Bekijk de webversie

Ontmoetingscentrum De Herberg
Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - Februari 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
Schilderen een
Schaal
Neem een houten schaal,
plank of kistje mee.

Workshop Lettering Workshop Vilt
Voor Valentijn
Op 16 februari om, (10.30 Maak Valentijnsdag dit jaar
onvergetelijk!
Wie ga jij verrassen?

Op 2 februari (10.30-12.00
uur) krijgt u schilderles van
Joke, om er iets moois van te
maken.

Op 9 februari (10.30-12.00
uur) maak je een liefdevol
cadeau met creatieve letters.

Gaat u de uitdaging aan, geef
u dan op voor deze workshop.

Gaat u de uitdaging aan, geef
u dan op voor deze workshop.

We kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.

We kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.

Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord of
via mail.

Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord of
via mail.

Contactpersoon:
Carolien van Middelaar
Te bereiken via :
carolien.deherberg@gmail.com

Contactpersoon:
Carolien van Middelaar
Te bereiken via :
carolien.deherberg@gmail.com

Workshop Macramé
veer
Macramé is een leuke
knooptechniek. Op 23 februari
(10.30 - 12.00 uur) gaan we een
veer maken.
Als je er meerdere maakt kun je
er een leuke droomvanger van
maken. Maar ook leuk als
versiering bij het inpakken van
een cadeautje.
Gaat u de uitdaging aan, geef u
dan op voor deze workshop.
We kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen. Het
aanmeldformulier hangt in De
Herberg op het prikbord of via
mail.
Contactpersoon:

12.00 uur) gaan we een
gezellige onderzetter borduren
op vilt.
Een leuke uitnodiging om je
buren welkom te heten voor
een kopje koffie/thee.
Gaat u de uitdaging aan, geef
u dan op voor deze workshop.
We kunnen maximaal 10
deelnemers ontvangen.
Het aanmeldformulier hangt in
De Herberg op het prikbord of
via mail.
Contactpersoon:
Carolien van Middelaar
Te bereiken via :
carolien.deherberg@gmail.com

Woonwaaier
De woonwaaier geeft
informatie over regelingen
die te maken hebben met
zoeken naar een passend
huis.
Het is belangrijk dat
hulpzoekende op tijd na gaan
denken en hulp gaan vragen
om een huis te vinden. Dit
vraagt van vrijwilligers van
De Herberg dat ze op de
hoogte zijn van de
mogelijkheden.
In deze waaier staan heel
veel oplossingen.
De Woonwaaier helpt jou
hierbij op weg.
Meer informatie: klik op
bovenstaande afbeelding.

Carolien van Middelaar:
carolien.deherberg@gmail.com

Duurzaam reizen
Hoe duurzaam is reizen eigenlijk
en welk vervoersmiddel kan je
het best gebruiken? Deze vraag
hebben wij uitgezocht. Welk
vervoertuig het meest duurzaam
is; het vliegtuig, de trein, bus of
auto?
CO2 uitstoot per passagier:
Hierbij is voornamelijk gelet op
de CO2 uitstoot van verschillende
voertuigen. Voor het vliegtuig, de
trein en bus zijn wij uitgegaan
van een vol voertuig. Wanneer
een trein voor de helft gevuld is
kan de CO2 uitstoot aanzienlijk
toenemen.
- Binnenlandse vlucht Langeafstandsvlucht - Auto met 1
persoon - Bus - Auto met 4
personen - Binnenlandse
treinreis* - Buitenlandse busreis
- Internationale trein*
In de bovenstaande afbeelding is
te zien dat een vliegtuig veruit
het meeste uitstoot heeft. Een
auto met slechts 1 persoon doet
hier echter niet ver voor onder.
De trein wint het in het
algemeen van elk voertuig.
Voor het verbruik van de auto is
een gemiddeld verbruik van
auto’s op diesel genomen. Bij de
uitstoot van vliegtuigen is naast
de CO2-uitstoot een bijkomend
effect van uitstoot door vliegen
op hoogte weergegeven.
De trein is een bewuste keuzen.
Daarbij zit de trein regelmatig
overvol, waarmee wij zeer
duurzaam bezig zijn.

Informatieavond voor
mensen met niet
aangeboren
hersenletsel (NAH) en
mantelzorgers, hun
omgeving, familie en
vrienden:
We gaan in op verlies en rouw bij
ziekte. Dit heeft invloed op je leven
voor zowel de getroffene als de
naaste. Hoe is het om afscheid te
nemen van je vroegere leven; van
onbevangenheid, jijzelf en de ander
blijken te zijn veranderd. Je moet je
toekomstverwachtingen bijstellen, op
veel levensgebieden lijd je verliezen.
Twee coach- en rouwbegeleiders
zullen deze avond inleiden. Na de
pauze gaan de mensen met NAH en
de mantelzorgers in een vertrouwde
omgeving hier verder over praten. We
bespreken met elkaar hoe je zorgt
voor je eigen gevoelens, voor je
rouwproces, voor je eigen wensen en
verlangens? Waar zit je veerkracht
die je nodig hebt om door te gaan?

