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Voor alle jongeren van HIER wordt er elke 1e 

woensdag van de maand een gezellige pizza avond 

georganiseerd. Ben jij erbij? 

Ga je mee met het 

cliëntenuitje en wil je 

graag mee met de 

rondleiding?  

Geef je dan vóór  

31 mei op bij  

Joke, Natalie of je  

begeleider! 

Inhoudsopgave 

 Pizza avond! 

 Burgers zoo rondleiding, geef je op! 

 Barchemse vierdaagse 

 Reuma 

 Sportrooster juni 

 Kasteel 

 Cliëntenraad mededeling 

 Natalie en Kyara 

 Voetbaltoernooi 

 Gedichtje 

Anna is met mevrouw Huisman naar het 

kasteel in Ruurlo geweest. Even eens iets 

anders als een ‘standaard huisbezoek’. Ze 

hebben ervan genoten! 



Pagina 2 

 

dinsdag 24 mei 2022 

 

 

Hey allemaal!  
 
Mijn naam is Natalie. Zoals sommige van jullie  
misschien al weten, ben ik alweer zo’n half jaar bij 
HIER! Omdat ik het zo naar mijn zin heb gehad 
tijdens mijn stageperiode, ga ik in juni officieel  
beginnen als managementassistent bij HIER!  
Mijn werkdagen zijn: Maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag. Woensdags zit ik bij de receptie en 
de rest van de dagen ben ik druk op het kantoor.  
 
Als ik niet bij HIER ben vind ik het leuk om te  
shoppen, leuke dingen met vriendinnen te doen en 
af en toe iets lekkers te bakken (althans...dat  
probeer ik haha!) 
Mijn lievelingseten is alles wat uit Italië komt. Pasta, 
pizza, tiramisu…!  
 
Ik heb zin om ‘officieel’ bij de HIER club te komen. 
Vraag mij gerust als je zin hebt in een 
potje mens erger je niet of rummikub. 
  
Groetjes Natalie 

             Hey allemaal, 
 
Voor diegene die mij nog niet kennen: 
Mijn naam is Kyara en ik loop ondertussen al een 
tijdje stage bij HIER. Ik volg de opleiding Sociaal 
Werker niveau 4 op het Graafschap College. Mijn 
stage is nu al bijna klaar, maar gelukkig blijf ik hier 
in de zomer werken als activiteitenbegeleidster!  
 
Omdat ik het HIER erg naar mijn zin heb, blijf ik 
volgend jaar ook stage lopen en kan ik HIER als het 
goed is mijn opleiding afronden! 
 
Buiten mijn school en stage om doe ik graag leuke 
dingen met mijn familie en vrienden en werk ik in 
de horeca bij een golfbaan! 
 
Hopelijk gaan we met z’n allen een leuke tijd tege-
moet! 
 
Liefs, 
Kyara  

doet mee aan de: 

 

 

HIER gaat meedoen aan de  

Barchemse 4-daagse!  

Is 4 dagen net iets teveel van het goede?  

Doe dan mee met onze dag wandeling in  

Barchem.  

Je gaat dan 15 km lopen onder begeleiding. 

Zie de data ’s hieronder: 

Donderdag 30 juni 

Vrijdag 1 juli 

Zaterdag 2 juli 

Zondag 3 juli 

 

Er is per dag ruimte voor 10 deelnemers. 

Het is overdag, de tijd volgt nog. 

 

Lijkt het je leuk? Geef je dan op bij Joke of 

Natalie! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvls27nrHiAhXB-KQKHadID3YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fbarchemse4daagse.nl%2Fdownloads%2FVIB09-22.pdf&psig=AOvVaw3mXWbYC99hDatboBJmQKV6&ust=1558686662867155
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJ4rWOn7HiAhVG-6QKHYVfAGUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.campingpuysaintvincent.com%2Fnl%2F&psig=AOvVaw2dflAkvwKwmuTppF54pFCe&ust=1558686811266158
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1029708112104706048%2FCBKT_moY_400x400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhier_zorg&docid=OZfjhcb7JaE4SM&tbnid=3uez5e1LA9WCnM%3A&vet=10ahUKEwjA9qzywbHiAhXl8KYKHd4YAIcQMw


Pagina 3 

 

dinsdag 24 mei 2022 

 

 

 
Hier lees je de 10 meest voorkomende frustraties bij reuma 

 
1. Ongevraagde adviezen 
Ook al bedoelen ze het waarschijnlijk alleen maar goed, opmerkingen van andere mensen kunnen behoorlijk vervelend zijn. Ongevraagde 
adviezen, onbeschofte opmerkingen of constante aansporingen om vooral positief te blijven. Het is lief dat mensen mee willen denken, 
maar soms zit je daar helemaal niet op te wachten. 
 
