
KERSTWENS

Een	wens	voor	iedereen,
Een	mooi	gezond	2022

Met	lieve	mensen	om	je	heen
Mensen	die	van	je	houden	om	wie	je	bent
In	wie	je	een	stukje	van	jezelf	herkent

Geniet	van	de	warmte	die	dat	alles	brengen	kan
Een	heel	fijn	jaartoe	gewenst

	

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	December	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	Doosje
maken
Zin	in	een	creatieve
uitdaging?	In	deze	pakjes	tijd
is	het	altijd	leuk	om	een
persoonlijk	cadeautje	te
maken.	Een	doosje	om	iets	in
te	stoppen	of	een	doosje	voor
een	cadeaubon.	Succes
verzekerd,	de	gelukkige
ontvanger	zal	er	erg	blij	mee
zijn.
	
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.

Kom	gerust	eens	kijken.

Op	1	december.
Tijd:	10:30-	12:00	uur.
	
Contactpersoon:
Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		
carolien.deherberg@gmail.com

Sinterklaas
Tijdens	de	inloop	op	vrijdag	3
december	komt	Sinterklaas	op
bezoek.	We	gaan	deze
gezellige	ochtend	een	bingo
spelen	met	de	volwassenen.
	
De	gezellige	ochtend	met	de
kinderen	en	de	ouders	hebben
we	al	gehad.	Sint	kwam	op
bezoek	en	heeft	geluisterd
naar	de	verhalen	van	de
kinderen.

De	lieve	Piet	heeft	boekjes
voorgelezen	en	geholpen	met
surprises	maken.	Terwijl
kinderen	zongen	uit	volle
borst,	konden	de	moeders
cadeautjes	meenemen.

We	krijgen	door	het	jaar	heen
altijd	speelgoed	van	mensen	in
de	wijk.	Het	speelgoed	werd
verdeeld	onder	mensen	die
leven	met	financiële	obstakels.

We	eindigden	met	een	Bingo,
zodat	iedereen	met	een
cadeautje	naar	huis	ging.
	

Dag	van
Vrijwilligers:
Bedankt
Vrijwilligerswerk	is	leuk	om	te
doen,	het	geeft	vriendschap
en	hebt	een	nuttige	bijdrage
voor	de	samenleving.
Het	is	belangrijk	dat	we
blijven	omzien	naar	elkaar
om	wijken	leefbaar	en
gezellig	te	houden.

Het	afgelopen	jaar	heeft	De
Herberg	zich	ingezet	door	aan
te	sluiten	bij	de	thema’s	van
Samen	maken	we	Amersfoort.

Nationale	jaar	van	vrijwillige
inzet	sluiten	we	dit	jaar	af	op
7	december.

Er	is	in	De	Herberg	een
feestelijke	afsluiting	met	wat
lekkers	bij	de	koffie.	

En	een	attentie	voor	alle
vrijwilligers.	

	

Workshop
Kerststukjes
Maken
Op	woensdag	8	december
tussen	10.15	tot	12.00
uur	gaan	we	kerststukjes
maken,	voor	uzelf	en
voor	een	wijkbewoner	die
wel	wat	extra	aandacht
kan	gebruiken.

Neem	materiaal	mee
zoals	een	bakje,	kaars,
groen	en	kerstversiering.

Samen	met	materiaal	van
anderen	gaan	we	aan	de
slag.	

Ria	zal	u	inspireren	en
ondersteunen.	

Deze	workshop	is	voor
iedereen	en	met
vrijwillige	bijdrage.

Voor	meer	informatie:
contact@deherberg.nl	

Write	for	Rights
Dit	jaar	organiseert	Amnesty
Amersfoort	op	10	december	weer
Write	for	Rights-
schrijfevenement.

We	willen	mensen	inspireren	om
zo	veel	mogelijk	brieven	te
schrijven	voor	tien	mensen	wiens
mensenrechten	worden
geschonden.

Door	de	coronacrisis	is	het	anders
van	opzet	dan	in	voorgaande
jaren.	Schrijfacties	worden	op
locaties	door	de	stad	heen	in
kleine	groepjes	georganiseerd.

Op	maandag	13	december	van
10.00	tot	12.00	uur	kunt	u	in	De
Herberg	mee	komen	schrijven	of
materiaal	ophalen	om	thuis	uit	te
werken.

Kom	gerust	meedoen.

Voor	meer	informatie:

Jaap	Renkema
j.renkemaamersfoort@gmail.com

Samen	eten	in
kerstsfeer
Samen	eten	in	kerstsfeer	is	op
14	december	om	15.00	uur	tot
17.00	uur.

We	moeten	ons	aan	de	corona-
regels	houden.

Helaas	kunnen	we	niet	in	een
grote	groep	gezellig	bij	elkaar
komen.

We	begrijpen	dat	we	gasten
moeten	teleurstellen.

De	begeleiding	doet	zijn	is.

We	wensen	we	iedereen	fijne
feestdagen	toe.

Kom	gerust	meedoen.

Voor	meer	informatie:
huriyehoogeveen@hotmail.com

	

Workshop	Kerstster
De	kerst	komt	eraan,	ook	bij	u
thuis?

Op	woensdag	15	december
tussen	10.15	–	12.00	uur	gaan
we	stof	met	kerstmotief	mooie
dingen	maken,	bijvoorbeeld
een	kerstster.

