
                                  Herfst  MUURKRANT               jaargang 1, 3e editie, okt  2017 

Kopij naar clientenraad@humod.nl        voor de volgende editie uiterlijk donderdag 21 december 2017     
 

     

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

     De cliëntenraad vergadert:  

  12 okt 2017  van 13.00 – 15.30 

  16 nov 2017 van 13.00- 15.30 + TL 

  14 dec 2017 van 12.00 – 15.30 + Dir 

 

 

Werving/selectie 

 Vacature nieuwe leden! 

 

Lopende activiteiten 

* Advies aan MT m.b.t. Onderzoek 

inzet   ervaringswerker 

* 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. 

Via: clientenraad@humod.nl 

 

ZIE ook het bericht onderaan…. 

 

 

Nieuwsfeitjes: 

Er zijn vele activiteiten geweest in de zomerperiode. Een greep uit de berichten: 
 Fields of Joy Oldenzaal 

 SIGH Denemarken / volgend jaar weer in Twente!!!! 
 Verwendag Enschede 
 Uitstapje Dierentuin Enschede 

 Kook contest Heemsdock 
 Steenpoort Burendag Oldenzaal 

 Heemsdock Burendag Kleedjesmarkt Hengelo 
 Spoorfietsen vanuit het Heemsdock 

 
Wil je hier je nieuws ook kwijt, stuur ons dan een bericht? 

 
    
 SPORT en andere activiteiten          

 Iedereen die naar Denemarken is 
geweest. We kunnen weer terug kijken op 
een zeer geslaagde Denemarken reis met 
dank aan een ieder die deze reis mogelijk 
heeft gemaakt en/of mee is geweest!!! 
Met de complimenten van Cliff en zijn 
team!! 

 Cinementaal op 12 nov/ terug naar mijn 
eigen huis. 

Vanaf 1 oktober is de Voordeur open! 
 
De Voordeur van Humanitas Onder Dak staat voor u open! 
Het Stafbureau van Humanitas Onder Dak heeft haar toegang en 
dienstverlening aan klanten nog weer verbeterd. Het resultaat hiervan 
is de inrichting van een centrale toegang: de Voordeur. 
Vanaf 1 oktober  kunt u al uw vragen stellen aan de medewerkers van 
de Voordeur op het gebied van opvang, begeleiding,(beschermd) 
wonen en dagbesteding. De Voordeur is dag en nacht bereikbaar op 
het nummer  
088-1198820 en via voordeur@humod.nl. 
 
Op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur zullen vragen en 
aanmeldingen direct behandeld worden door de medewerker 
Voordeur.  
Na 18.00 uur kan middels een keuzemenu rechtstreeks contact 
worden gelegd met de crisis- of nachtopvang in Hengelo en Almelo.  
Ook kan de voicemail ingesproken worden, de eerstvolgende 
werkdag zal de medewerker Voordeur u dan terugbellen. 
Op deze manier hoopt Humanitas Onder Dak u nog beter en sneller 
van dienst te kunnen zijn! 

 

   

Werken tijdens Fields Of Joy 2017 
In juli  hebben er 4 bewoners van locatie Hengelo, en 1 bewoners 
van Kamer raad Enschede samen met 2 begeleiders geholpen bij 
het festival Fields of Joy. Het vrijwilligerswerk is mede mogelijk 
gemaakt door Talentontwikkeling Hengelo. 
 
Er is begonnen met het opruimen van bekertjes op de velden met 
onze prikstokken en het vullen van de vuilniszakken. Al snel bleek 
dat dit onbegonnen werk was. Er waren erg weinig vuilnisbakken op 
het terrein waar mensen hun afval in konden doen. 
 
Na anderhalf uur hadden we een break afgesproken om even wat te 
drinken met elkaar.   
De organisatie zat met de handen in het haar omdat er een paar 
ploegen niet waren komen opdagen.  
Ze vroegen of wij de taken bij de catering over wilden nemen, patat 
bakken, hamburgers maken etc. Het was mega druk en super 
gezellig en we hebben hard gewerkt. Een paar kramen waren zelfs 
uitverkocht tegen 22.00 uur.  
Het regende pijpenstelen en sommigen waren door en door nat, 
anderen stonden lekker droog in een 
kraampje. We kijken er allemaal met veel plezier op terug en 
hebben genoten. Na afloop hebben we samen even wat gedronken 
bij DJ Hans (ons ook allen bekend) en een dansje gemaakt. 
Tot volgend jaar! 

D’ran festival Enschede  
 

     Het toneelstuk UIT DE GOOT van Rob Vlietman is weer met veel 
plezier gespeeld. Er moest erg geïmproviseerd worden i.v.m. 
een andere locatie. Het stuk gaf weer stof tot gesprek bij de 

toeschouwers.  
 

Hoe deze groep als activiteit een vervolg krijgt?  
Binnen Talent Ontwikkeling? 
 

We wachten af. 

 

Ervaringsplaats Cliëntenraad 
 

Het mogelijk om als “gast” mee te draaien in de 
werkzaamheden van de cliëntenraad. 

 

In het kader van een lerende organisatie en cultuur is het 
bij ons mogelijk om actief kennis te maken met onze 

werkzaamheden.  
Om zo mogelijk bewuster een keuze te maken om toe te 

treden tot de raad. 

Momenteel loopt Gert Overbeek van Talentontwikkeling 
Hengelo met ons mee. 

 

    De Cliëntenraad op locatie 

    De Cliëntenraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Voor onze 

zichtbaarheid willen we daarom op verschillende locaties gaan 
vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar. We zullen op tijd 
aangeven waar we de volgende vergadering plannen.  

In november/december zijn we van plan een tournee langs de 

locaties te plannen om meer uitleg te geven over de CR. 

 

 

    Fijne Herfst! Tot december………….. 
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