
Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Januari	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
Lichtpuntje:	Daar
het	leven	soms	saai
en	donker	is
Een	lichtpuntje	is	een	goed
cadeau,	voor	jezelf	of	een
ander.

Zin	in	een	creatieve
uitdaging?

Op	woensdag	12	januari	2022
tussen	10.15	tot	12.00	uur
gaan	we	theelichtjes	maken
in	verschillende	stijlen.	Met
papier	en	verf.	Materiaal	is
aanwezig,	maar	neem	een
jampot	mee.	Het	wordt	vast
heel	mooi.	Uw	huis	voelt
gezelliger	aan.	Mocht	u	bang
zijn	voor	brand,	dan	kunt	een
lampje	met	batterijen
aanschaffen	voor	in	het	glas.
	
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.	

Workshop
Knuffelkaart:
Omdat	elkaar	een
dikke	knuffel
geven	nog	niet
mag
Omdat	elkaar	een	dikke
knuffel	geven	nog	niet	mag

Een	liefdevolle	knuffel	zorgt
ervoor	dat	u	een	bepaalde
verbondenheid	voelt	en
daarnaast	wordt	u	er	vaak
ook	gelukkig	van.		We	stellen
de	echte	knuffel	nog	maar
een	poosje	uit.

Op	woensdag	19	januari	2022
ligt	het	materiaal	klaar.
Vanaf	10.15	uur	tot	12.00	uur
kunt	u	een	kaart	maken	voor
al	die	mensen	die	u	een
knuffel	wilt	geven.	Dat	wordt
vast	gewaardeerd.
	
Gaat	u	de	uitdaging	aan,
geef	u	dan	op	voor	deze
workshop.	We	kunnen
maximaal	10	deelnemers
ontvangen.	

Workshop
Schilderen:	Hout
beschilderen	met
mooie	motieven
Hout	beschilderen	is	een
ontspannen	bezigheid.	Leuk
om	samen	te	doen	en	elkaar
te	inspireren.	Bovendien
houdt	u	er	een	mooi	kistje
aan	over.	

Gaat	u	de	uitdaging	aan?
Neem	een	wijnkistje	of	iets
van	hout	mee.	Overige
materiaal	is	aanwezig.
	
Geef	u	op	voor	deze
workshop.	We	kunnen
maximaal	10	deelnemers
ontvangen.

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

Wanner?	Op	woensdag	26
januari	2022,	tussen	10.15
uur	tot	12.00	uur.	Het	is
voor	iederen	en	met	een
vrijwillige	bijdrage.

Informatiepunt
Digitale	Overheid
Tegenwoordig	kun	je	van	alles
regelen	via	internet.	Ook
contact	met	de	overheid	gaat
steeds	vaker	digitaal.

Voor	wie	dit	lastig	vindt,	is	er
nu	het	Informatiepunt	Digitale
Overheid	(IDO)	in	de
Bibliotheek	Hoogland	elke
donderdag	van	10.00	tot	11.00
uur.

De	medewerker	denkt	met	je
mee	en	geeft	je	informatie
zodat	je	verder	kunt.

Ook	kan	er	een	afspraak	voor
je	worden	gemaakt	met	een
organisatie	die	je	verder
helpt.	

Je	hoeft	geen	lid	te	zijn.

	

	

‘Werken	met
Positieve
Gezondheid’
We	hebben	als	coördinatoren
en	vrijwilligers	van	de	SIA
inloophuizen	de	iPH
basismodule	‘Werken	met
Positieve	Gezondheid’
afgerond.	

Een	mooie	manier	om	bij	te
dragen	aan	de	verschillende
aspecten	van	positieve
gezondheid	en	daarmee	aan
de	veerkracht	en
betekenisvol	leven	van
mensen.

Bedankt	vrijwilligers	van	De
Herberg	dat	jullie	bevlogen
met	het	spinnenweb	zijn
gaan	oefenen.	Fijn	dat	jullie
plezier	beleven	aan	luisteren
en	aandacht	geven.	

Fantastisch	dat	de	gasten
het	opmerken.	Het
belooft	een	positief	gezond
nieuw	jaar	te	worden!
	

Samen	eten
Door	de	corona	maatregelen
hebben	we	de	maaltijd	van
de	avond	naar	de	middag
verplaatst.	Verder	waren	er
minder	gasten	uitgenodigd
om	het	veilig	te	houden.
Gelukkig	kon	de
kerstmaaltijd	toen
doorgaan.	De	Traiteurslager
van	Norden	had	weer	een
fantastische	maaltijd
verzorgd.

De	gasten	hadden	het	heel
erg	gezellig	en	we	werden
verwend	met	lekker	eten.
De	gasten	moesten	bijna
buiten	worden	zetten,	want
ineens	was	het	16.45.
In	de	eerste	week	van
januari,	gezien	de	corona,
gaan	we	niet	Samen	eten.

