
Eén	 van	 de	 dimensies	 van	 Positieve	 Gezondheid	 is	 ons	 Dagelijks
functioneren.	 Dit	 omvat	 alle	 dingen	 die	 mensen	 moeten	 kunnen
doen	om	zelfstandig	te	kunnen	leven.	Denk	aan	voor	jezelf	kunnen
zorgen,	omgaan	met	je	tijd	en	geld,	je	grenzen	kennen	én	bewaken
en	 hulp	 vragen	 wanneer	 dat	 nodig	 is.	 Daarnaast	 horen	 hier	 ook
vaardigheden	 bij	 die	 iemand	 nodig	 heeft	 om	 informatie	 over
gezondheid	leven	zelf	op	te	zoeken,	dit	te	verwerken,	te	begrijpen
en	 te	 gebruiken	 bij	 het	 maken	 van	 keuzes	 omtrent	 de	 eigen
gezondheid.	In	Nederland	heeft	bijna	de	helft	van	de	Nederlanders
moeite	 met	 het	 voeren	 van	 regie	 over	 de	 eigen	 gezondheid	 en
ziekte.	En	uit	onderzoek	blijkt	dat	mensen	die	dit	lastig	vinden	zich
minder	gezond	voelen.	Het	blijkt	dus	erg	belangrijk	om	goed	voor

je	zelf	 te	 (leren)	zorgen.	Vraag	 jezelf	dus	 regelmatig	af:	 ‘Wat	heb	 ik	nu	nodig	en	waar	krijg	 ik
energie	van?	‘
Met	 behulp	 van	 het	 spinnenweb	 kunnen	 we	 je	 helpen	 zoeken	 naar	 wat	 jij	 zelf	 kan	 doen	 een
eerste	stapje	te	zetten.	We	houden	hierbij	rekening	met	jouw	grenzen	en	kijken	wat	je	zelf	kan
en	wil	doen	om	een	stukje	regie	te	krijgen	over	jouw	leven	en	zo	bij	te	dragen	aan	jouw	positieve
gezondheid.
Je	bent	bij	ons	van	harte	welkom	voor	een		persoonlijk	gesprek	over	positieve	gezondheid.

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Juni	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
POMPOEN
Datum:	woensdag	1	juni	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	
In	deze	workshop	gaan	we
pompoenen	van	wol	maken.
We	gaan	er	een	aantal	maken
om	er		slingers	van	te	maken.
Een	slinger	voor	uzelf,	een
ander	of	voor	De	Herberg.

Materiaal	is	aanwezig.	Mocht
u	thuis	nog	wol	of	garen	over
hebben	dan	kunnen	we	dat
goed	gebruiken.	

Het	aanmeldformulier	hangt
in	De	Herberg	op	het
prikbord.	

Of	via	mail:
info@deherbergnieuwland.nl	
		
	

WORKSHOP	TAS
HAKEN
Datum:	woensdag	8,	15,	22
juni	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
		
In	deze	workshop	leert	u	de
technieken	van	haken.
Jolanda	leert	u	een	tas	te
maken	met	verschillende
motieven.	

Heeft	u	zelf	een	haaknaald
en	bijpassend	garen,	neem
dit	dan	mee.	Dan	maakt	u
iets	wat	helemaal	bij	uw	stijl
past.

Heeft	u	geen	materiaal,	de
haaknaald	en	het	garen	is
ook	in	de	Herberg	aanwezig.

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

WORKSHOP
POMPOEN
DIERTJES
Datum:	woensdag	29	juni
2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

In	deze	workshop	gaan	we
samen	pompoenen	van	wol
maken.	Daarna	bewerken	we
deze	met	vilt	en	oogjes	tot
een	lief	diertje.
	
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:
info@deherbergnieuwland.nl	
	
	

PENSIOEN
Ben	je	nog	jong?	Pensioen,
dat	klinkt	als	iets	waar	je	nu
niet	mee	bezig	hoeft	te	zijn.

In	je	leven	zijn	er
verschillende	momenten
waarop	het	goed	is	om	je
pensioen	te	checken.	Zoals
bij	een	nieuwe	baan,	als	je
een	huis	gaat	kopen,	of	gaat
trouwen.	Ook	als	je
arbeidsongeschikt	wordt	kun
je	in	sommige	gevallen
pensioen	opbouwen.

