Bekijk de webversie

Ontmoetingscentrum De Herberg
Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - Maart 2022
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:

WORKSHOP STEEN
VERSIEREN

WORKSHOP
BOEKENLEGGER

WORKSHOP POP
SCHILDEREN

Hoe leuk is het om een ander
het goede te wensen. Doe dit
op complimentendag. Deze
woensdag 2 maart 2022,
schilderen we wensen of
complimenten voor een ander
op een steen. Neem je steen
mee en maak een mooi cadeau
voor een ander.

Deze woensdag 9 maart 2022
neemt Truus haar mooie
bloemen stempels mee. Die
kunnen we inkleuren en
verwerken tot een kaarten of
boekenleggers.
Leuk om jezelf of een ander te
verwennen.

We gaan deze woensdag 16
maart 2022 een houten pop
omtoveren tot een
boodschapper van de lente. Dit
kan met schilderen of met vilt
bekleden.

Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop. We
kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Aanvang: 10.15 uur.
Einde: 12.00 uur.
Voor wie: iedereen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord.
Of via mail:
carolien.deherberg@gmail.com

Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop. We
kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Aanvang: 10.15 uur.
Einde: 12.00 uur.
Voor wie: iedereen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord.
Of via mail:
carolien.deherberg@gmail.com

WORKSHOP EEN
VROLIJK EI HOORT
ERBIJ

WORKSHOP
PAASHAAS

Hoe je Pasen ook viert, of
misschien niet eens viert, een
gezellig gedekte tafel is het
halve werk.

Wat je allemaal kunt doen met
een oude sok!

Zeker in deze moeilijke
tijd. Maak er wat moois van.
Laat je inspireren op onze
creatieve ochtend.
Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop.
We kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Datum: woensdag 23 maart
2022
Aanvang: 10.15 uur.
Einde: 12.00 uur.
Voor wie: iedereen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord.

Verzamel oude vrolijk
gekleurde sokken voor het
maken van een paashaas.
Een leuke voorbereiding voor
gezellige paasdagen.
Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop. We
kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Datum: woensdag 30 maart
2022
Aanvang: 10.15 uur.
Einde: 12.00 uur.
Voor wie: iedereen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord.
Of via mail:
carolien.deherberg@gmail.com

Of via mail:
carolien.deherberg@gmail.com

KLEDING
RUILEN/DELEN

Besparen op je
energierekening

Op vrijdag 11 maart van 9.00
uur tot 12.00 uur kunt u
kleding brengen of ruilen.

De Gemeente Amersfoort
heeft veel tips om uw
energierekening te verlagen.
De flyers vindt u onderanderen
in De Herberg.

De zomer is in aantocht, de
winterkleding wordt diep
opgeborgen in de kast. En
soms denk je bij al je kleding;
“Ach, dit trek ik niet meer
aan”.
Denk dan aan anderen in de
wijk die met veel plezier deze
kleding kan gaan dragen.
De kleding die overblijft gaat
naar de Kledingbank
Amersfoort. Kom gerust eens
kijken.
Voor meer informatie:
carolien.deherberg@gmail.com

Mocht het rondkomen met een
hoge energierekening
problemen geven, vraag dan
om hulp. We zijn ons bewust
dat hulp vragen veel moed
vergt. Het is een kans om
ergere problemen te
voorkomen.
Hulp vragen kan bij steunpunt
Noord indebuurt033, de
voedselbank of de diverse
fondsen in de stad. Zo komt er
een een goede oplossing voor
een structureel probleem.
In De Herberg kunt u vragen
naar de coördinator:
carolien.deherberg@gmail.com

Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop. We
kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Aanvang: 10.15 uur.
Einde: 12.00 uur.
Voor wie: iedereen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord.
Of via mail:
carolien.deherberg@gmail.com

INTERNATIONALE
VROUWENDAG
Op 8 maart is er om 10.30 uur
een korte voorlichting en
informatie over Huiselijk
geweld. Daarna is er
gelegenheid om met elkaar te
praten over dit onderwerp. En
er is achtergrondinformatie in
de folderkast over de
mogelijke acties die je kunt
ondernemen als je getuigen
bent van huiselijk geweld.
Kunt u niet naar deze ochtend
komen, maar bent u getuigen
van huiselijk geweld? Bel gratis
Veilig Thuis 0800 2000 (24/7)
of chatten – meer info
via www.veiligthuisutrecht.nl
(09.00 – 17.00 uur)
Direct gevaar > politie via
112.
Moviera als je te maken hebt
met geweld.
Denk je aan zelfmoord en heb
je nu hulp nodig
kijk op
www.113.nl of bel 0800 0113.
Contactpersoon: Carolien van
Middelaar :
carolien.deherberg@gmail.com