Maar	in	februari	maken	de
vrijwilligers	weer	plannen.
Wil	je	ook	een	keer	aan
tafel?	Neem	dan	contact	op
Ria:	abommel@xs4all.nl
	

Niet	pluis
Bij	het	wassen	en	drogen	laat
synthetische	kleding	(vooral
fleece)	kleine	plastic	vezels
los.	Deze	microplastics	komen
vervolgens	in	het	afvalwater
terecht	en	dat	is	slecht	voor
het	milieu.

Het	TNO,	dat	hiernaar
onderzoek	doet,	verwacht
deze	vorm	van	vervuiling	gaat
toenemen.Er	zijn	wel	wat
producten	op	de	markt	die
beloven	dat	ze	losse	vezels
filteren	of	vasthouden.	Zoals
de	Cora	ball	of	een	speciale
waszak	die	70%	van	de	vezels
zou	opvangen.

Een	duurdere	optie	is	een
filter	die	je	aan	de
afvoerslang	van	je
wasmachine	vastmaakt.	De
vraag	is	alleen	waar	de	losse
vezels	daarna	terechtkomen
(je	moet	de	bal,	de	waszak	of
het	filter	tenslotte	ook
reinigen).

De	enige	échte	oplossing	is
minder	synthetische	kleding
kopen	en	minder
wassen.	Iedereen	doet	wat!

Wat	doe	jij	om	duurzamer	te
leven?

	

Bijstand	of
tegenstand	–
Sociale
Vraagstukken
“Mensen	in	de	bijstand
mogen	geen	boodschappen
van	hun	moeder	ontvangen,
maar	wel	levensmiddelen
van	de	Voedselbank?	De
gedachte	is	dat	een
bijstandsgerechtigde	niet
meer	mag	wat	alle
wereldburgers	wel	mogen:
de	hulp	van	familie
gebruiken	om	een
menswaardig	bestaan	te
leiden.	Kinderen	van	rijke
ouders	mogen	zelfs	1	ton
belastingvrij	cashen	om	een
huis	te	kopen.”

Ieder	jaar	in	december
wordt	de	coördinator
benaderd	of	wij	nog	mensen
kennen	die	moeilijk	rond
kunnen	komen	van	een
uitkering.	Als
vertrouwenspersoon	weet	de
coördinator	als	geen	ander
dat	het	leven	niet	eerlijk	is
verdeeld.	Ook	in	Nieuwland
leven	mensen	met	financiële
obstakels.		Bedankt	fondsen,
dat	we	ook	dit	jaar	mensen
blij	konden	maken	met	een
gift.	Meer	weten	over	dit
onderwerp,	klik	op	de	foto.	

Expositie:	Het
jaar	rond!
In	de	ontmoetingsruimte
van	De	Herberg	is	een
expositie	van	foto’s	met	als
thema:	“Het	jaar
rond!”	Mariette	van
Eijk	toont	foto’s	van	de
zomer,	herfst,	winter	en
lente.

Zelf	is	zij	helemaal	weg	van
vlinders	en	houdt	zij	ook	erg
van	bloemen.

De	lente	en	zomer	laten
deze	onderwerpen	uitbundig
zien	in	vele	soorten,
varianten	en	kleuren.	De
herfst	heeft	prachtige
variaties	aan
paddenstoelen,	dieren	en
warme	tinten.	

De	winter	is	letterlijk	wat
meer	koel	door	de	rijp	en
veelal	bevroren	wateren.
Elk	seizoen	heeft	zijn	eigen
pracht	en	praal.

Komt	u	ook	kijken?op.	We
kunnen	maximaal	10
deelnemers	ontvangen.	

	

Bericht	van	de	Coördinator:
Helaas	ook	dit	jaar	een	Kerstperiode	waarin	we	in	ons	‘doen	en	laten’	worden	beperkt.	Terwijl	dit
juist	de	tijd	is	dat	we	elkaar	willen	ontmoeten.	Voor	veel	mensen	is	dit	een	moeilijke	periode.
Een	klein	lichtpuntje:	De	Herberg	blijft	open	voor	de	dagelijkse	inloop.	Onze	gastheren	en
gastvrouwen	heten	u	van	harte	welkom!

Afgelopen	maand	ben	ik	fysiek	weinig	in	De	Herberg	geweest	in	verband	met	corona	(en	helaas
nog	niet	helemaal	hersteld).	Wees	voorzichtig	en	zie	om	naar	elkaar.

Graag	wens	ik	u	–	mede	namens	het	Bestuur	–	hele	fijne	Kerstdagen	en	een	gelukkig	nieuwjaar.	

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.
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