2. Symptomen uit het niets 
Reuma is vaak onvoorspelbaar. Ook als het al een tijdje goed gaat, kunnen er uit het niets weer klachten opkomen. Door plotselinge pijn, 
stijfheid, vermoeidheid of een koortsig gevoel moet je misschien op het laatste moment je plannen wijzigen. Zo beïnvloeden die symptomen 
niet alleen jouw dag, maar ook die van je naasten. 
 
3. Slapeloosheid 
Door reuma kun je je extreem vermoeid voelen. Ondanks die vermoeidheid, kun je door de pijn soms nog niet slapen. Dat draagt alleen 
maar bij aan de vermoeidheid, waardoor je je de dag erna vaak nog minder goed voelt. Niets is zo frustrerend als last hebben van  
slapeloosheid terwijl je heel erg moe bent. 
 
4. Bijwerkingen door de medicatie 
Hoewel medicijnen je als het goed is beter laten voelen, lijkt het soms wel alsof ze averechts werken. Meestal duurt het even voor je de 
 juiste medicatie hebt gevonden. Tot die tijd kun je best last hebben van je medicijnen. En als je wel de juiste medicatie hebt, kun je last 
 hebben van bijwerkingen.  
 
5. Bewegen op reumatische snelheid 
Als je reuma hebt, gaat het leven soms sneller dan jij. Door pijn en stijfheid hebben mensen met reuma soms moeite met bewegen.  
Bovendien hebben ze waarschijnlijk vaker pauze nodig dan anderen. En omdat je reuma van buiten meestal niet ziet, hebben anderen daar  
misschien weinig begrip voor. Dat kan erg frustrerend zijn, maar het is belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam. 
 
6. De mentale impact 
Wat anderen misschien regelmatig onderschatten, is de mentale impact die reuma heeft. Mensen met reuma zijn vaak zelf hun grootste 
vijand en dat is erg frustrerend. Het kan lastig zijn je nieuwe leven te accepteren. Probeer daarom vrede te krijgen met de situatie,  
en accepteer dat het is zoals het is. Ook al is het natuurlijk heel normaal om er af en toe even flink van te balen.  
 
7. De grote verschillen van dag tot dag 
Gisteren had je nergens last van en vandaag kun je helemaal niks. Dat zal veel mensen met reuma bekend voorkomen. Klachten kunnen per 
dag enorm wisselen en dat is heel vervelend. Het is verstandig om na een drukke dag een paar rustige dagen in te plannen. Zo heeft je 
 lichaam de tijd om te herstellen en heb je daarna hopelijk weer wat meer energie. 
 
8. Symptomen van comorbiditeiten 
Mensen met een chronische ziekte hebben vaak meerdere aandoeningen. Dit noem je comorbiditeiten. Vaak zijn de symptomen daarvan 
vergelijkbaar. Daardoor weet je niet altijd waar je nou precies last van hebt.  
 
9. Het kostenplaatje van leven met reuma 
Wat maar weinig mensen zich realiseren, is dat een leven met reuma “duurder” kan zijn dan een leven zonder reuma. Mensen met reuma 
kunnen misschien minder werken, en dus minder verdienen. En dat terwijl ze soms meer geld moeten uitgeven, bijvoorbeeld aan  
hulpmiddelen of medicijnen en behandelingen die niet vergoed worden. En er kunnen onvoorziene kosten zijn, 
omdat je soms moet  
luisteren naar je lichaam en je plannen dus moet wijzigen. Alles bij elkaar kunnen de kosten dan flink oplopen. 
 
 10. Het feit dat chronische ziekten chronisch zijn 
Al deze frustraties zijn heel vervelend. En één van de vervelendste dingen is misschien wel de gedachte dat ze 
nooit meer weggaan. Ook al merk je er soms bijna niks van, een chronische ziekte heb je nou eenmaal voor altijd. 
 
