen, ben ik gaan  

douchen. Ik voelde me erg voldaan!  

Ben jij enthousiast geworden? En wil jij misschien 

ook een keer mee? Geef je dan op door je naam  

te noteren op de opgavelijst! 

Bevrijdingsdag, wat houdt dat eigenlijk in? 

Bevrijdingsdag is de Nederlandse nationale feestdag op 5 

mei, waarop jaarlijks de bevrijding van de Duitse bezetting 

in Nederland in 1945 wordt gevierd.  

Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde 

van  vrijheid, democratie en mensenrechten.  

De dag ervoor (4 mei) is het de Nationale  

herdenking. Om 20.00 uur worden er 2 minuten stilte  

gehouden om de slachtoffers te herdenken.  

Deze bloembak met wieltjes is  

gecreëerd in samenwerking  

tussen Robert en Derk! 

Katja en Joke hebben gezorgd 

voor plantjes.  

De bloembak staat voor: “Samen 

kunnen wij mooie dingen maken, 

En samen is niet alleen. “ 

Een gedichtje van John: 

Met een zonnig  humeur als het mijne, zie ik de zon  

bij HIER Zorg weer schijnen! Niet gezeurd, niet ge-

treurd.  

Wat gebeurd is, is gebeurd.  Begin een nieuwe dag.  

Met een opgewekte lach! 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/5_mei
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/5_mei
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_de_Duitse_bezetting_in_Nederland
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_de_Duitse_bezetting_in_Nederland
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Politieke_vrijheid
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Democratie
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rechten_van_de_mens
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Kunst van mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en/of een fysieke beperking: 

Er zijn erg veel geniale kunstenaars, wetenschappers, componisten en dichters die kampten met psychische klachten die 

prachtig werk geleverd hebben. Hieronder een aantal voorbeelden! 

Beethoven 

Wellicht wel de meest bekende componist aller tijden, met heel wat grote stukken op zijn naam. Beethoven had last van  

depressies en woedeaanvallen. Muziek was zijn uitlaat voor persoonlijke gevoelens, dit resulteerde in ontroerende,  

krachtige stukken vol met emotie. 

 

 

 

 

 

 

2. Vincent van Gogh 

Een ontzettend bekende Nederlandse kunstenaar, bekend van onder andere: De sterrennacht, de aardappeleters en zonne-

bloemen. Vincent kampte met psychische problemen. Zijn schilderijen zijn een unieke kijk op de wereld, omdat hij zijn eigen 

kwetsbaarheid omzette in kracht.  

3. Edvard Munch 

Edvard Munch was een Noorse kunstschilder, bekend van onder andere zijn bekende schilderij De Schreeuw.  

Een inspiratiebron was zijn eigen pijn, verdriet of angst.   
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Bedankberichtje van Aagje: 

10 februari ben ik jarig geweest, Bertha heeft dit prachtige  

schilderij voor mij gemaakt!  

Robert heeft de mooie lijst gemaakt.  

Ik wil ze allebei bedanken.  

Ook wil ik HIER Zorg bedanken, die de mogelijkheid biedt 

om dit te creëren.  

Samenvatting cliëntenvergadering 

De cliëntenvergadering heeft plaatsgevonden op 5 en 

7 april. Hierbij geven we een korte samenvatting van 

de dingen die besproken zijn.  

Aanbesteding 

Allereerst over de aanbesteding, HIER krijgt elk  

perceel voor de aankomende 7 jaar, Het gaat hierbij 

om: Integrale ondersteuning (dagbesteding/individuele 

begeleiding), wonen (beschermd, beschut,  

beschermd thuis) en als laatste jeugd en  

gezinsvormen. 

Wonen 

Ook Borculo is besproken. Het project is afgerond 

 en Slotlaan 2 wordt nu door 8 bewoners bewoond op 

de prachtige locatie in het bos. Als de bewoners  

thuiskomen van hun dagbesteding of werk is er een 

woonbegeleider aanwezig. De woonplekken boven de 

dagbesteding worden nu ingezet als tijdelijke plekken.  

Indeling 

De houtwerkplaats wordt anders ingedeeld. In deze 

ruimte is het ook mogelijk om gericht bezig te gaan en 

bijvoorbeeld workshops te volgen. Daarnaast wordt er 

een vaste plek gemaakt voor het uitwerken  

van orders. De creatief blijft ruimte bieden voor een 

praatje of gezelligheid terwijl er gewerkt wordt aan een 

eigen of gezamenlijk project.  

Sport 

Dennis en stagiaire Mark richten zich op de sport. 

