Bekijk de webversie

Ontmoetingscentrum De Herberg
Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - April 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
VOORJAARSKRANS

WORKSHOP BORD
BEWERKEN

WORKSHOP
HERINNINGSDOOS

Met deze krans haalt u de
lente in huis. Komt u ook een
mooie hanger maken? De
krans krijgt u van De
Herberg. U neemt
verschillende materialen
mee. We gaan gezamenlijk
aan de slag en inspireren
elkaar bij het maken van een
vrolijke krans.

In deze workshop leert u de
technieken om een bord te
verfraaien. Bedenk alvast
welk uniek exemplaar u wilt
creeren, door een plaatje of
tekening mee te nemen. U
zorgt zelf voor een wit bord.
Het overige materiaal is in
De Herberg aanwezig.

Mooie herinneringen komen
weer tot leven bij het zien
van deze prachtige doos. U
kunt deze doos ook cadeau
geven aan een ander. We
gaan gezamenlijk aan de slag
en inspireren elkaar. Neem
zelf een (schoenen-) doos
mee. Het overige materiaal
is in De Herberg aanwezig.

Datum: woensdag 13 april
2022
Aanvang: 10.15 uur
Einde : 12.00 uur
Voor wie: iedereen
Kosten : vrijwillige bijdrage

Datum: woensdag 6 april
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:
info@deherbergnieuwland.nl

Het aanmeldformulier hangt
in De Herberg op het
prikbord.
Of via mail:
info@deherbergnieuwland.nl

Datum: woensdag 20 april
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:
info@deherbergnieuwland.nl

KONINGSDAG 2022

BLIJF FIT

DE FIETSCLUB

Op 27 april in de ochtend staat
de koffie klaar! Komt u ook
Koningsdag beleven in De
Herberg?

De buurtsportcoach biedt 50
beweeggroepen aan voor
senioren op verschillende
niveau's. U wordt van harte
uitgenodigd om een gratis
proefles bij te wonen bij
De Herberg.

Van april tot september
verzamelt iedere woensdag
middag om 13.00 uur een
groep fietsers zich bij De
Herberg.

Samen gaan we deze ochtend tv
kijken van 10.00 tot 12.00 uur.

Op de woensdag middag van
14.00 tot 14.45 uur een er
een leuke gratis
beweegactiviteit voor 60+
met muziek.
Verder is er een fittest op 20
april van 13.30 uur tot 15.30
uur in Kosmonaut 9.

KLAVERJASCLUB
Klaverjasclub “De inloper”
verzorgd een
vrolijke avond van 19.00 tot
22.30 uur. Het inschrijfgeld is
€3,00 en er zijn mooie prijzen te
winnen. Doet u mee? U kunt zich
aanmelden bij:
Nico van de Wakker - 0620282882 of
Bert Hardeman – 06-53796644
mail:
bert.hardeman@vathorstnet.nlvia

STADSDIALOOG
AMERSFOORT
ROOKVRIJ
Op dinsdag 29 maart is er
een nieuwe aflevering van de
interactieve talkshow
Amersfoort Rookvrij
gepresenteerd door de
bekende Amersfoortse dokter
Tamara de Weijer en live
uitgezonden via Youtube en
AmersfoortRookvrij.nl.
Dit zijn de onderwerpen:
• Een mooie, rookvrije
zwangerschap: Dat roken
tijdens je zwangerschap niet
goed is, is voor iedereen
duidelijk. Maar hoe stop je
stressvrij met een rookvrije
zwangerschap?
• Stoppen in tijden van
stress: Gea van Essen
(Meander MC) werkt bij
Stoppen met Roken poli. Een
inspirerend gesprek over
omgaan met de
gecombineerde stress van je
ziekbed. De noodzaak tot
stoppen en de helende
kracht van succesvol
stoppen.
• Rookvrij & Fit als een state
of mind: De leefstijlcoaches
Esther & Corine uit
Nieuwland helpen je weer fit
te worden en fit te blijven.
Rookvrij & Fit als een state
of mind.

