
WORKSHOP	STIPPEN	

Datum:	woensdag	3	augustus	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	
	 Heeft	 u	 ook	 van	 die	 saaie	 witte	 porseleinen	 mokken	 en
borden	 in	 je	 kast	 staan?	 Versier	 ze	 dan	met	 porseleinstift!
Een	basic	servies	is	echt	zo’n	ding	dat	je	kan	verwachten	als
cadeau.	 Het	 is	 veilig,	 altijd	 goed	 in	 gebruik	 en	 het	 kan

eigenlijk	altijd.	Komt	u	ook	een	paar	van	die	‘saaie’	witte	mokken	en	borden	versieren	met
porseleinstift?	 Neem	 dan	 een	 wit	 bord	 of	 mok	 mee	 van	 thuis.	 Samen	 met	 Joke	 gaan	 we
stippen	in	met	mooie	patronen.		

Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	met	subsidie	van	indebuurt033	

DAGTOCHT	ZEEHONDENCRUISE	&	BEZOEK	ZIERIKZEE

Datum:	woensdag	17	augustus	2022
Opstappen:	rond	08.00	uur
Einde:	ca.	21.00	uur
Voor	wie:	senioren
Kosten:	€	85,00

Vanuit	Zierikzee	vertrekken	we	naar	het	Nationaal	Park	De	Oosterschelde.	Uw	kapitein	zal	u
enthousiast	 vertellen	 over	 dit	 bijzondere	 natuurgebied.	 Hier	 zijn	 regelmatig	 vinnetjes	 van
bruinvissen	 te	 zien.	 Tijdens	 de	 vaartocht	 zien	 we	 ook	 de	 Zeelandbrug	 mooi	 liggen.
Aangekomen	 bij	 de	 zandbanken	 wordt	 er	 een	 gepaste	 stilte	 gevraagd,	 zodat	 we	 de	 groep
zeehonden	kunnen	benaderen.	Op	deze	manier	kunt	u	heerlijk	genieten	van	de	zeehonden!	‘s
Middags	heeft	u	nog	de	gelegenheid	de	benen	te	strekken	en/of	een	terrasje	te	pakken	in	de
historische	havenstad	Zierikzee.		
	
U	kunt	zich	opgeven	op	prikbord	in	De	Herberg	of	bij	Klaas.

Contactpersoon:	Klaas	Admiraal
Te	bereiken	via:		k.r.admiraal@ziggo.nl	

	
ZOMERPRETPAS	MANDALA	TEKENEN	

Datum:	woensdag	19	augustus	2022
Aanvang:	10.30	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	€	1,5	

Mandala	 tekenen	 is	 een	 fantastische	 activiteit.	 Het	 lukt
altijd,	omdat	 je	niets	 fout	kunt	doen.	Samen	met	Els	ga	 je
leuke	 technieken	 en	 motieven	 aanleren.	 Neem	 je	 eigen

papier	en	potloden	mee	om	mooie	tekeningen	te	maken	of	maar	je	kunt	ook	gebruik	maken
van	materiaal	in	De	Herberg.

Opgeven	kan	via	jou	zomerpretpas	online.

VOOR	EEN	GEZELLIGE	ZOMERDAG

Datum:	wisselend
Voor	wie:	iedereen
	
In	de	maand	juli	en	augustus	is	er	geen	koersbal	en	biljarten
in	 De	 Herberg.	 We	 gaan	 buiten	 jeu	 de	 boule	 spelen.	 We
hebben	 contact	 via	 de	 app	 groep	 van	 Arie.	 Hij	 meldt
wanneer	 een	 groep	 wijkbewoners	 met	 elkaar	 jeu	 de	 boule
willen	 spelen.	 We	 verzamelen	 bij	 de	 baan	 in	 wijkgedeelte
Stadstuin.	Deze	ligt	aan	de	Karper,	dit	is	achter	de	Forel.

Leuk	dat	u	met	de	groep	komt	meedoen.	Ieder	neemt	zijn	eigen	een	hapje	of	drankje	mee.
Bij	een	bewoner	in	de	buurt	kunt	u	gebruik	maken	van	de	toilet.	Wilt	u	meedoen,	mail	dan
met	Arie.	Maar	u	kunt	natuurlijk	ook	zelf	een	spelletje	 spelen	op	de	baan.	 	Een	 fijn	zomer
toegewenst!

Contactpersoon:	Arie
Te	bereiken	via	:		arieenina@live.nl

VACATURE	BIJARTCLUB
	
Ben	 jij	 de	 nieuwe	 begeleider?	 Onze	 biljartclub	 wordt
begeleid	 door	 2	 vrijwilligers.	 Vind	 je	 het	 leuk	 om
enthousiaste	ouderen	te	ontvangen,	drankjes	in	te	schenken
en	 hen	 een	 gezellige	 middag	 te	 bezorgen?	 De	 Biljartclub
komt	iedere	donderdag	middag	bij	elkaar	van	september	tot
juli.	Met	een	groep	van	10	deelnemers	speel	je	een	potje	van
8	deelnemers	op	een	middag.

