
Verbondenheid,	 contact,	 ergens	 bij	 horen	 het	 is	 een	 diepe
behoefte	van	mensen.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	echte	eenzaamheid
nog	schadelijker	is	dan	roken.	Een	goede	redenen	om	mee	te	doen
met	 een	 of	 meerdere	 activiteiten	 in	 De	 Herberg.	 Activiteiten
georganiseerd	 door	 vrijwilligers	 voor	 wijkbewoners.	 Alle
activiteiten	staan	in	het	teken	van	ontmoeting.
	
Mensen	die	bij	De	Herberg	komen	voor	een	kop	koffie	tijdens	onze
dagelijkse	 inloop	 of	 om	 mee	 te	 doen	 aan	 een	 van	 de	 vele
activiteiten,	 geven	 aan	 zich	 meer	 gewaardeerd	 te	 voelen,	 hun
verhaal	 kwijt	 te	 kunnen	 en	 vriendschap	 te	 ervaren.	 De	 kwaliteit
van	leven	wordt	verhoogt,	aldus	de	meeste	vrijwilligers.	Vorig	jaar

hebben	we	meegedaan	met	een	impact	onderzoek.	Daar	kwam	uit	dat	mensen	meedoen	om	een
nuttige	 bijdrage	 te	 leveren	 en	 vriendschap,	 gelijk	 zijn	 als	 meerwaarde	 ervaren.	 Ook	 vindt
iedereen	dat	ze	meer	mensen	uit	de	wijk	kennen	en	vaker	spontaan	een	praatje	op	straat	maken.
Het	maakt	blij	om	je	gekend	te	weten	in	de	wijk.

Meedoen	 is	 een	 belangrijk	 aspect	 van	 positieve	 gezondheid.	 In	 De	 Herberg	 ontmoeten	 heel
verschillende	mensen	elkaar,	mensen	die	verschillende	behoeftes	op	het	gebied	van	meedoen.	We
houden	 rekening	 met	 elkaar.	 Voor	 diegene	 die	 het	 tijdelijk	 moeilijk	 heeft,	 hebben	 onze
gastvrouwen	en	-heren	een	luisterend	oor.

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	-	Mei	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	Kralen
Maken
	
Laat	uw	persoonlijke	stijl
tot	uitdrukking	komen	in	een
uniek	zelfgemaakt	sieraad.
We	gaan	gezamenlijk	aan	de
slag	en	inspireren	elkaar.

Neem	zelf	een	draad	of
ketting	mee,	waaraan	het
sieraad	opgehangen	kan
worden.
	
Datum:	woensdag	11	mei
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	
	

	

Workshop	Diamant
Kleuren
Deze	workshop	leert	u	de
technieken	aan	om	een
tekening	te	laten	schitteren.
Neem	een	mooie	kristal	of
steen	mee.

Samen	met	kleurpotloden	en
een	schetsblok.	Heeft	u	dit
niet,	het	materiaal	is	ook	in
De	Herberg	aanwezig.
		
Datum:	woensdag	18	mei
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	
	

	

Workshop	Broche
Speld
In	deze	workshop	leert	u	de
technieken	om	een	broche
speld	te	verfraaien.	Een
broche	kan	gemaakt	worden
van	verschillende	materialen.
Wilt	u	een	ander	exemplaar
als	deze	met	knopen?	Zorg
dan	zelf	voor	deze
voorwerpen.

De	speld	en	overige
materiaal	is	in	De	Herberg
aanwezig.

Datum:	woensdag	25	mei
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	
	

Foto's	tonen
sporen	van
tweede
wereldoorlog	in
het	donker
Hoe	ziet	Kamp	Amersfoort	of
het	Russisch	Ereveld	er	in	het
donker	uit?

Fotograaf	Klaas	van	Huizen	is
woonachtig	in	de	wijk
Nieuwland.	Hij	geeft	een
expositie	tot	10	mei	van	zijn
project	‘Donker’.	Hij	ging
wekenlang	’s	nachts	op	pad
om	met	slechts	een	zaklamp
sporen	van	oorlog	te
fotograferen.

De	expositie	is	te	zien	in
ontmoetingscentrum	De
Herberg,	iedere	werkdag	van
10.00	tot	12.00	uur.
	

Er	is	moed	voor
nodig	om	hulp	te
vragen
Mensen	die	langere	in
armoede	leven,	kunnen
minderwaardigheid
gevoelens	krijgen	of	zich
schuldig	gaan	voelen.	De
twijfel	slaat	toe	als	een
ander	voor	je	bepaalt	wat	en
wanneer	je	iets	moet	doen.
Je	mag	eigenlijk	niets,	maar
je	moet	van	alles	en	je	krijgt
het	gevoel	dat	je	je	eigen
leven	kwijt	bent.	En	wat
vooral	funest	is:	het	gebrek
aan	perspectief	op	de
toekomst.	Daar	lijkt	niemand
in	geïnteresseerd	en	dan
weet	je	het	op	een	gegeven
moment	zelf	ook	niet	meer
zo	goed.
(Pg.	168	Stella	De	Swart:
armoede	krijg	je	gratis).