Houdt het communicatiebord en sociale media in de 

gaten voor het sportrooster! Zo staan er bijvoorbeeld 

vaste work-out momenten zoals wandel je fit,  

buikspierkwartier en zwemmen bij zwembad Jaspers. 

Ruimte om de dagbesteding 

Er wordt samen met de gemeente gekeken naar een 

oplossing voor de kuilen die ontstaan bij de parkeer-

plaats. Ook wordt er gekeken naar de inrichting van 

een fietsenstalling. 

Cliëntenraad 
De cliëntenraad is al druk aan het overleggen over het 
cliëntenuitje! Heb je vragen, kun je deze altijd bij een 
van hun stellen. Ook kun je ze bereiken op het  
e-mailadres: clientenraad@hierzorg.nl. 

Voor de bemoeizorg lunch 

van 21-04 hebben deze  

toppers een gezellige tafel 

vol lekkers gemaakt.  

Bedankt! 

mailto:clientenraad@hierzorg.nl
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Wonen in Borculo  

Na vele weken klussen, door zowel medewerkers als 
cliënten is het eindelijk zo ver!  

Slotlaan 2 in Borculo wordt bewoond.  
Een woonruimte met een gezamenlijke  

woonkamer en open keuken.  
Iedere bewoner heeft zijn/haar eigen kamer.  

Er zijn 8 bewoners. De bewoners komen overdag bij 
HIER, wanneer zij geen full-time opleiding  

of werkplek hebben.  

Hoeveel impact heeft het klimaat eigenlijk op je gezondheid? 

Hierbij een aantal weetjes: 

 Bij blauwe lucht wordt  er bij de mens een stofje aangemaakt, genaamd dopamine.   

Dit natuurlijke stofje zorgt voor vrolijkheid! 

 Als de zon schijnt, maakt ons lichaam vitamine D3 aan.  

Veel mensen slikken deze vitamine in de herfst en winter. Het zorgt voor een goede stemming en is belangrijk voor 

het skelet en ons immuunsysteem. 

 Er zijn 5 plekken op de wereld, de zogeheten ‘blue zones’ waar mensen bovengemiddeld oud worden, soms tot wel 

120 jaar!   

Ze eten veel zelfgemaakte groenten, hebben geen auto’s en doen veel aan tuinieren, 

wandelen en zijn veel buiten. Het is altijd rond de 21 graden, waardoor de inwoners het 

hele jaar verse groenten kunnen verbouwen.  

De documentaire: Blue Zones: Secrets of a long life gaat over deze bijzondere plekken! 
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Beste cliënt,  
 
Het gaat gebeuren! Er wordt weer een cliëntenuitje georganiseerd door de cliëntenraad. 
 
Voor degenen die dit nog niet eerder hebben meegemaakt, even een korte uitleg. Er wordt elk jaar een 
dagje uit georganiseerd door de cliëntenraad, voor alle cliënten van Hier zorg.  
Door de corona-maatregelen is dit helaas 2 jaar niet doorgegaan, maar nu mogen we weer! 
 

 
8 juli is het zover. Dit jaar gaan we naar: 

 
 
We verzamelen bij Hier zorg in Winterswijk en gaan met 1 of 2 bussen naar de dierentuin. Daar krijgen 
jullie koffie met cake, en een lunchpakketje. Voor de geïnteresseerden is er een rondleiding  
georganiseerd door vrijwilligers van de Zoo. Je kunt natuurlijk ook alleen of met een groepje, lekker zelf 
ronddwalen. Als we weer terug zijn bij Hier zorg wordt er een heerlijk diner verzorgd. 
 
De eigen bijdrage is dit jaar weer € 7,50. Dit is het bedrag dat je zelf betaald. 
 
Natuurlijk zijn er ook een paar spelregels verbonden aan dit uitje: 
 
1 Behandel iedereen met respect 
2 Neem je medicijnen mee indien nodig 
3 Houd de weerberichten in de gaten en kleed je daarop 
4 Volg aanwijzingen van de begeleiders op 
5 Er mag beslist geen alcohol of drugs worden gebruikt 
 Op punt 5 wordt streng gecontroleerd 
 Ook alcoholvrij bier mag niet, om verwarring te voorkomen  

6 Het laatste punt spreekt voor zich: Neem een goed humeur mee   
 
Opgave voor dit fantastische uitje kan bij de receptie bij Hier zorg (Joke of Natalie), of bij je eigen bege-
leider. 
 
Wie met de rondleiding mee wil, moet zich vóór 31 mei opgeven i.v.m. informeren van de organisatie en 
het aantal vrijwilligers die nodig zijn. 
 
We hopen dat er héél veel mensen meegaan om er een heerlijke, gezellige en vrolijke middag van te  
maken. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
De cliëntenraad 


