Bekijk de webversie

Ontmoetingscentrum De Herberg
Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - Juni 2021
De Coordinator

Nieuwe opzet van de Nieuwsbrief! Gemaakt door onze Mery Rojas. Ook deze maand hebben we
leuke activiteiten georganiseerd voor en door vrijwilligers. Klik op de foto en lees verder.

Bakkie Kroost

De (groot)ouders en kinderen
willen elkaar vaker
ontmoeten. Door corona is
het op nu op woensdag- en
vrijdagmorgen van 8.30 uur
tot 9.30 uur.

Foto wedstrijd

De Nieuwlandse speurtocht
staat op de website (zie
hieronder).
Maak jij onderweg een mooie
foto en stuur je deze op naar:
contact.deherberg@gmail.com
De mooiste komen te hangen
als expositie in De Herberg.

De Nieuwlandse
speurtocht

De Nieuwlandsespeurtocht is
gemaakt door de vrijwilligers
van De Herberg.De informatie
is afkomstig van De
Historische Kring Hoogland.
Je kunt deze tocht in een keer
wandelen of iedere dag een
klein stukje.We wensen jullie
veel plezier met de wandeling
van 5,5 km.

Corona

De corona cijfers dalen,
maar de maatregelen
blijven. Begrijpelijk dat de
veerkracht minder wordt.
Het is moedig om hulp te
vragen! Bij de huisarts of in
je omgeving.

Eetclub

Kook je graag en heb je een
heerlijk recept? Deel deze
met ons op de
mail: contact.deherberg@
gmail.com. We gaan ze in de
maand juni verspreiden.
Juist de diversiteit in
verschillende culturen
vinden we leuk om onder de
aandacht van wijkbewoners
te brengen.
Hartelijk dank alvast.

Afscheid Will ten
Hoedt

Trouw kwam Will afgelopen
jaar vanuit Arnhem naar De
Herberg voor zijn werk als
bestuurslid.
Per 1 juni stopt Will. We
organiseren nog een
afscheid als dat weer kan.

Tuingroep

Heeft u nog bollen of
stekjes van planten die u
wegdoet, breng ze op
maandag morgen naar De
Herberg. De tuingroep kan
ze goed gebruiken.

Vacature
Bestuurslid

We hebben een leuk
bestuur in De Herberg.
Ben jij de wijkbewoner uit
Nieuwland die ons team
komt versterken?

Fietsliefhebbers
Bij mooi weer gaan we
elke woensdagmiddag
fietsen.
Van april tot september,
verzamelen we om 13.00
uur buiten voor De
Herberg.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact.deherberg@gmail.com toe aan uw adresboek.