Voor	meer	 informatie	 kun	 je	 contact	 opnemen	met	 de	 coordinator	Carolien	 van	Middelaar,	
info@deherbergnieuwland.nl

	
IMPACTTOOLKIT	

Ontmoetingscentrum	 De	 Herberg	 heeft	 meegedaan	 met	 het
onderzoek	 van	 Kansfonds.	 Samen	 met	 Avance	 Impact	 hebben	 de
inloophuizen	 van	 Fonds	 Franciscus	 de	 impacttoolkit	 ontwikkeld,
waarmee	 ze	 het	 afgelopen	 jaar	 aan	 de	 slag	 gegaan	 zijn	 om	 hun
impact	 aan	 te	 tonen.	 Want	 gemeentes,	 fondsen	 en	 donateurs
stellen	 daar	 steeds	 vaker	 eisen	 aan.	 Voor	 de	 relatief	 kleine
organisaties	 met	 veel	 vrijwillige	 inzet	 is	 dit	 niet	 gemakkelijk.
Bovendien	 zit	 echte	 impact	 niet	 in	 eenvoudige	 (bezoekers)
aantallen	 en	 zijn	 inloophuizen	 vaak	 erg	 bescheiden	 over	 hun
toegevoegde	 waarde,	 terwijl	 hun	 rol	 juist	 zo	 cruciaal	 is	 in	 de
samenleving.

Meer	weten	over	de	impact	van	ons	inloophuis:

De	impact	van	inloophuizen	-	Kansfonds
Samenvatting-Impactonderzoek-De-Herberg.pdf	(deherbergnieuwland.nl)

We	zijn	in	de	verschillende	inloophuizen	nu	al	ruim	een	half
jaar	bezig	met	Positieve	Gezondheid.	In	onze	nieuwsbrieven
kon	 je	 steeds	 lezen	over	de	verschillende	dimensies	en	hoe
dit	invloed	kan	hebben	op	jouw	leven.

Misschien	 heb	 je	 al	 een	 keer	 met	 ons	 het	 spinnenweb
ingevuld	of	deed	je	mee	aan	een	workshop.	Het	is	een	hele
leuke	 manier	 om	 er	 snel	 achter	 te	 komen	 waar	 jij	 meer
aandacht	 aan	 zou	 willen	 geven.	 Je	 komt	 er	 op	 een
eenvoudige	manier	achter	hoe	je	zelf	een	eerste	stapje	kan
zetten	en	 je	zult	merken	dat	 je	weer	zelf	een	 stukje	 regie
over	je	leven	terug	krijgt.

Fijn	is	ook	dat	niemand	dit	van	je	verwacht,	maar	dat	het	echt	een	stapje	is	waar	je	zélf	voor
kiest	en	waarmee	 je	 iets	 in	 je	 leven	probeert	 te	verbeteren.	Er	aandacht	aan	geven	 is	een
goed	 begin,	 binnen	 jóuw	 eigen	mogelijkheden.	 Ook	 zul	 je	 merken	 dat	 één	 klein	 stapje	 al
invloed	heeft	op	je	hele	positieve	gezondheid.

We	gaan	nog	lang	niet	stoppen	met	Positieve	Gezondheid	en	naast	de	workshops	die	er	zullen
komen	blijft	het	ook	mogelijk	om	 individueel	 in	de	 inloophuizen	een	afspraak	te	maken	om
samen	 het	 spinnenweb	 in	 te	 vullen.	 Het	 leuke	 is	 dat	 ook	 wijzelf	 nog	 regelmatig	 het
spinnenweb	 invullen	 en	 dat	 het	 bijzonder	 is	 om	 te	 zien	 dat	 het	 spinnenweb	 met	 je
meebeweegt.	Ieder	stapje	heeft	namelijk	invloed	op	de	vorm	van	het	spinnenweb	en	dus	ook
op	onze	eigen	positieve	gezondheid.	

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Augustus	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:

Positieve	gezondheid:	Dagelijks	functioneren

Bericht	van	de	Coördinator:
Het	eerste	half	jaar	zit	er	al	weer	op.	Wat	hebben	de	vrijwilligers	weer	een	hoop	werk	verzet.
Ook	deze	zomer	kunt	u	leuke	activiteiten	ondernemen	in	De	Herberg.

In	ons	inloophuis	op	tafels	kunt	u	de	boekjes	vinden	over	de	impact	die	we	gemeten	hebben	met
de	65	andere	inloophuizen	in	Nederland.	Met	dank	aan	alle	vrijwilligers	voor	hun	vertrouwen	en
inzet	voor	De	Herberg.	

Op	27	augustus	gaan	we	de	vrijwilligers	in	het	zonnetje	zetten	met	een	vrolijke	high	tea!	Hou
deze	middag	dus	vrij!	Zelf	ben	ik	afwezig	tot	15	augustus.	Een	fijne	zomer	toegewenst!

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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