
DAGJE	UIT	GARDEREN	’t	Veluwse

Het	voornemen	is	(Bij	voldoende	deelname)	een	bezoek	te
brengen	aan:	't	Veluws	Zandsculpturenfestijn	Garderen,	met	als
thema	"75	jaar	bevrijdag".	En	wel	op	Vrijdagmiddag	29	Oktober,
De	kosten	met	in	begrip	van	bus,	entree,	met	aan	het	eind	van
de	dag	een	3-gangendiner	hangt	af	van	het	aantal
deelnemers.	Het	nuttigen	van	eventuele	consumpties	is	voor
eigen	rekening.

	Heeft	u	belangstelling,	neem	dan	contact	op	met	Klaas	tel.	033-4566224	of	06-25216778.
	

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Oktober	2021
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:

Café	Filo
Durf	jij	te	twijfelen	aan	je
eigen	mening?	Lukt	het	jou
om	anderen	te	helpen	hun
gedachten	helderder	te
krijgen?

Kom	dan	naar	het	enige	Café
Filo	van	Amersfoort	en
omstreken,	eenmalig
gevestigd	in	De	Herberg.

Op	12	oktober	van	20:00	tot
22:00	uur	ga	je	met	de
aanwezigen	filosoferen	over
de	vraag	van	die	avond.

Dat	is	ook	jouw	enige
huiswerk:	over	welke	vraag
zou	jij	met	de	anderen	eens
willen	filosoferen?

Bedoeld	voor:	Iedereen.
Kosten:	vrijwillige	bijdrage.

	

Het	werkt	niet	-
En	dit	werkt	wel
In	Nederland	ervaart	meer
dan	een	derde	van	de
werkende	ouders	stress
door	de	combinatie	van
werk	en	zorg	en	zijn
750.000	mantelzorgers
zwaar-	of	zelfs	overbelast.

Dit	wordt	voor	een	groot
deel	veroorzaakt	doordat
de	huidige	voorzieningen
tekortschieten:
kinderopvang,	het	partner-
en	ouderschapsverlof	niet
100%	betaald	en
mantelzorgers	vaak	geen
betaald	(tijdelijk)	verlof	of
vervanging.

De	overheid	zal	dit	moeten
veranderen.	In	de	tussentijd
helpt	het	om	er	met
anderen	over	te	praten
en	gebruik	te	maken	van
praktische	tips.

Stoptober	tips
Nieuwland	doet	mee	door
rookvrije	zones	in	de	wijk
aan	te	leggen.	Je	vindt	de
tegels	overal	in	de	wijk.	De
Herberg	heeft	geen	tegel
daar	we	niet	willen
handhaven.

Mensen	weten	vaak	zelf	wel
dat	roken	niet	gezond	is.
Mocht	je	de	uitdaging	aan
willen	gaan,	klik	dan	op	het
plaatje.

Klik	dan	op	de	link	naar	de
website	(www.stoptober.nl).
Daar	leer	je	en	vind	je	tips
hoe	je	succesvol	kunt
stoppen	met	een	Stopober
Stoppenplan..

Hoe	bereid	je	je	voor	op
Stoptober,	en	wat	doe	je	op
lastige	momenten?		

	

Mandala	(leren)
tekenen
Mandala	is	een	woord	uit
het	Sanskriet,	een	taal	uit
het	oude	Indië,	en	betekent
wiel	of	cirkel.	Een	mandala
bestaat	uit	een	basiscirkel
die	meestal	opgevuld	is	met
geometrische	figuren,
vormen,	lijnen,	symbolen	en
kleuren.

Tekenervaring	is	niet	nodig;
plezier	in	tekenen	wel.	Ben
je	in	het	bezit	van	een
liniaal,	passer,	gum	en
schetsblok?	Neem	dit	dan
mee,	verder	is	er	materiaal
aanwezig.

Meer	informatie:	
elsauiterwijk@icloud.com

Wanneer:	om	de	week	op	de
donderdagochtend.	Kosten:
De	cursus	is	€3,50	per	les,
inclusief	koffie/thee.

Workshop
Droogbloemen
Zin	in	een	creatieve
uitdaging?

Op	woensdag	6
oktober	tussen	10.30	tot
12.00	gaan	we	samen	aan
het	werk	met
droogbloemen.	

Deze	kunnen	in	een	vaas,
die	u	zelf	meeneemt.

Of	ingewikkeld	op	een	ring
verwerken.	U	kunt	het	net
zo	maken	wat	past	bij	uw
talent	en	interieur.

Deze	workshop	is	voor
iedereen	en	met	vrijwillige
bijdrage.