Voor	elk	moment	hebben	is
er	een	handige	checklists.	Zo
weet	je	waar	je	op	moet
letten.

Neem	een	kijkje	op	de
website:	

https:	//
nuietsdoenaanjepensioen.nl

	

WORD	OOK	FIT	OP
JOUW	MANIER
Om	je	fitter	te	voelen,	hoef
je	niet	meteen	heel	je	leven
om	te	gooien.	Kleine
veranderingen	in	je	leefstijl
kunnen	al	binnen	een	paar
weken	effect	hebben	op	je
weerstand.

Met	een	betere	weerstand
voel	je	je	meestal	fitter	en
vaak	ben	je	beter	beschermd
tegen	ziekmakers.
	
De	campagne	‘Fit	op	jouw
manier’	is	een	initiatief	van
het	Ministerie	van
Volksgezondheid,	Welzijn	en
Sport	(VWS).

Doel	van	de	campagne	is
mensen	te	laten	zien	en
ervaren	welke	eenvoudige
stappen	ze	kunnen	zetten
richting	een	gezonde
leefstijl.	Klik	op	de
afbeelding	om	naar	de	site
van	VWS	te	gaan.

WEINIG	ZIN	OM
ALLEEN	TE
BEWEGEN,	LAAT	JE
HELPEN	DOOR	DE
GROEP
maandag	morgen
Tuingroep:	10.00	uur

woensdag	middag	
Fietsen:	13.00	uur

woensdag	middag	
Blijf	fit	60+:	14.00	uur

donderdag	morgen
Fit	bij	de	koffie:10.30	uur

donderdag	middag
Biljartclub:	13.30	uur
	

	

RECEPT	VAN	DE	MAAND
Dit	keer	Gehaktballetjes	met	een	Mediterrane	tint.
Het	fijne	aan	dit	recept	is	dat	je	er	volop	mee	kan
variëren.	Kies	ervoor	om	meer	gehaktballetjes	te
maken:	een	deel	met	Italiaanse	kruiden,	een	deel
met	Marokkaanse	kruiden	en	een	deel	met	Indische
kruiden.	Daarop	kan	je	ook	de	saus	aanpassen.	Even
een	middagje	in	de	keuken	en	je	hebt	drie	heerlijke
variaties	om	op	te	eten	of	in	te	vriezen	voor	later.
	

Positieve	gezondheid:	Dagelijks	functioneren

Bericht	van	de	Coördinator:
Dank	aan	alle	wijkbewoners	die	reageerden	op	onze	oproep	om	boeken	te	brengen.	Fantastisch
dat	u	zo	gul	was.	Deze	maand	hebben	we	workshops	met	garen	en	wol.	Mocht	u	nog	restjes
hebben	liggen,	doe	dan	mee	aan	de	workshop	of	breng	ze	voor	onze	deelnemers.
	
Dodenherdenking	werd	dit	jaar	in	De	Herberg	met	40	personen	herdacht.	Iedereen	met	zijn	of
haar	eigen	ervaring.	Bijzonder	om	er	samen	bij	stil	te	staan	dat	vrede	niet	vanzelfsprekend	is.
Afgelopen	maand	hadden	we	ook	een	(nacht)	foto	expositie	over	Kamp	Amersfoort.	
	
Ontmoetingcentrum	De	Herberg	heeft	een	legio	aan	mogelijkheden	om	elkaar	te	ontmoeten.	Zo
heeft	Bakkie	Kroost	een	gezellig	ontbijt	georganiseerd	voor	ouders	en	kinderen	in	de	wijk,	hebben
wij	en	dagelijkse	inloop	(met	workshops),	organiseren	we	diverse	beweeg	activiteiten.		

Wilt	u	ook	uw	talent	inzetten	voor	anderen	of	heeft	u	een	goed	idee,	neem	dan	contact	op	met
de	coördinator.	Veel	plezier	met	het	lezen	van	deze	nieuwsbrief	vol	activiteiten	die	georganiseerd
zijn	door	enthousiaste	vrijwilligers.	Of	neem	een	kijkje	op	onze	website:	deherbergnieuwland.nl	

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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