
                                   WINTER MUURKRANT             jaargang 2, 4e editie, dec 2018 

Kopij naar clientenraad@humod.nl        voor de volgende editie uiterlijk donderdag 3 maart 2019    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
                                                                                         

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De cliëntenraad vergadert:  

17 januari                               

28 februari                              

28 maart 

Aanmelden 

De vergaderingen zijn openbaar, maar 

willen graag voor de tijd weten wie er 

als gast bij komt. 

Dus, graag vooraf aanmelden via mail. 

Via: clientenraad@humod.nl 

ZIE ook het bericht onderaan…. 

 

 

 

  

     Er is een pilot gestart voor ’t Broodwerck. De cliënten uit 
Groningen kwamen even meekijken hoe dat hier gedaan 

werd. 

Zo konden zij zien hoe het ambachtelijke desembrood 

verpakt werd in bio bakje en bio tassen. 

Broodwerck is bedacht door de cliënten van het Heemsdock 
en is tevens een leuke uitbreiding op de indeling van de 
dagbesteding 

Ze gaan het nog officieel presenteren, houd de flyer in de 
gaten. 

 

     Deze Muurkrant, in de vorm van een knipselkrant, komt elk kwartaal 
uit en is ook digitaal te ontvangen. Aboneer je, door ons te mailen met 
de mededeling " Muurkrant". Afmelden gaat op dezelfde wijze 

Prettige Feestdagen en een zachte 
winter…… 

Wist je dat……………. 

- Sinterklaas zich in vele bochten gewrongen 

heeft om bij de meeste vestigingen van 
HOD op bezoek te komen en overal een 

presentje achter te laten. 

- Er elke week de mogelijk is om te fitnessen 
bij Alruna te Hengelo en dit momenteel 

wordt gedaan door enkele bezoekers van 
de Inloop te Hengelo 

- Er op 18 oktober er een Humanidag was op 

de locatie Almelo waar cliënten werden 
verwend met een massage, pedicure een 

hapje en een drankje. 

- De Sinterklaasbingo een groot succes! was 

bij de ’t Heemsdock. Zowel de 
bezoekers/deelnemers en het personeel 

hebben genoten. De prijzen en de 
chocolade letters waren gesponserd door 

de winkels in de binnenstad. 

 

 

Groningen heeft een kerstboom gewonnen door een bericht van de Praxis Groningen op Facebook te liken.  

Het gevolg: een echte Nordman, welke op het jaarlijkse kerstdiner van 20 december zal worden verloot onder  

de deelnemers, zodat er ook iemand thuis van kan gaan genieten        
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