
                                   MUURKRANT                                jaargang 1, 1e editie, maart 2017 

Kopij naar clientenraad@humod.nl        voor de volgende editie uiterlijk donderdag 18 mei 2017     
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D  De cliëntenraad vergadert:  
20 april 2017 van 1300  - 15.30 
18 mei 2017  van 13.00 – 15.30 
22 juni 2017  van 13.00 – 15.00 

 
Werving/selectie 

 Vacature nieuwe leden! 
 
Lopende activiteiten 
* Onderzoek inzet ervaringswerker 

* uitbrengen Nieuwsbrief 
* uitbrengen Jaardocument 2016 
* info folder voor cliënten 
* Organiseren cliënt bijeenkomsten 
* deelname project wonen 
* gastles verzorgen ROC 
 

Aanmelden 
De vergaderingen zijn openbaar, maar 
willen graag voor de tijd weten wie er 
als gast bij komt. 
Dus, graag vooraf aanmelden via mail. 

     Wie helpt ons aan een passende naam voor deze muurkrant? 

Reacties en ideeën graag naar clientenraad@humod.nl  

Degene die voor ons de beste passende naam bedenkt, ontvangt een……….. 

H  INFORMELE Bijeenkomsten op locatie! 
 
In april en in oktober willen we op 

verschillende locaties informele 
bijenkomsten organiseren. 

 
Met koffie/thee en iets erbij willen we 

graag onze cliënten en medewerkers 

ontmoeten. 
 

Kennismaken, informatie uitwisselen en 
drempel verlagen naar de cliëntenraad. 

 

Meer informatie hierover volgt. 
 

Tot ziens bij een bijeenkomst.  

 

 

      SPORT activiteiten          

    Er staan voor de komende tijd verschillende leuke sportevenementen 
op de lijst, hieronder een opsomming: 

 
-25 maart: Streetcup voetbal in de PF. HOD doet met een team mee 
aan dit landelijk toernooi, coach / speler Boy zoekt nog talenten. 

-25 maart: Jeu de boules in de PF. Side event van het Streetcup 
toernooi, HOD Enschede organiseert dit. 
-25 maart: Dart toernooi in de PF. Side event van het 

Streetcuptoernooi. 
-11 mei: Outdoor event Hulsbeek. Teams van 4/5 personen strijden 
om de outdoor cup, HOD Almelo organiseert dit. 

-19 mei: UDI voetbaltoernooi. Gemengde teams van 6/8 personenen 
voetballen op half veld. HOD en Ldh en Mediant organiseren dit. 
-26-27-28 mei: "Meet the Marines" bootcamp. LdH organiseert dit 

informatie volgt nog. 
-28 juni: "Mid Summer Night Softbal toernooi" TTT & HOD. Dit jaar 
eenmalig een toernooi van 15.00-19.00u met daarna een BBQ. 

-31 juli t/m 6 aug (week 31): SIG Denemarken, 17 plekken voor 
deelnemers om een week op een actieve sportvakantie te gaan. 
 

Kom in beweging en geef jezelf en je cliënten / bewoners op om mee 
te doen. Tot ziens op de velden allemaal, 
sport coördinator HOD Sahajo Rychtarski 

Goed nieuws uit Denemarken, 
De social Inclusion games gaan door in week 31 dat 
is van maandag 31 juli t/m zondag 6 augustus. HOD 
gaat kijken of ze weer kunnen organiseren dat 
ze met een groep cliënten en bewoners daar naar 
toe kunnen gaan. Hoe en wat dat hoor je nog via de 
sportfunctionarissen van je afdeling. 
Wat wel vast staat is dat de deelnemers die mee 
willen alvast per week € 3,- kunnen gaan sparen. 
Nog 23 weken te gaan  23x3=€69,- + weekgeld van 
week 31 =€ 45,- ........dan heeft men alvast €100,- 
om bij te dragen aan de kosten. Voor de rest van het 
benodigde geld zullen ze acties op touw gaan zetten 
om sponsorgelden binnen te krijgen zodat onze 
organisatie daarvoor niet de portemonnee hoeft te 
legen.  
Mogelijk kan je als cliënt een vakantiepotje bij de gemeente 

aanvragen. 

 

Kledingbank Enschede 

    Mensen die willen weten of ze tot de doelgroep van Kledingbank Enschede behoren, kunnen contact opnemen met de wijkteams via tel. 053- 4817900 of via het 
Formulierenadviespunt van de gemeente Enschede, te bezoeken tijdens de inloopspreekuren. Deze zijn op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 9.00 uur 
tot 12.00 uur aan de Spelbergsweg 35 te Enschede (Stadsbank). Deze doorverwijzers beoordelen, na het bekijken van de financiële situatie, of iemand in 
aanmerking komt en geven in dat geval een door hen ingevuld verwijsformulier mee. Daarna kan men telefonisch een afspraak met de kledingbank maken. 
Tijdens dit persoonlijke bezoek wordt men (het gezin) geholpen bij het uitzoeken van enkele setjes kleding per persoon, een jas, schoenen, textiel en 
accessoires door de vrijwilligers van de kledingbank. Met een verwijzing mag men twee keer binnen een jaar een bezoek brengen. Een keer voor de lente- en 
zomercollectie en een keer voor de herfst- en wintercollectie. Meer info: www.kledingbankenschede.nl 

http://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/human-interest/85787/voorzitter-kledingbank-slechts-topje-van-de-ijsberg-weet-ons-
te-vinden- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Heppie 
 
Heppie organiseert namens Stichting Het Vergeten Kind het hele jaar door vakanties en 
weekenden voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. 
Bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in armoede, leven in een verstoorde thuissituatie of al jong grote 
verantwoordelijkheden hebben vanwege een zieke ouder, broertje of zusje. Of omdat ze vanwege 
een achterstand, trauma of stoornis zoals ADHD of autisme extra begeleiding nodig hebben bij het 
spelen en vriendjes maken. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties waar ouders en 
kinderen samen een fijne tijd kunnen beleven. 
 
Kortom; juist ook voor de kinderen, jongeren en gezinnen waarmee uw organisatie in contact staat.  
 
Aanmelden kan rechtstreeks via onze website www.heppievakanties.nl. 

  

 

H  Het Jaardocument CR 2016 is klaar en hangt als het goed is op elke voorziening!                  

     
     Deze Muurkrant, in de vorm van een knipselkrant, komt elk kwartaal uit en is ook digitaal 

te verkrijgen.  

Je kan je hierop abonneren door ons te mailen met de mededeling “Muurkrant” 
Afmelden gaat op dezelfde wijze. 
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