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DECEMBER 

INHOUDSOPGAVE 
• KERSTPROGRAMMA 2022 

• NEDERLANDSE LES /  
TELEFOON+COMPUTERLES 

• DE EIFEL 

• KLASSIEK ERWTENSOEPRECEPT 

• SINTERKLAAS 

• KERSTFILMS 

• PROEFLOKAAL DE KROON 

• OP DE KOFFIE BIJ … 

• SUPRISES  

• BEDANKJE NICOLIEN EN JEROEN 

Check pagina 2 voor het kerstprogramma! 
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Nederlandse les en telefoon/computer les bij HIER! 

Vanaf januari is er elke week Nederlandse 

les en computer/telefoon les. 

Ben jij of ken jij iemand in de omgeving van 

Winterswijk die hier behoefte aan heeft? 

Stuur dan een mail naar  

regelzaken@hierzorg.nl, bel naar  

0543-517600 of vraag je trajectbegeleider. 

 
Het wandel evenement van HIER zorg! De Eiffel. 

Het is al bijna een maand geleden maar hier toch een mooi stukje uit en over de Eiffel.  
 

Wat later dan gepland, gingen we de bus in en kon de reis beginnen. Na drie uurtjes en zeer veel te hebben 
bekeken onderweg, stopten we. W e liepen binnen in een net hostel gelegen in het dorpje Prum. 

 
Ieder een kamer voor zichzelf. Ontbijt, lunchpakketjes en diner inbegrepen. De sfeer was goed,  

ook de begeleiding vond het leuk om te lachen en grappen te maken. 
We hebben met ons allen veel gewacht en samen de routes bepaald onderweg. Heerlijk weer, mooie  

vergezichten en letterlijk even alles loslaten. Omdat je er letterlijk en figuurlijk afstand van kunt doen. 
Door het wandelen voelden we ons fitter op de derde dag. Prachtige gebouwen gezien, mooie Douglas 

bossen en grote melkveebedrijven evenals kuddes schapen. 
 

Als we naar het verleden kijken, is er heel veel gebeurd in de Eiffel. Net als in andere gebieden.  
Maar omdat de grond zo arm was, werd er heel veel honger geleden. Er is in de 19e eeuw zelfs een nood-

fonds voor opgericht. Voor ons Nederlanders is het vaak een boeiend landschap met al die heuvels.  
De Eiffel is een imploderend vulkaan gebied. Dit betekend dat de  aardkorst uit elkaar ligt. Daarmee gaat 
het actieve vulkaanmateriaal naar beneden in plaats van omhoog. Hierdoor ontstaan ronde kommen die 

vol water kunnen komen te staan. Deze heten Maaren. Nu ziet de Eiffel er welvarend uit, maar waar al de-
ze mensen werken uit al die kleine dorpen is een raadsel. 

 
Bedankt HIER zorg voor het mogelijk maken van deze fijne tijd!         Geschreven door ervaringsdeskundige / wandelaar Jeroen 
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Sinterklaas! Wie kent hem niet, 

 

Onze Sinterklaas is gearriveerd in ons koude waterige land. Dat vergt moed zo met 
die Spaanse zon! Natuurlijk zijn al zijn helpers gearriveerd, in welke kleur dan ook. 

Deze keiharde werkers zorgen voor de gezelligheid en  
verzorgen de vele taken! 

 

Want door de hoge gasprijs en tot nu toe mooie weer, al word het wel kouder, is er 
voor de Pieten en Sinterklaas een grote kans dat veel cadeautjes heel makkelijk door 

de schoorstenen naar binnen kunnen. 

 

Sinterklaas en alle Pieten worden natuurlijk ouder, voor Sinterklaas is er een heuse 
kamer ingericht te Lichtenvoorde in het bejaardenhuis. 

 

Behalve snoepgoed worden er ook mandarijnen uitgedeeld, dit komt door de goeie 
oogst in Spanje dit jaar. 

 

Houd het nieuws in de gaten, en het Sinterklaas journaal voor de laatste  
ontwikkelingen. Want sint en zijn pieten met al die wensen van al die kinderen hier in 

Nederland. Gaan elk jaar weer een grote uitdaging aan! 

 

Ook heb ik verleden jaar gauw een briefje aan een van de Pieten gegeven of ze alsje-
blieft ook dit jaar weer even bij HIERZORG binnen willen lopen. En dat gaat ook 

daadwerkelijk gebeuren op 5 december om 13:30 uur.  
We wachten in spanning af! 

Jeroen 

Kerstfilms, 
 
 

We kennen er allemaal wel wat. Maar naar welke kijk jij uit?!! 
 

Bekijk op tijd welke er worden uitgezonden op televisie. Of op netflix, video-
land, disney+ als je dit hebt. Een dvd of videoband doet het ook goed. Het is 

vooral leuk een film samen te kijken. Hopelijk is er niemand alleen met kerst. 
Is het koud? Doe dan de gordijnen dicht en plof lekker met iets warms op de 

bank! 
 

Veel kijkplezier, en natuurlijk hoort een lach en/of een traan er ook bij! 
Dat je als kijker het kerstgevoel tegen komt is natuurlijk niet verplicht. 

 
Dat je een fijne tijd kunt hebben met echte kerstmuziek staat buiten kijf! Met 

een internet verbinding zijn er honderden te vinden! 
 

Happy Christmas... 
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Een half jaar onderweg 
Een half jaar? NU AL? Tijd vliegt wanneer je plezier 

hebt. Dit is in mijn geval echt zo. Een half jaar  

geleden ben ik begonnen met mijn droom te  

verwezenlijken. Ik ben ongelofelijk trots op de  

collega’s die er samen met mij tot nu toe al een 

groot succes van weten te maken.  