Dubbele
Kinderbijslag
Zorgt u voor een kind
die veel zorg nodig
heeft? Een kind
geestelijk problemen
hebben of lichamelijk
zorg. Maak dan gebruik
van dubbele
kinderbijslag.
U heeft recht op
dubbele kinderbijslag
bij een thuiswonend
kind met problemen.
Heeft uw thuiswonend
kind intensieve zorg
nodig? Dan kunt u
dubbele kinderbijslag
krijgen als uw kind 3
jaar of ouder is, maar
nog geen 18 jaar. Wij
kunnen zelf niet
bepalen of uw kind
intensieve zorg nodig
heeft. Daarom vragen
wij het CIZ ons hierover
advies te geven. Voor
meer informatie: klik
op de afbeelding.

Speculaas
koekjes

Deze maand een recept
voor lekkere koekjes.
Als troost of
gezelligheid voor bij de
thee.
Nodig iemand uit in
deze tijd die wel wat
extra aandacht kan
gebruiken. Of maak ze
in hartjesvorm voor
Valentijn.
De koekjes op basis van
kokosbloemsuiker en
olie zijn geheel anders,
dan diegene die je in de
winkel koopt.
Veel plezier met bakken
en eet smakelijk!

Op maandag 7 februari 2022
om 19:15 - 21:15 uur op Satelliet 10
Amersfoort
Heeft u interesse neem dan contact
op met:
Peter Laseur,
Hersenletsel.nl
Tel: 06-15296044
Mail: laseur17@casema.nl
Sytske Stoop,
mantelzorgcoördinator Indebuurt033
Tel: 06-53588846
Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl

Verder is het belangrijk om te
weten dat treinen in Nederland
op 100% groene stroom rijden
sinds 2016 en partijen als ProRail
en NS er alles aan doen om de
CO2-uitstoot te verminderen.

Wat heb jij nodig om je beter te voelen?
Dit half jaar besteden we in de nieuwsbrief steeds aandacht
aan een onderdeel van Positieve gezondheid, deze maand
gaat het over lichaamsfuncties.
Steeds meer zorgverzekeraars bieden een app aan om te zien
hoe het met je lichamelijke functies gaat. Hoe bewust leef
jij met je lijf? Als je goed naar je lijf luistert, de signalen
waarneemt en bewust voor je lichaam zorgt, kun je dan niet
zelf het beste weten wat je nodig hebt?
Als je bijvoorbeeld griep hebt, dan zorgt dat onbehaaglijke
gevoel ervoor dat je het liefst in je bed duikt. Op deze
manier kun je ook proberen met je lijf in contact te zijn als je geen griep hebt. Hoe het met
de vitaliteit van je lijf gesteld is, is aanvankelijk best een lastige vraag om te beantwoorden.
En daaruit volgt dan weer de vraag: Wat heb je nodig om je beter te voelen? Vaak kunnen
mensen dit wel heel goed aangeven. De behoeftes kunnen uiteenlopen van een weekend
bijslapen of sporten of een lange wandeling in de natuur. Het gaat erom dat je dan ook gaat
doen wat jij nodig hebt.
Ze zijn heel handig, al die apps. Maar het is ook goed om met iemand in je omgeving in
gesprek te gaan wat je ervoor nodig hebt om goed voor je eigen lijf te kunnen zorgen. Dat we
onze eigen waarneming meer zouden ontwikkelen? Het spinnenweb invullen is ook een goede
manier om erachter te komen wat jij nodig hebt om in balans te blijven. De coördinator en
gastvrouwen hebben scholing gehad en willen je graag ondersteunen met samen één invullen;
een eerste stap op weg naar een betere (positieve) gezondheid!

Bericht van de Coördinator:
We hebben een sombere maand januari achter de rug. De zon scheen weinig, steeds meer mensen
werden besmet met Corona en de lockdown is geen gezellige tijd. Alle hoop voor een betere
maand februari.
De vrijwilligers van de Herberg blijven trouw zich inzetten voor de activiteiten. We doen ons best
om naar elkaar om te zien. Een gastvrije plek ondanks de moeilijke maand die achter ons ligt. We
zijn allen kwetsbaar in deze tijd.
In deze nieuwsbrief weer mooie workshops. Aandacht voor duurzaamheid, geld problemen een
leuk nieuw recept. Stuur met Valentijn een berichtje of kaartje naar de mensen van wie u
houdt. Veel positieve gezondheid toegewenst. Maak er een mooie maand van.

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.