SOFIE AAN TAFEL
Na twee jaar geen “Sofie aan
tafel” gaat “De Eetclub” weer
een gezellige avond
organiseren.
Nodig een buurvrouw of
vriendinnen uit en kom
gezellig met andere
wijkbewoners naar: De
Eetclub”.
Iedereen maakt thuis iets van
een warme maaltijd klaar.
Voor volwassenen of kinderen.
In De Herberg wordt de
maaltijd opgewarmd.
Samen eten we van alle
verschillende maaltijden.
Maak een maaltijd voor het
aantal personen die met u mee
komt.
Geniet van een gezellige
avond uit in eigen wijk.
Gaat u de uitdaging aan, geef
u dan op voor deze maaltijd.
We kunnen maximaal 50
deelnemers ontvangen.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord
of via mail.
Datum: vrijdag 25 maart 2022

Vrijwilligersoverleg

NL DOET

Op 8 maart om 13.30 uur
ishet Vrijwilligersoverleg.

Op 11 maart tussen 10:00 12:00 uur hebben we
fantastische gastheren- en
vrouwen. Op deze ochtend
krijgen we hulp van
lieve betrokken vrijwilligers
van Amerpoort.

In de organisatie proberen we
de puntjes op de i te
zetten. Besproken wordt o.a.
de BHV, RI&E, Verantwoord
Alcohol gebruik cursus,
sleuteluitgifte, ect. Namens
het bestuur nodigen we u van
harte uit.

We gaan er een gezellige
ochtend van maken.

Aanvang: 17.30 uur
Start: 18.00 uur
Voor wie: iedereen
Kosten: consumpties
Contactpersoon:
Huriye Hoogeveen.
Te bereiken via :
huriyehoogeveen@hotmail.com

Expositie Jolanda van Velthoven
In haar eigen atelier aan het Kleefkruid 45 in de
Amersfoortse wijk Nieuwland geeft zij dagelijks workshops.
Bovendien is zij wekelijks op de dinsdagochtend te vinden in
de Boerderij, eveneens in Nieuwland, waar zij ook
schilderworkshops geeft. Waarbij naast het schilderen de
verbinding tussen de bewoners van de wijk centraal staat.
Kijk voor meer informatie op haar website www.Atelier45.nl

POSITIEVE GEZONDHEID
Eén van de dimensies van Positieve Gezondheid is ‘Mentaal
welbevinden’,
Hoe zit jij in je vel en hoe voel je je vandaag? Een vraag die
je vast regelmatig wordt gesteld. En vaak reageer je hier op
met een standaard antwoord als ‘Ik voel me goed, of
vandaag iets minder want…..’
Maar wát voel je dan eigenlijk? Voel je werkelijk wat je voelt
of ben je iemand die gevoelens wegdrukt? Uiteindelijk doet
dat je geen goed en je kunt er zelfs ziek van worden.
Gevoelens moeten een weg naar buiten kunnen vinden. Door
erover te praten of schrijven bijvoorbeeld of je frustraties af
te reageren met een lichamelijke activiteit, zoals eens
lekker schoonmaken of even hardlopen. Of door hulp in te schakelen en te leren te vertellen
wat je voelt. Soms verliest een naar gevoel dan zijn lading en kun je weer verder. Durf je je
gevoelens toe te laten, zowel positieve en negatieve, dan beleef je ze sterker en leef je
intenser.
Het invullen van het spinnenweb is een leuk hulpmiddel om er achter te komen waar jij aan
zou wil werken. Wie weet kom je er dan achter wat je werkelijk voelt en welke stap je wil
nemen om te zorgen dat je je nog beter gaat voelen. Vraag de gastvrouwen of de coördinator
gerust om er samen eens één in te vullen.

Bericht van de Coördinator:
Alle corona maatregelingen zijn gestopt per 25 februari. Voor sommige erg prettig en voor andere
gasten angstig i.v.m. besmetting. Laten we de komende periode oog hebben voor elkaar en de
wens van een ander om afstand te houden respecteren.
Komende maand weer mooie nieuwe activiteiten, georganiseert door vrijwilligers. Bijzondere
gastheren en vrouwen met NL Doet, kleding ruilen/delen, workshops en aandacht voor
internationale vrouwendag. Verder zijn er de vaste activiteiten, zoals koersballen, biljarten,
bridge, bakkie kroost, eetclub, topfit60+, mandala tekenen of samen eten. Zomaar een
opsomming van verschillende activiteiten waar wijkbewoners zich voor elkaar inzetten.
Bent u toe aan iets nieuws? Welkom in De Herberg.

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.

