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Gastvrije plek midden in Nieuwland
Activiteiten Agenda

Nieuwsbrief - November 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:

WORKSHOP
NACHTFOTOGRAFIE

WORKSHOP
ENGELTJE

WORKSHOP
WERKEN MET VILT

In deze workshop, verzorgd
door Klaas van Huizen,
documentair fotograaf, leer je
hoe je kan schilderen met
licht met gebruik van je
fotocamera en een zaklamp.

We bieden u op woensdag 3
november tussen 10.15 t/m
12.00 uur, verschillende
technieken aan om een
engelej te maken. Van
macrame of van lint.

Vilt is een fijn materiaal om
mooie dingen van te maken.
Met naald en draad is het
eenvoudig te bewerken tot
een mooi resultaat.

Je gaat in het donker een
object in Nieuwland op deze
manier op de gevoelige plaat
vastleggen!

De engel op de afbeelding is
zwart, maar deze is ook in
andere kleuren te maken. De
engel van lint kunt u zien op
de website.

Voordat we op pad gaan krijg
je een introductie in de
Herberg en ga je met jouw
camera op zoek naar de
mogelijkheden om ‘s nachts te
kunnen fotograferen.
Meer informatie:
Klaas van Huizen
Mail: photovorm@gmail.com

Lijkt het u leuk om mee te
doen, geef u dan op voor
deze workshop. We kunnen
maximaal 12 deelnemers
ontvangen.

Neem op 11 november je
lampion, je vriendjes, ouders
en opa's en oma's mee en kom
ook!
We gaan Sint Maartenliedjes
zingen, we vertellen en spelen
het verhaal van Martinus die
zijn mantel deelde, en we
doen een lichtjesoptocht door
het vijvergebied.
Deel ook iets van je snoep of
lekkers met anderen die niet
zoveel hebben?
We zetten een mand klaar
waar je iets in kunt doen voor
de voedselbank.
Contactpersoon: Anna
Walsma.
Te bereiken via :
a.d.walsma@gmail.com

Workshop Kaars
Versieren
Zin in de feestdagen, maar
nog geen cadeau? Doe dan
mee met deze workshop.
Succes verzekerd dat u met
een mooi resultaat naar huis
gaat.
Op woensdag 24
november tussen 10.15 tot
12.00 uur gaan we met papier
en verf een stompen kaars
bewerken. Dus trek uw oude
kleding aan en ga met ons aan
de slag. Wilt u meerdere
kaarsen knutselen, neem deze
dan zelf mee. Papier en verf
is aanwezig. Deze workshop is
voor iedereen en met
vrijwillige bijdrage.

Lijkt het u leuk om mee te
doen, geef u dan op voor
deze workshop.
We kunnen maximaal 12
deelnemers ontvangen.

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

Datum: woensdag 10
november. Vanaf 10.15 uur
t/m 12.00 uur. Voor
iedereen. Kosten: vrijwillige
bijdrage.

WORKSHOP
KERSTKAARTEN

High tea

Prijs: €10,00

SINT MAARTEN

U kunt een uiltje maken,
maar ook zelf een patroon
uitzoeken.
Succes verzekerd dat het
een goed resultaat geeft.

Zin in een creatieve
uitdaging?
Op woensdag 17 november
tussen 10.15 tot 12.00 uur
gaan we kerstkaarten
maken.
Er is veel materiaal:
stempels, papier en diverse
kerstmotieven op papier.
Aan de hand van voorbeeld
kaarten inspireren we elkaar
om er iets moois van te
maken.
Zo kunt u familie en
vrienden een persoonlijk
kerstwens toesturen.
Deze workshop is voor
iedereen en met vrijwillige
bijdrage.

Graag nodigen wij de
vrijwilligers van De Herberg
op 20 november uit voor
een high tea. Vorig jaar
hebben we door corona ons
20-jarig bestaan niet
kunnen vieren. We hopen
dat het nu door zal gaan.
Er zijn veel wisselingen
geweest van vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers die in
de corona tijd zijn
begonnen. Van anderen
gaan we afscheid nemen.
Vaak trouwe mensen die
zich al tientalle jaren zich
hebben ingezet voor
activiteiten en
ontmoetingen. Waardevolle
momenten van aandacht,
helpende hand en mooie
herinneringen.
Deze middag is mogelijk
mede gemaakt door het
K.F.Heinfonds.

Sinterklaas

Gezond leven

Op 27 november tusssen
10.00 t/m 12.00 uur, brengt
Sinterklaas een bezoek aan
De Herberg.

Iedere maand een gezond
recept van De Herberg.

Op deze gezellige inloop
ochtend kunt u speelgoed
meenemen en ruilen.
Voor de kleine kinderen zal
Pietje verhaaltjes voorlezen.
Voor de iets oudere kinderen
zijn er leuke prijsjes te
winnen met de bingo.
De kinderen die een surprise
willen maken, vragen we om
het cadautje en een doos
mee te nemen.
Knutselmateriaal is verder
aanwezig.

