Bekijk de webversie

Ontmoetingscentrum De Herberg
Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - September 2021
Voor een overzicht van al onze activiteiten in de komende maand kunt u de bovenstaande knop
“Activiteiten Agenda” raadplegen. Hieronder staat een selectie van “Uitgelichte
activiteiten”. Als u op de afbeeldingen klikt, ziet u vaak meer informatie over de uitgelichte
activiteit. Veel plezier met het lezen van onze Nieuwsbrief!

Uitgelichte activiteiten:

Wereld Alzheimer
dag
Op wereld Alzheimer dag
vragen we extra aandacht
voor mensen die leiden aan
Dementie.
Op maandag 20 september
om half 11, zal Heleen Vonk
van indebuurt033 vertellen
over deze aandoening.
Verder zal ze voorlichting
geven over de aanbod in de
gemeente Amersfoort, voor
zowel de dementerende als
de mantelzorger.
Mantelzorger is iedereen die
hulp biedt aan een
dementerende: familie,
vrienden, buren en
kennissen.

Struinen in de
tuinen
Zondag 5 september
strijken acts uit alle
windstreken neer op het
groene grond en Struinen in
de Tuinen nodigt menig
tuin- terras- en
cultuurliefhebber uit op het
gras. Ook in onze tuin zijn
er acts!
Honderden tuinen verspreid
in gemeenten door heel
Nederland worden
omgetoverd tot
openluchtpodium voor een
dag.
Veilig in de frisse lucht
Struinen in de Tuinen kan
tussen 12:00 en 17:00 uur.

Feestje in De
Herberg: burendag
Op 25 september is het weer
burendag. Tijd voor een
feestje!
Leuk om met je eigen buren in
de wijk iets te gaan
ondernemen. Of neem je buren
mee naar De Herberg. Het
beloofd een gezellig morgen te
worden. De vrijwilligers
organiseren leuke activiteiten.
Verder onze vertrouwde bingo
voor de kinderen buiten en
volwassenen binnen. Natuurlijk
ontbreekt het springkussen niet
deze dag!
10:00 - 13:30 | Gratis

Welkom!

Expositie
schilderijen Joke
Naber van der
Schuit
Even mijzelf voorstellen,
Joke Naber van der Schuit.
In deze expositie, die duurt
tot 9 novmenber, kunt u
een aantal van mijn
schilderijen zien in De
Herberg.

Samen Eten
Op woensdagavond 1
september is er Samen Eten
in Ontmoetingscentrum De
Herberg om 18.00 uur. De
kosten zijn €8,50.

Ben jij onze
begeleider die
anderen een leuke
middag bridge wilt
bezorgen?

Tevens heb ik een
vitirinekast gevuld staan
met allerhande, gemaakte
aardewerken schalen en
snuistrijen, waanonder
gehaakte klavertjes vier en
geschilderde doekjes op
mini-ezeltjes.

De maaltijd wordt verzorgd
door Keurslager Van Norden,
Emiclaer Amersfoort. Daarna
krijgt u een kopje koffie met
wat lekkers. Er zijn steeds
wisselende maaltijden. Wilt
u mee-eten? Dan kunt u zich
tot zondag van tevoren
intekenen op de lijst aan het
prikbord. Het geld graag
contant in een envelop met
naam in de brievenbus doen,
uiterlijk op de zondag voor
de maaltijd.

Kom gerust een kijkje
nemen!

Meer informatie: Ria van
Bommel abommel@xs4all.nl

Bakfiets

Mandala Tekenen

Eetclub

We gaan met DJ “Play ik
Again Sem” door de wijk.
Sem draait plaatjes en de
gastheren, gastvrouwen van
De Herberg schenken
koffie/thee en limonade.

Mandala is een woord uit
het Sanskriet en betekent
wiel of cirkel.

Op 24ste september om 17.30
uur komt de Eetclub weer
gezellig bij elkaar.

Zin in iets nieuws (leren)?
Kom bij ons tekenen!

Op 1 september in de
middag, zullen we te
vinden zijn in de buurt van
de Waterdreef te hoogte
van Wat er staat. Waar we
op 30 september naar toe
gaan is nu nog een
verrassing.

Tekenervaring is niet nodig;
plezier in tekenen wel.

Iedereen kookt voor zichzelf
thuis. In De Herberg zijn er
mogelijkheden om het
gerecht op te warmen.

Voor meer informatie:
contact@deherberg.nl

De groep vindt het super
gezellig om elkaar op de
vrijdag middag uit te dagen
met een potje bridge.
Ben jij in de gelegenheid om
dit te verzorgen? Dat zou
fantastisch zijn!
Sjaak zoekt iemand die hem
kan ondersteunen en in de
vakanties kan vervangen.
Voor meer informatie:
contact@deherberg.nl

Door het delen van de
gerechten, ontstaat er een
mooie veelzijdige maaltijd.
Altijd goed voor een avond
plezier.
Voor meer informatie:
contact@deherberg.nl

Bericht van de coördinator:
Graag wil ik de vrijwilligers bedanken voor hun inzet afgelopen zomer.
Met Samen Eten in andere sferen mochten we nieuwe gasten ontvangen.
Een bingo georganiseerd voor de moeders en kinderen van Bakkie Kroost.
De boekenkast die goed gevuld werd en leuke ontmoetingen heeft opgeleverd.
De gastheren en gastvrouwen die iedere werkdag weer met plezier de gasten ontvangen.
Nog heb ik niet alle activiteiten opgenoemd.
De nieuwsbrief september staat bol van de activiteiten.
Fantastisch, ik hoop dat alle activiteiten door kunnen gaan.

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