 

Ben je nieuwsgierig geworden wat wij allemaal 

doen in het proeflokaal? Kom gerust eens langs 

om een kijkje in de keuken te nemen!  

Groeten uit Groenlo! Aniek 

Beste Hendri 
 

Hoe vind je het in het proeflokaal? 
Ik vind het erg leuk! 

  
Wat vind je er leuk aan? 

Dat je op een laagdrempelige manier kunt 
kennismaken met de arbeidsmarkt en  

de afwisseling. 
  

Wat doe je zoal? 
Ik bereid en maak de lunchgerechten klaar. 

  
Wat zijn je toekomstdromen? 

In de toekomst hoop ik een baan te krijgen in 
de horeca. 

  
Hoe gaat het om in een echt bedrijf te  

werken? 

Het gaat wel goed, maar ik merk ook dat er 
soms wel stress om de hoek komt kijken. 

  
Wat zou je graag nog meer willen vertellen  

over het proeflokaal? 
Dat het een erg leuk bedrijf is met hele fijne en  

leuke collega's.. 

Beste Annelieke 
 

Hoe vind je het in het proeflokaal? 
Ik vind het ontzettend leuk! 

  
Wat vind je er leuk aan? 

Iedere dag zorgen wij er met z'n allen voor 
dat er een mooie dag wordt gedraaid en de 

klant tevreden de deur uitgaat.  
 

Wat doe je zoal? 
Als begeleider ondersteun ik mijn collega's in 
zijn of haar werkzaamheden. Verder begeleid 

ik hen in het einddoel dat ieder voor zich 
voor ogen heeft. 

  
Wat zijn je toekomstdromen? 

Dat al mijn collega's een werkplak krijgen 
waar zij zich fijn en vertrouwd voelen. 

 

Wat zou je graag nog meer willen vertellen 
over het proeflokaal? 

Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen 
over het proeflokaal? Kom gezellig langs! 

Zoals een heel aantal van jullie al weten is er 
sinds mei een horeca bedrijf gestart.  

In samenwerking met HIERZORG is de  
mogelijkheid ontstaan om in dit bedrijf de  

nodige werkervaring op te doen.  

 
De werksituatie is professioneel met een  

persoonlijke sfeer. Zelfvertrouwen groeit en je 
kunt meer vertrouwen krijgen in een 

 professionele werksfeer die past bij regulier 
werk. 

De werkzaamheden zijn divers en afwisselend. 
De samenwerking is positief, we kijken om naar 
elkaar. De gasten die bij het proeflokaal komen, 

kunnen ontbijten, lunchen of een high tea 
doen, iets bestellen of laten bezorgen en zijn 

heel positief over onze producten.  Ons doel is 
dat onze gasten tevreden de deur uitgaan.  

 

Wanneer je er van houd om tussen mensen te 
werken en van gezelligheid om je heen is dit 

een uitstekende werkplek! 

Ook in de keuken wordt er met veel aandacht, 
hygiëne, zorgzaamheid en oog voor kwaliteit 

gewerkt. Dit komt ook weer terug bij de mond 
op mond reclame van de gasten. 

 

Door serieuze aandacht en werktempo, haakt 
proeflokaal de Kroon goed aan bij andere  

horeca bedrijven. En zo is na een bepaalde  
periode met de behaalde doelen mogelijk om 

door te stromen naar een betaalde baan of naar 
een fijne plek elders! 

Proeflokaal de Kroon 
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We hebben tijdens de lunch bij 

HIER superveel lekkere  
gerechten op het menu. Zo ook 
hieronder: Wrap tosti, broodjes 

haring in tomatensaus en  
broodje gezond gemaakt door 

Esther. 

Ook een heerlijke bonen,  
gehakt en krieltjes schotel  

gemaakt door Ray!  
Sluit jij ook eens aan? 

HIER worden er volop surprises gemaakt!   
Een leuke tip van onze Brigit is de website: 

Creative park. Hier vind je allerlei gratis 
 bouwtekeningen  voor bijvoorbeeld surprises. 

Van eenvoudig en lekker simpel tot hersen  
brekende stukken!  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022!  

Graag willen wij ervaringsdeskundigen Jeroen en  
Nicolien ontzettend bedanken voor hun input van het  
afgelopen jaar. Dankzij jullie is elke nieuwsbrief weer 

een feestje om te lezen. 

Hartelijk dank hiervoor! 

Op de koffie bij Carl 

De cliëntenraad wil zoveel mogelijk cliënten, ook buiten de  
dagbesteding betrekken. Daarom ging Annet mee met Helen, naar Carl thuis. 

Hier werd ze hartelijk ontvangen.  

Annet heeft uitgelegd hoe de cliëntenraad werkt.  Carl woont zelfstandig in 
Borculo, en heeft met een beetje hulp van HIER ontzettend veel bereikt. Hij is 

een voetballiefhebber en is verzorger bij  
VVV Reunie. Ook is hij een goede kok, en maakt graag erwtensoep.  

Wij hebben Carl uitgenodigd om een heerlijke pan snert te maken voor bij 
HIER, of wellicht voor in Borculo!  

Annet is namens de cliëntenraad ontzettend blij dat ze een kijkje heeft mogen 
nemen in iemands leven, die prachtig kan  

vertellen over zijn ontwikkelingen mede dankzij HIER Zorg.  
Hij en alle andere cliënten die niet op de dagbesteding komen, zijn van harte 

welkom om een kijkje te nemen bij HIER.  

Want ons warme nest, is voor iedereen! 