Om mentaal fit te blijven is
het goed om af en toe iets
nieuws te proberen.
Bijvoorbeeld iedere 5 jaar
een nieuwe hobby. Gezonde
voeding verhoogt de
weerstand, je voelt je fitter
en voorkomt
welvaartziektes.
Iedere maand heeft De
Herberg een recept van een
vrijwilliger. Deze maand is
de maaltijd: "Warme
Griekse Salade".
Vegetarisch gerecht met
veel groenten. Makkelijk en
super lekker.

Minibibliotheek
Vacature
Bestuurlid
Ons team fondserwerving is
nog niet compleet!
Bent u een echte netwerker,
hebt u creatieve ideeen om
anderen te verbinden met
ons?
Als Bestuurslid Fondswerving
gaan u samen met de andere
leden van het bestuur op zoek
naar de mogelijkheden om
nieuwe fondsen voor onze
activiteiten te vinden en
onderhoudt u contact me
onze bestaande fondsen.
Dan willen wij u graag
uitnodigingen voor een
gesprek.

Helpt u ons een
handje mee?
Vindt u het ook belangrijk
dat er een gastvrije plek in
de wijk Nieuwland staat?
Wilt u ons daarbij een handje
helpen om ons financieel
gezond te houden?
Denk er dan eens over na om
een gebruikersovereenkomst
met ons aan te gaan.

Ieder kind gun je
het beste!
Sinterklaas komt weer in het
land. Voor sommige ouders
drukt dit zwaar op hun
financiele situatie. In de stad
Amersfoort leeft ongeveer 7%
van de inwoners (meer dan
10.500) met armoede
problemen. In Nederland
groeit 1 op de 13 kinderen op
in armoede. Leven met
armoede veroorzaakt stress.
De stress beperkt om goed
rationeel kunnen handelen.
Men schaamt zich en voelt
zich schuldig. Ouders vragen
daardoor (vaak) te laat om
hulp. Wat de financiele
opstakels vergroot.
De 40 fondsen in Amersfoort
willen graag iets betekenen
voor deze kinderen rond
Sinterklaas. Er is een groot
aanbod.
Beste ouders, wees moedig
en vraag om hulp!

De minibibliotheek werkt
vanuit het idee dat je de
samenleving met elkaar
leuker kunt maken. De
bedoeling is juist dat
iedereen meer gaat lezen,
en een financiele barriere
helpt hier niet bij.
De Herberg heeft vanaf
2015 een minibieb.
De vrijwilligers maken het
mogelijk dat er steeds weer
nieuwe boeken in staan en
het een opgeruimd geheel
is.
Leen niet alleen boeken,
maar ruil er ook af en toe
eentje. Als iedereen
meedoet, kunnen veel
mensen genieten van lezen
en verstoffen boeken niet
achterin de kast.
Beste wijkbewoners,
bedankt voor alle boeken
die we in de afgelopen
jaren mochten ontvangen.

Duurzaam tip

Corona

Onderzoek Nationele Week
Zonder Vlees.

De verwachting is dat begin
november verscherpte
maatregelingen worden
genomen door de
Rijksoverheid.
We vermoeden dat mensen
hun vacinatiebewijs moeten
tonen, ook in De Herberg.

In 2021 heeft aten 1.7
miljoen volwassen
Nederlanders een week geen
vlees.
Daarmeebespaarden zij 1.6
miljoen kilo dierenvlees en
166 miljoen km autorijden
aan CO2 uitstoot.

Neem een kijkje op onze
website.

Kunt u het vacinatiebewijs
niet laten zien, ga dan op
tijd hulp vragen bij de
informatie winkel van
indebuurt033. Bellen kan
van maandag t/m
donderdag van 9:00-13:00
uur via 033 737 0353.

Bericht van de coördinator:
De afgelopen maanden hebben we onze organisatie onder de loep genomen, ter
verantwoording van Fonds Franciscus. Wat betekent De Herberg voor de wijk en wat heeft
meer aandacht nodig. Uit ons onderzoek onder gasten en vrijwilligers bleek: ze komen graag in
De Herberg voor vriendschap, willen een nuttige bijdrage leveren. Voor hen is het belangrijk
dat iedereen gelijk is en met respect wordt behandeld. Ook is aangegeven dat het in De
Herberg gemakkelijker is om hulp te vragen. We hebben een workshop georganiseerd met als
thema “Verstevigd Verbinden”. Met de resultaten zijn we aan de slag gegaan. Dit heeft geleid
tot een visie document “Doe mee met De Herberg”.
Als coördinator vind ik het fijn te horen dat mensen hier makkelijk om hulp durven te vragen.
Dat is heel moedig! Soms is er sprake van schaamte en wil je anderen niet lastig vallen met
jouw problemen. In De Herberg willen mensen graag wat voor elkaar betekenen. Dat geeft
anderen en henzelf meer levensgeluk. Mocht je ergens mee zitten, vraag hulp, ga vooral niet
piekeren. Twee weten er meer dan een.

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.

