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OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Zondag 7 augustus 10:00—12:00 uur 

10 km wandelen vanuit de Slotlaan, samen met  

Wessel en Karin, inclusief een heerlijke lunch 

Zondag 14 augustus 14:00—16:30 uur 

Spelletjesmiddag  

Zaterdag 20 augustus 09:30 –13:00  uur 

Kano varen, speciaal voor de jeugd/

jongvolwassenen 

Zondag 21 augustus 

Geen instuif  

Vrijdag 26 augustus 10:30 uur 

Corso kijken in Winterswijk 

Zondag 28 augustus 

Geen instuif 
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Lees in de volgende rubriek hoe 

de Barchemse vierdaagse dit 

jaar is verlopen! Onvergetelijke 

dagen vol gezelligheid en  

gemaakte herinneringen! 

 

De Barchemse vierdaagse, 
Jeroen zijn ervaring! 

We hadden niet geoefend,  

menig deelnemer wist dan ook 

niet hoe het was om twintig 

kilometer te wandelen. En dan 

vier dagen, bijzonder was het 

ook dat er deelnemers waren 

die precies dezelfde klachten 

kregen als drie jaar geleden. 

Desalniettemin was het een  

prachtige tijd! Want zorgen had 

ik niet en het was ook erg  

gezellig.  

We waren s ‘avonds al gauw 

een clubje. En ook de  

begeleiding hield wel van  

gezelligheid. Het was niet al te 

warm. Er waren ook spontaan 

oud deelnemers die op bezoek 

kwamen!  

Ik ging fitter naar huis, dan ik 

aan de start stond.  

De ontlading aan het eind met 

een warm onthaal aan de  

finish, evenals de bewondering 

gaven een heel prettig gevoel.  

Bedankt allemaal voor de 

mooie tijd.  
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Jeroen en Wessel zijn twee van de deelnemers van de vierdaagse. Jeroen interviewt 

Wessel (woonbegeleider in Borculo) over zijn allereerst Barchemse vierdaagse  

ervaring. 

Hoe vond je de Barchemse vierdaagse, in 1 zin? 

GENIETEN, van iedereen die ons heeft geholpen op wat voor manier dan ook en 

trots op de toppers die gelopen hebben! 

Wat was leuk en wat niet? 

Het leukste is de gehele dag met de groep zijn, de dag na bespreken met z’n allen. 

Zien dat iedereen het zwaar heeft maar toch doorgaat. Het geouwehoer overal en 

de leuke gesprekken. 

Wat niet leuk was is het gesnurk van mijn beide tentbewoners…. 

Hoe vond je de deelnemers? 

Leuk, een mix van verschillende mensen die je leert kennen. Stuk voor stuk alle-

maal een fysieke inspanning aangegaan die niet zonder slag of stoot ging. Ook  

buiten de HIER groep is het leuk hoe wij als groep herkend werden her en der. 

Vind jij dat je het goed hebt gedaan als begeleider? 

Als begeleider was ik heel erg op de achtergrond natuurlijk. Ik heb wel mijn best 

gedaan om er als morele steun te zijn op de EHBO post voor de rest, zelf had ik 

 nergens last van gelukkig…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je verder nog iets kwijt over deze tijd? 

 

Ik zou graag volgend jaar de groep dubbel zo groot willen zien! Ik juich iedereen toe 

om mee te doen met zo’n geweldig weekend. Het is een soort actieve mini  

vakantie met alleen maar leuke mensen.  

Alle collega’s en deelnemers bedankt voor jullie bijdrage! 



Pagina 4 

 

 

 

 

 

Tips en tricks van de cliëntenraad: 

 Zorg dat je je werkplek schoon 

achterlaat   

 De sigaretten die gerookt  

worden in de tuin, mogen in de as-

bakken 

 Doe je oortjes uit zodat je deel kunt 

nemen aan de groep 

 Zonder je af als je een privé  

telefoongesprek hebt, zodat niet 

iedereen kan horen waar het over 

gaat. 

 

Wij hebben na 2 jaar 

corona, eindelijk weer 

een cliëntenuitje  

gehad! Met bijna 80 

mensen naar Burgers 

’Zoo. Het was reuze  

gezellig, ondanks de 

pech onderweg!  

Na een heerlijke  

warme maaltijd ging 

iedereen tevreden 

huiswaarts.  

- de cliëntenraad

Een mooie dag in Burgers’ Zoo! 

Een aantal tips voor de aanschaf van mooie meubels voor een leuk prijsje! 

• Facebook weggeefhoek 

• Marktplaats 

• Een inboedelverkoop (bij faillissement of wegdoen door de eigenaar) 

• De kringloop, Groenlo,  

Winterswijk, Gendringen, Doetinchem (aktief groep), Lichtenvoorde 

Maya Trading, Groenlo Vicentius  

• Kennissen, buren, verenigingen, vriendenkring,  

Hierzorg: allemaal netwerken waar je jouw vraag neer kunt leggen! 

• Opknappers  

• Een verhuisbedrijf, vraag naar wat iemand die verhuisd weg wil doen 

• Supermarkt mededelingen bord 

• Kortingsdagen meubelwinkels 

• Advertentie plaatsen in weekkrant of  

verenigingsblad 

• Restpartijen en groothandelaren raadplegen 
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Hoi allemaal, 

Jules, trajectbegeleider van HIERZorg, hier!  