En er is een start Wandel
Challange - een traject van 5
maanden wandelen we
wekelijks met
leefstijlcoaches,
fysiotherapeuten en
buurtsportcoaches.
We werken toe naar een
vierdaagse in september
waar 5 of 10 km gelopen kan
worden. Online
informatieavond op maandag
11 april van 19.30- 20.30 uur.
Aanmelden of info:

Fietst u mee? Met mooi weer
gaan ze een tocht maken in
de omgeving.
Bij twijfel kunt u in de
ochtend contact opnemen
met De Herberg of met
Klaas: k.r.admiraal@ziggo.nl.
Nieuw dit jaar is dat er twee
groepen zijn. Een groep
fietst 30 km onder leiding
van Klaas. En een groep
ongeveer 40 km, onder
leiding van Willemien. De
groepsgrootte is ongeveer 10
personen.
Op 2 april organiseert de
SRO een fietstocht bij goed
weer!
Ook in De Herberg hangt een
lijst voor aanmelding op het
prikbord of mail:
hzuiderduimdevries@sro.nliam

buurtsportcoach@sro.nl
of
info@deherbergnieuwland.nl

DE
OUDERTELEFOON
Ieder ouder gunt zijn kind het
beste!
Bel gratis, direct en
anonieme ondersteuning voor
iedere ouder en
opvoeder. Zeg het gewoon.
De Oudertelefoon:
085 130 46 58.
De Oudertelefoon staat
iedere ouder en opvoeder te
woord, via telefoon en chat.
Je kunt met ons praten over
alles dat je tegenkomt. We
vinden niets gek, raar, te
groot of te klein. Je mag ons
bellen als je vragen hebt,
zorgen, twijfels, problemen
of om gewoon even te
sparren.
Onze vrijwilligers zijn
getrainde professionals, die
zonder oordeel naar je
luisteren. We geven geen
kant-en-klare tips of
adviezen, maar stellen de
juiste vragen om je te helpen
bij een volgende stap te
komen. Als ouder of opvoeder
ken je immers zelf je eigen
situatie het best.
Wij helpen je graag om daar
weer met een frisse blik naar
te kunnen kijken.

Meer informatie &
aanmelding via
https://amersfoortrookvrij.nl

PUB QUIZ
Op 17 april om 14.00 uur
organiseren Isa en Puck een
Pub Quiz. Ze zijn
eerstejaars studenten van
de studie communicatie. Zij
organiseren een te gekke
pubquiz om geld op te halen
voor het goede doel. Dit is
een pubquiz waar fanatieke
spelers mee kunnen spelen
voor een leuke prijs! Verder
zullen er ook hapjes zijn om
van te genieten.
Dit evenement is om geld op
te halen voor het goede
doel; Het Daan Theeuwes
fonds dat helpt bij het
oprichten van het Erik
Scherder huis. Dit is een huis
dat is opgericht voor
jongeren met een
niet aangeboren
hersenletsel. Door middel
van activiteiten helpen zij
mensen die herstelt zijn van
een hersenletsel weer een
toekomst te geven. Dit kan
een erg lastig proces zijn
zonder hulp.
Het leven met een
hersenletsel is bijna niet
voor te stellen. Om de
deelnemers beter in te laten
leven zullen er ook
verschillende opdrachten bij
de pubquiz zijn.
Wij kijken enorm uit naar
een gezellige, leuke maar
ook vooral een leerzame
middag. Wij vinden dat elke
jongeren het recht heeft op
een goede toekomst en zin
in het leven moet hebben.
Jij ook? Kom dan vooral
langs! Voor 3,50 kan je mee
doen en staat er een hapje
voor u klaar. Overige
consumpties zijn voor eigen
rekening. Er zal ook ruimte
zijn voor losse donaties.

