Zomer MUURKRANT

jaargang 2, 2 e editie, juni 2018

Nieuwsfeitjes



Koningsdag bij ’t Heemsdock was een geslaagd feestje. Den mensen vonden het leuk!

Lopende activiteiten
* Hoe HOD laagdrempeliger maken voor nieuwe
cliënten?
* concretiseren van jaardoelen via info van
cliënten bij locatie bezoeken



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



Op 8 mei is HOD Groningen op het Dammetje gestart met koken met deelnemers. Elke
dinsdag bereiden de deelnemers een lekkere warme maaltijd. Ze koken vanuit hun eigen
cultuur. Vandaag stond er Bakkeljauw op het menu. Deelnemers en collega’s eten dit
gezamenlijk op aan een mooi gedekte tafel. Daniëlle, de nieuwe HR functionaris die
toevallig op bezoek was, viel met haar neus in de Caribische boter.
Wat begon als een grap zorgde ervoor dat we in mei een Scootmobiel tocht ’t Twickel op
het programma hadden staan. Het was een geslaagde dag en we hopen hier een jaarlijkse
traditie van te maken.
Bezoekers van ’t Heemsdock en Talentontwikkeling zijn een dag naar Wildlands in Emmen
geweest. Het was een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar!

De cliëntenraad vergadert:
o 28 juni 2018 van 13.00 – 15.30
o Zomerstop in juli en augustus
o 7 september van 12.00 – 15.30
*CR bereikbaar tijdens de zomerstop!*
Via: clientenraad@humod.nl
Werving/selectie

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden!



A

Zomer activiteiten en uitjes met voordeel!
Uitjes en activiteiten hoeven niet duur te zijn. Zeker als je op
de kleintjes moet letten is het handig om de site
www.spoordeelwinkel.nl te bezoeken. Voor onder andere
groepstreinkaartjes of leuke city trips. Ook de
voordeelkaartjes door AH, Blokkker, Hema, etc. zijn hier ook
op te vinden. Huis aan huis kranten vermelden in elke
gemeente de meeste festiviteiten, deze zijn vaak gratis te
bezoeken. Heb je deze niet ontvangen, ga naar de
Bibliotheek, hier zijn ze te vinden.
Een leuke fiets en/of wandeltocht met een meegebrachte
picknickmand of fietstas hoeft ook de wereld niet te kosten.

Kickboksen met Samir....!
Elke donderdag van 16.00-17.00 in de
Performance Factory Enschede
Sportnieuwtje:

PRETTIGE ZOMERTIJD! Tot september…………..
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.

Kopie naar clientenraad@humod.nl - volgende editie uiterlijk donderdag 20 september 2018