Wat leuk dat ik in de nieuwsbrief een klein stukje mag vertel-

len over de voorlichting die laatst heeft plaatsgevonden bij 

HIERZorg.  

Afgelopen februari 2022 ben ik gestart met een nieuwe op-

leiding tot verpleegkundige. Deze opleiding volg ik op het 

Saxion in Enschede. Op de maandagavond ga ik naar school, 

en de andere dagen werk ik bij HIER.  

Op woensdag 22 juni 2022 heb ik, in opdracht van school, 

een voorlichting gegeven bij HIERZorg. Deze voorlichting ging 

over het onderwerp ‘gewichtstoename bij medicatiegebruik’. 

In de praktijk is het opgevallen dat veel mensen dit  

herkennen bij zichzelf of een ander, en hier ook last van  

ervaren. Echt vervelend!  

Nu heb ik tijdens deze voorlichting met verschillende  

cliënten van HIERZorg, stagiaire Evi en collega Dennis over 

het onderwerp gesproken. Als tip heb ik meegegeven dat je 

deze gewichtstoename zou kunnen voorkomen en/of  

verminderen door je eigen leefstijl in kleine stappen te  

veranderen en verbeteren.  

Een kleine verandering die ik heb aangebracht binnen HIER-

Zorg op de dagbesteding, is de grote tap met water voor op 

de balie. Hier wordt munt, citroen, limoen en/of sinaasappel 

aan toegevoegd voor een lekker smaakje. Geen suikers, geen 

vetten en geen kleurstoffen.  

Een mogelijkheid om elke dag makkelijk en snel een glas  

water te kunnen pakken, in plaats van koffie, thee,  

chocolademelk, Wiener melange, met suiker en melk 

(gewoon omdat je het gewend bent..).  

In samenwerking met collega Dennis (van de sport) is er de 

mogelijkheid om met hem een plan van aanpak te gaan op-

zetten. Het belangrijkste hiervoor is: de lat ligt laag! Het gaat 

niet perse om afvallen in … maanden en elke dag keihard te 

moeten sporten. Het gaat erom dat je samen kijkt naar wat 

voor jou mogelijk is om te veranderen in jouw leefstijl, wat 

positieve gevolgen heeft voor de gewichtstoename en jou 

gezondheid.  

Dus, ben je geïnteresseerd en zou je graag willen kijken wat 

jij kan veranderen in jouw leefstijl om gezonder te leven 

(naast je medicatiegebruik)?   

Neem dan contact op (doe dit eventueel  

samen met je begeleider) met mij (Jules)  

of Dennis (van de sport)! 

Ingrediënten 
 2 personen 

- 1 rode ui, in dunne  
ringen 

- 2 limoenen, uitgeperst 
- 300 gram watermeloen 

- 100 gram feta 
- 12 zwarte olijven 

- 1 bosje verse basilicum,  
iets kleiner gescheurd 

- een paar blaadjes 
 verse munt, gehakt 

- olijfolie 
- zwarte peper uit de 

 molen  

Voorbereiding 
 

Zet de rode ui 10 minuten weg in 
het limoensap, zodat de smaak iets 

milder wordt. 
Snijd de meloen en de feta in stuk-

jes van gelijke grootte. 
Doe de uien en het limoensap door 
het meloen-feta mengsel, voeg de 
olijven, olijfolie en de gehakte munt 
toe en draai flink wat peper uit de 
molen eroverheen. Lekker met de 

(schone!)  
handen door elkaar mengen en vlak 
voor het serveren de blaadjes basi-

licum erdoor scheppen. 

Een frisse salade met watermeloen,  

feta en zwarte olijven  

https://www.smulweb.nl/recepten/rode%2Bui
https://www.smulweb.nl/recepten/watermeloen
https://www.smulweb.nl/recepten/basilicum
https://www.smulweb.nl/recepten/munt
https://www.smulweb.nl/recepten/lasagne/gehakt
https://www.smulweb.nl/recepten/olie/olijfolie
https://www.smulweb.nl/recepten/peper-0
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Lees hier het interview met Edo over het  

helpen opbouwen en afbouwen van de 

Zwarte Cross! 

Waarom hebben jullie deze super leuke klus opgepakt? 

Omdat het supergaaf is! Na de supertoffe samenwerking 

met de Feestfabriek op het festival Mañana Mañana, 

mocht dit een vervolg krijgen op de Zwarte Cross. De 

Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland met 

in totaal zo’n 230.000 bezoekers en het is heel gaaf dat 

we hier deel van uit mochten maken. 

Hoe verliep het? 

Het verliep heel goed. We hebben 6000 shirts gevouwen, 

banners voor afvalpunten gehangen en afval gescheiden. 

De organisatie was heel tevreden over ons werk. Als 

dank mochten op de zaterdag van de Cross met een 

groep rondkijken op het festival. 

Erg mooi om te zien wat een gigantisch gebeuren het is 

en dat wij mee hebben geholpen dit mogelijk te maken. 

Wat waren de ervaringen van de opbouwers? 

Iedereen was zeer gemotiveerd en enthousiast. Ook ge-

noten we elke dag van een geweldige lunch samen met 

alle andere werkers daar. 

Iets voor volgend jaar? 

JAAAAAAA!!!!!!! 

X 