RECEPT VAN DE MAAND:
Deze maand: "Spaghetti met zalm en prei".
Een super simpel, makkelijk gerecht. Heel verrassend door de
combi van warme spaghetti en prei met koude zalmsaus. Open
de link voor het recept.

Positieve gezondheid: Kwaliteit van leven
Gezondheid is niet vanzelfsprekend. De ongeschreven regel is dat
iedereen gezond is of daar naar streeft. Maar als je dat niet gezond
bent, is er dan nog wel kwaliteit van leven? Wetenschappers en
medici praten niet met patiënten over kwaliteit van leven, dat
hoort toch niet bij positieve gezondheid? Maar daar denken de
chronisch zieken die vrijwilligerswerk doen in de inloophuizen heel
anders over.
Sterker nog, zelfs mensen met behoorlijke gezondheidsproblemen,
die het spinnenweb invullen, scoorden hoog op kwaliteit van leven.
Zij vinden dat juist bij gezondheid horen. Wetenschappers noemen
dat ook wel een response shift. De maatstaf van wat mensen een kwalitatief goed leven vinden,
verandert doordat zij iets heftigs meemaken. Hun blik op het leven is een andere dan daarvoor.
Bijvoorbeeld vóór het hartinfarct of vóór de kanker. Het lijkt zelfs wel een tegenstelling: kanker
hebben en dan toch een hoge kwaliteit van leven ervaren. Ik vind dat een indrukwekkend
verschijnsel. Vaak zijn de vrijwilligers met een chronische aandoening extra gemotiveerd om zich
in te zetten voor anderen. Vrijwilligers vertelden me ook vaak: mijn aandoening hoort bij mijn
leven en maakt deel uit van wie ik ben. Het doet me denken aan de wijsheid in het boek ‘De
kleine prins’: alleen met je hart kun je goed zien. Juist door het openen van je hart heb je meer
oog voor de kleine dingen en kun je daaraan geluk beleven. Zoals het zonlicht in een druppel
ochtenddauw. Misschien is kunnen kijken met je hart wel de kern van kwaliteit van leven. Zo’n
response shift is voor wetenschappers overigens wel een lastige. Want wat betekent dat voor de
interpretatie van je lichamelijk onderzoek? Tegelijkertijd leren we van elkaar om meer te zien en
begrijpen. Het leert ons meer over kwaliteit van leven – en dus over gezondheid.

Bericht van de Coördinator:
De afgelopen maand mochten hebben we nieuwe gasten mogen ontmoeten. We hebben leuke
activiteiten naast de bestaande gehad. Met veel plezier denken we terug aan het bezoek van de
vrijwilligers van Amerpoort. Ze brachten appeltaart mee voor bij de koffie. Hielpen mee met
garen uit de knoop halen, hadden gezellige gesprekken met de gasten en maakte alle tafels
schoon.
Ook kleding ruilen was een succes. Het werd ondeling verdeeld en blij ging iedereen weer naar
huis met nieuwe kleding, handdoeken en beddengoed. Er is enorm veel gebracht en we hebben De
Kledingbank Amersfoort nog kunnen verrassen met 8 vuilniszakken. Deze kunnen ze vast goed
gebruiken voor de vluchtelingen uit Oekraine. Bedankt voor diegene die kleding heeft ingeleverd.
Sofie aan tafel zorgt voor veel voorpret, heerlijke gerechten en een gezellige avond in De
Herberg. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor verbeteren van eigen kwaliteit van leven, naast
gezondheidsproblemen. Door te kijken met je hart, bijvoorbeeld naar het mooie lente in
Nieuwland. Als het lukt neem initiatief en ga (weer) naar buiten. Er worden weer mooie
beweegactiviteiten voor de bewoners van Nieuwland georganiseerd. Heeft u het moeilijk, blijf
niet alleen thuis piekeren, maar zoek op tijd hulp. Er is veel moed nodig om hulp te vragen.
Maar twee weten er meer dan één. Voor een ander de kans om iemand te kunnen helpen. Samen
maken we Nieuwland een beetje mooier.

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.