Voor	meer	informatie:
contact@deherberg.nl	

	

Workshop	Herfsttak
De	hersft	is	in	aantocht,	ook
bij	u	thuis?	

Op	woensdag	13
oktober	tussen	10.30	tot	12.00
gaan	we	van	vilt,	hout,	kralen
en	bladeren	een	herfsttak
maken.

Neemt	u	een	tak	en	mooie
bladeren	mee?	Overige
materiaal	is	aanwezig.	

Door	gebruik	van	verschillende
materialen	wordt	het	een
mooi	geheel	om	uw	interieur
in	herfstsferen	te	brengen.
	
Deze	workshop	is	voor
iedereen	en	met	vrijwillige
bijdrage.	

We	kunnen	maximaal	12
deelnemers	ontvangen.

Contactpersoon:		
carolien.deherberg@gmail.com

Joke	Naber
Joke	Naber	heeft	een	mooie
expositie	in	De	Herberg.

Op	woensdag	15	december
tussen	10.15	tot	12.00
uur	gaan	we	schilderen.

Schildersdoek,	kwasten	en
verf	zijn	aanwezig.

Trek	uw	oude	kleding	aan
en	ga	eens	ontdekken	of
schilderen	bij	u	past.	Met
de	tips	van	Joke	wordt	het
vast	heel	mooi.

Liever	zelf	een	doek
meenemen	zodat	het
formaat	in	uw	huis	past,
mag	natuurlijk	ook.	

Deze	workshop	is	voor
iedereen	en	met	vrijwillige
bijdrage.

Voor	meer	informatie:
contact@deherberg.nl

Workshop
Lichtpuntje
De	dagen	worden	korter	en
het	weer	minder	mooi.

Op	woensdag	27	oktober
tussen	10.130	tot	12.00		gaan
we	theelichtjes	maken	in
verschillende	stijlen.

Met	papier,	verf	of	met	vilt.

Materiaal	is	aanwezig,	maar
neem	een	jampot	mee.	

Uw	huis	voelt	gezelliger	aan.
Mocht	u	bang	zijn	voor	brand,
u	kunt	er	ook	een	lampje	met
batterijen	aanschaffen	voor
in	het	glas.

Deze	workshop	is	voor
iedereen	en	met	vrijwillige
bijdrage.

Voor	meer	informatie:
contact@deherberg.nl	
	

Kleding	Ruilen
De	winter	is	in	aantocht,	de
zomerkleding	wordt	diep
opgeborgen	in	de	kast.	En	soms
denk	je	bij	je	bij	al	je	kleding;
“Ach,	dit	trek	ik	niet	meer
aan”.	

Denk	dan	aan	anderen	in	de
wijk	die	deze	kleding	met	veel
plezier	gaan	dragen.	Misschien
kom	je	iets	tegen	dat	je	zelf
leuk	vindt.	De	kleding	die
overblijft	brengen	we	naar	de
kledingbank.

Duurzaam	wordt	deze
geselecteerd	en	hergebruikt.	
Kom	gerust	kijken.

De	activiteit	vindt	plaats	op	29
oktober	tussen	09.00	en	tot
11.30	uur.

Contactpersoon:
Carolien	van	Middelaar

carolien.deherberg@gmail.com		

Bericht	van	de	coördinator:

Samen	met	de	vrijwilligers	werken	we	het	hele	jaar	door	aan	ontmoetingen.	Maar	in	“De	week
van	de	ontmoeting”	van	30	 september	 tot	7	oktober,	pakken	we	extra	uit.	 In	 samenwerking
met	verschillende	organisaties	gaan	we	op	30	september	op	pad	met	DJ	“Play	it	again	Sem.”
Misschien	 staan	 we	 wel	 bij	 u	 in	 de	 straat?	 Om	 het	 nog	 leuker	 te	maken,	 in	 “De	 week	 van
ontmoeting”	is	het	eerste	kopje	koffie	gratis.

Wegens	succes	zijn	er	twee	mandala	cursussen,	een	voor	gevorderden	en	om	de	week	een	voor
beginners.	Zoekt	u	nog	een	leuke	uitdaging?	Of	doe	mee	met	de	leuke	creatieve	workshop	op
woensdag	 morgen.	 We	 hebben	 er	 een	 aantal.	 Ook	 zijn	 er	 plannen	 om	 een	 dag	 uit	 naar
Garderen	 te	 organiseren.	 Tevens	 een	 kledingruilbeurs	 (overgebleven	 kleding	 geven	 we	 een
nuttige	bestemming).	Lekker	duurzaam!

Welkom	bij	Ontmoetingscentrum	De	Herberg.
	

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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