Omgaan met frustraties 
Positiviteit is belangrijk, maar je kunt niet altijd positief zijn. Soms hoort even balen van de situatie er gewoon bij. 
Gelukkig zijn er manieren om met je frustraties om te gaan. Het belangrijkste en beste wat je kunt doen is erover 
praten. Is het goed om te weten dat frustratie een hele normale emotie is, die veel mensen voelen. Accepteer dat 
je je soms zo voelt en probeer je er niet door uit het veld te laten slaan. 
 

Een terugkerende rubriek 

waar  

diverse  

kenmerken van  

verschillende ziektebeelden 

worden  

weergegeven 
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Hoi allemaal! 
Een stukje over het reilen en zeilen van de cliëntenraad. Zoals 
de meeste van jullie wel weten, zijn we druk geweest met het 
dagje uit naar Burgers Zoo. Wij hopen dat we er met zijn allen 
van gaan genieten! 

1 x in de maand heeft de cliëntenraad een vergadering.  
Brigit, Angelique, Dirk, Hendri en Annet.  
Heb je vragen? Trek gerust één van ons aan het jasje! 

HIER Zorg is druk bezig geweest met de nieuwe woonlocatie 
 ’t Jachthuis in Borculo. Mochten jullie er in de toekomst een  
kijkje willen nemen? Vraag het eens aan de woonbegeleiders: 
Rick, André, Isabel, Chayenne of Wessel. 

Groetjes de cliëntenraad 

Winnen 
Als ik de Lotto zou winnen 
dan was ik zeker binnen 
Mijn nooit gedachte vrienden 
buiten  
zinnen 

Tromgeroffel, piccolofluiten 
Ik kijk dan door de ruiten: 
“Wat is er toch veel te doen 
buiten…” 

Over Lijken Gaan 
Het mag dan heel natuurlijk  
lijken 
als die gieren met z’n vieren 
naar die lijken kijken 

Maar, weet je, die gieren 
gaan met z’n vieren 
toch echt wel over lijken 

Geschreven 

door Aloys 
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Voetbaltraining 15 mei 2022 op het terrein van FC Winterswijk  
 
De zon schijnt op deze prachtige zondag! Kwart voor tien wordt er  
verzameld bij HIER aan de Misterweg in Winterswijk.  
Marc en Dennis zijn als trainers aangesteld. De twee  
spelersbussen staan al klaar om te vertrekken.  
 
Op zowel de spelersshirts als de spelersbussen staat het  
legendarische HIER logo. Door wisselend in groepjes partijtjes te 
spelen, krijgt iedereen meer vertrouwen in de bal. Ook wordt 
hiermee het teamgevoel versterkt! En wat hebben we er zin in!  
 
Allerlei verschillende spelers binnen de organisatie HIER zorg doen 
mee. Op 8 en 9 juni worden er beslissende wedstrijden gespeeld. 
Deze voorrondes zijn nodig om in de finales alles en iedereen te  
overwinnen! 
 
Na de training worden er knakworsten gegeten, genoeg reden om 
mee te doen met het voetballen. Mark wil dan ook de deelnemers 
en supporters die erbij zijn alvast bedanken. Er wordt met humor 
met elkaar omgegaan, het is gezellig! Deze teambuilding zorgt voor 
een groepsgevoel!  
 
Niet alleen voor de spelers is het een uitlaatklep, ook voor de grote 
groep belangstellenden langs de lijn breekt er een mooie tijd aan!  
 
Daarom beste spelers en supporters van het voetbalteam van Hier 
zorg:  Hiernaast het voetbalschema! 
 
Natuurlijk zijn er vele andere wedstrijden te bekijken en kan het  
gezellig druk worden. Aanmoediging van ons voetbal team wordt 
zeer op prijs gesteld. Tot dan! 
 
Mark en Jeroen 

 

Terrein FC Winterswijk 
(rechts van zwembad Jaspers) 
 
Donderdag 9-6-2022 

Veld 5  

19:00-19:20  

Stichting Hier VS 

Stojanovic 

Veld HV 

20:40-21:00 

Stichting Hier  VS 
Obelink dames 

Veld 5 

19:00-19:20 

Stichting Hier VS 

De Lichtenvoorde 

Veld HV 

20:40-21:00 

Bijzonder  
Gewoon –  
Stichting Hier 

Donderdag 16-6-2022 

Een grapje van John tussendoor! 

Wat is een woord met 12 letters 

zonder klinkers? Zandweggetje 