Neem	een	schaar	mee	die	goed
kan	knippen	in	stof.

Overige	materiaal	is	aanwezig.

Door	samen	met	de	lapjes	aan
de	slag	te	gaan	inspireren	we
elkaar.

Het	wordt	een	mooie	ster	om
uw	interieur	in	kerstsferen	te
brengen.

Deze	workshop	is	voor	iedereen
en	met	vrijwillige	bijdrage.

Voor	meer	informatie:
contact@deherberg.nl

Gegrilde	groente
met	falafel
Iedere	maand	een	gezond
recept	van	De	Herberg.

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:	"Gegrilde	Groente
met	Falafel".	

In	plaats	van	falafel:
gehaktballetjes	met
Marokkaanse	kruiden.	

Oudejaarsdag	en
Nieuwjaarswensen
Op	Oudejaarsdag	serveren
we	een	oliebol	bij	de	koffie.

Elkaar	gelukkig	Nieuwjaar
wensen	doen	we	zondag
middag	2	januari	om	14.00
uur.	

Natuurlijk	onder	genot	van
een	hapje	en	een	drankje.

We	wensen	u	een	fijne
jaarwisseling	toe!

	

Dagje	Uit:	Orchideeën	Hoeve
Walking	into	winterwonder	land

Tijdens	WinterDroom	is	de	Orchideeën	Hoeve
omgetoverd	in	een	magische	winterwereld	vol
twinkelende	lampjes,	sfeervolle	versieringen
en	gezellige	livemuziek.

Daarnaast	shop	je	de	leukste
decembercadeaus	in	ons	gloednieuwe
Winterdorp.		Het	bezoek	aan	de	Orchideeën
hoeve	in	Luttelgeest	is	geheel	verzorgd.

Betreft:	Bus,	entree	park,	koffie/thee
bijeenkomst	en	aan	het	eind	van	de	middag	3
gangen	diner.	Het	nuttigen	van	consumpties	is
voor	eigen	rekening.

Heeft	u	interesse,	geef	u	dan	op.	Het
aanmeldformulier	hangt	in	De	Herberg	op	het
prikbord	of	via	mail.	

Wanneer:	17	december.
Tijd:	13.00	-	21.00	uur.

Contactpersoon:
Klaas	Admiraal

Te	bereiken	via	:		
k.r.admiraal@ziggo.nl

Hulpboom	bestaanszekerheid
Wist	je	dat	stress	die	met	armoede	gepaard	gaat
je	IQ	met	dertien	punten	laat	dalen?	Dit	blijkt
uit	het	onderzoek	Schaarste.	Gelukkig	herstelt
dit	wel	na	het	opheffen	van	deze	schaarste.	Het
onderzoek	laat	zien	waarom	het	moeilijk	is	om
aan	armoede	en	schulden	te	ontsnappen.

De	hersenen	doen	hun	werk	minder	goed,
plannen	en	organiseren	lukt	niet	meer.
Onzorgvuldigheid,	afwezigheid,	impulsiviteit	en
fouten	maken	zijn	het	gevolg.	Dit	onderzoek
heeft	geleid	tot	meer	begrip	voor	mensen	in
armoede	of	met	schulden:	mensen	willen	in
principe	wel,	maar	kunnen	niet	altijd.	Mensen
die	leven	met	financiële	obstakels	zijn	aan	het
overleven.	Het	lukt	niet	(meer)	om	zelf	actie	te
ondernemen.	Er	zijn	ook	omgekeerde	reacties
op	schaarste	mogelijk:	denk	aan
impulsaankopen.	De	zelfcontrole	kan	onder	druk
van	schaarste	zo	afnemen,	dat	mensen	geld	gaan
uitgeven	dat	zij	niet	hebben.

Kent	u	mensen	die	leven	met	financiële
obstakels,	luister	naar	hun	verhaal.	Geef
vertrouwen	en	aandacht.	Door	luisteren	en
begrip	krijgen	ze	meer	regie.	Door	gekend	te
worden	doe	je	al	heel	veel.	Wilt	u	meer	doen,
kijk	op	Hulpboon	bestaanszekerheid	van
geldcheck	of	maak	een	afspraak	bij
informatiepunt	indebuurt033.

Bericht	van	de	coördinator:

Wat	een	bijzonder	jaar	hebben	we	achter	de	rug.	Trots	ben	ik	op	de	vrijwilligers	die	zich	op
allerlei	 manieren	 ingezet	 hebben	 oor	 ons	 ontmoetingscentrum.	 We	 hebben	 nieuwe	 gasten
mogen	ontvangen.	En	 fantastische	nieuwe	vrijwilligers	die	het	verschil	willen	maken	en	zich
met	veel	liefde	zich	willen	inzetten.	Ook	veel	bewondering	voor	de	veerkracht	van	diegenen
die	 zich	 hebben	 ingezet	 voor	 activiteiten,	 iedere	 keer	 net	 even	 anders	 door	 de
coronamaatregelen.

We	 begonnen	 het	 jaar	met	 een	 lockdown	 en	 helaas	 eindigen	we	 ook	 zo.	 In	mijn	 gedachten
leven	de	schrijnende	verhalen	van	wijkgenoten	in	Nieuwland.	We	zijn	verbonden	met	elkaar.	Ik
wil	u	vragen	om	het	lichtpuntje	te	blijven	in	deze	donkere	dagen.

Alle	goeds	en	blijf	gezond!

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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