Nieuw:	Fit	bij	de
koffie
Onze	vrijwilliger	Marijke
heeft	de	cursus	gevolgd	en
samen	met	Lizzie
(buurtsportcoach)	gaan	we
iedere	donderdagochtend	in
beweging.

Start	op	5	mei	om	10.30	uur.
	We	gaan	een	kwartier	in
beweging.	Er	worden	allerlei
lichte	oefeningen	gedaan	om
de	spieren	en	gewrichten
weer	los	te	maken.

We	werken	aan
beenspierkracht	om	goed	op
te	kunnen	staan	uit	een
stoel,	trap	te	lopen	en
evenwicht	te	verbeteren.

Komt	u	ook	een	kijkje
nemen?
	

Samen	eten
Elke	eerste	woensdagaond
van	de	maand	gaan
volwassenen	samen	eten.
Deze	woensdag	is	dit	jaar	op
4	mei.

Na	afloop	van	de	maaltijd
kijken	we	gezamelijk	naar	de
Dodenherdenking	op	tv	en
gaan	we	samen	in	gesprek.

Wilt	u	mee	eten	of	graag
samen	met	anderen	naar	de
dodenherdenking	kijken?		U
bent	van	harte	welkom!	Voor
meer	informatie	mail	Ria:
abommel@xs4all.nl
	

	

Bakkie	Kroost
ontbijt
Op	vrijdag	13	mei	om	8.30
uur	bent	u	van	harte
uitgenodigd	bij	het	Bakkie
Kroost	ontbijt.	Op	deze
ochtend	neemt	iedereen	wat
lekkers	mee	en	ontmoeten
we	elkaar	in	De	Herberg.	
Komt	u	ook	ontbijten?
Geef	u	op	bij
Fadoua:	fadoua28@gmail.com

Kunt	u	die	ochtend	niet,
iedere	woensdag	en	vrijdag
morgen	(	met	uitzondering
van	de	schoolvakanties)	staat
de	koffie/thee	en	limonade
klaar	voor	(groot-)	ouders	en
hun	jonge	kids.	Vanaf	8.30
uur	kunt	u	meedoen,	nieuwe
ouders	ontmoeten,	inspireren
of	spelen	met	de	kinderen.
Welkom!
	

		Sorry	dat	ik	dit	boek
		zo	laat	terugbreng,

		maar	het	wilde	me
		maar	niet	loslaten.

									Loesje

	

Boeken	gezocht
Onze	boekenkast	is	een	beetje
leeg	aan	het	raken.	Over	het
algemeen	is	het	halen	en
brengen	in	balans.	Maar	op	dit
moment	worden	er	weinig
boeken	gebracht.	

Heeft	u	nog	boeken	of
tijdschriften	voor	onze
boekenkast?	De	buurt	is	er	blij
mee!	Tijdschriften	hoeven
niet	van	recente	datum	te
zijn.	Iedere	bijdrage	wordt
zeer	gewaardeerd.

Bedankt	voor	het	meedenken.

	

Vindt	u	het	leuk	om	ons	te	helpen?
Wij	zijn	op	zoek	naar	een	bestuurslid	voor	De	Herberg.	In	deze
functie	gaat	u	samen	met	de	andere	bestuursleden	op	zoek
naar	mogelijkheden	om	onze	organisatie	financieel	gezond	te
houden.	We	zoeken	iemand	die	het	leuk	vindt	om	fondsen	en
anderen	te	overtuigen	dat	wij	een	organisatie	zijn	die	het
verdient	om	financieel	door	hen	ondersteund	te	worden.
	

Positieve	gezondheid:	Meedoen

Bericht	van	de	Coördinator:
Eerste	paasdag	hebben	we	een	super	gezellig	middag	gehad	met	jong	en	oud.	Met	de	pubquiz
werd	gestreden	voor	de	eerste	plaats.	Helaas	waren	de	jongeren	toch	net	wat	slimmer	dan	de
Nieuwlanders.	Maar	er	is	genoten	van	de	zelfgebakken	taart,	de	leuke	vragen	en	een	mooie
opbrengst	voor	het	goede	doel:	jongeren	met	NAH.
Puck	en	Isa,	hartelijk	bedankt	voor	jullie	inzet!
Tweede	paasdag	hebben	we	een	lekkere	plak	Feeststol	bij	de	koffie	genomen.	Fijn	dat	er
gastvrouwen	waren	die	dit	mogelijk	hebben	gemaakt.

Een	nieuwe	maand	met	een	nieuwsbrief	waarin	we	weer	mooie	activiteiten	aanbieden,
georganiseerd	door	onze	vrijwilligers.	Voor	je	eigen	gezondheid	is	het	belangrijk	om	zo	lang
mogelijk	mee	te	doen.	Je	wordt	gelukkig	als	je	doet	wat	bij	je	past.	"Thuis	zitten	kan	altijd	nog,
maar	meedoen	is	gezelliger.	Blijf	in	contact	en	ga	niet	thuis	piekeren."	En	wie	weet	komen	we
elkaar	tegen	in	De	Herberg.	Welkom!

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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