
WORKSHOP	DOODLE
	
Datum:	woensdag	13	juli	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

Geen	 inspiratie,	 maar	 toch	 tekenen?	 Truus	 geeft	 uitleg	 over	 een	 mooie	 mandala/doodle
maken	met	een	sjabloon.	Materiaal	is	aanwezig.
	
Info:	info@deherbergnieuwland.nl

ZOMERPRETPAS	
	
Datum:	woensdag	20	juli	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur

Voor	wie:	kinderen	van	7	tot	12	jaar
Kosten:	€1,50,	incl.	limonade
		
ZomerPretPas	 is	een	papieren	boekje	 in	paspoort	vorm	dat	vol	 staat	met	 leuke,	 spannende,
grappige	 avonturen	 die	 je	 in	 de	 zomervakantie	 kan	 beleven.	 Culturele,	 sportieve,	 natuur,
creatieve	en	educatieve	zomeractiviteiten	voor	kinderen	van	2	t/m	14	jaar	die	wonen	en/of
naar	school	gaan	in	Amersfoort.	Dit	jaar	is	het	thema:	Mondriaan	150	jaar.	
	
Aanmelden	via		schoolsportamersfoort.nl/zomerpretpas
Meer	informatie:	info@deherbergnieuwland.nl

WORKSHOP	VILT	
	
Datum:	woensdag	27	juli	2022
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	
Dit	 zijn	 de	 boekenleggers,	 zo	 simpel	 om	 te	maken	 en	 o	 zo
leuk!	 Wilt	 u	 ook	 zo’n	 unieke,	 liefdevolle	 handgemaakte
boekenlegger	maken	van	vilt?	Joke	legt	u	precies	uit	hoe	je
er	een	kan	maken.	Leuk	voor	 jezelf	of	als	cadeau	voor	een
ander.
	
Het	aanmeldformulier	hangt	in	De	Herberg	op	het	prikbord.
Of	mail:	info@deherbergnieuwland.nl		

KLAVERJASCLUB	 DE	 INLOPER	 ON
TOUR	
	
Datum:	woensdag	27	juli	2022
Aanvang:	18.30	uur
Einde:	23.00	uur
Inschrijfgeld:	€	3,00	bij	voorkeur	gepast	betalen.

Geen	vakantie	plannen?	Doe	dan	mee	met	onze	gezellige	klaverjasavond!	Een	leuke	avondje
uit	met	internationale	prijsjes.

Aanmelden	en	meer	informatie:
Nico	(06-30	28	28	82)
Bert		(06-53	79	66	74)
bert.hardeman@vathorstnet.nl	

MONKEY	TOWN		
	
Datum:	vrijdag	29	juli	2022
Aanvang:	10.00	uur
Einde:	17.00	uur
Voor	wie:	Moeders	en	kinderen

Bakkie	Kroost	gaat	een	dagje	uit.	Moeders	en	kinderen	gaan
naar	de	leukste	binnenspeeltuin	van	Amersfoort	Noord.

Niet	voor	iedereen	is	een	dag	uit	vanzelfsprekend!	Deze	feestdag	is	mede	mogelijk	gemaakt
door	velen	donaties	aan	dit	fonds.	Wij	willen	al	deze	mensen	hartelijk	bedanken!		
Wilt	 u	 ook	 een	 bijdrage	 geven,	 kijk	 dan	 op:	 Vakantiegeld	 delen	 -	 PKN	 Amersfoort	 (pkn-
amersfoort.nl)
	

NAAIATELIER		
	
Datum:	iedere	vrijdag	morgen.
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

In	het	naaiatelier	 ontmoeten	mensen	elkaar	die	 van	naaien
houden,	 beginners	 en	 gevorderden.	 In	 het	 naaiatelier	 zijn

naaimachines,	stof,	ritsen	en	garen	aanwezig.	We	helpen	elkaar	met	moeilijke	klussen,	maar
ook	met	reperaties,	afpassen,	opmeten	en	dergelijke.	Wijkbewoners	die	een	kleine	reparatie
klus	hebben,	mogen	vragen	of	dit	door	het	naaiatelier	gerepareerd	kan	worden.

Info:		info@deherbergnieuwland.nl

DAGTOCHT	 IN	 DE
KERSENBOOMGAARD		
	
Datum:	zondag	31	juli	2022
Aanvang:	10.00	uur
Einde:	18.00	uur

We	starten	deze	‘lekkere’	dagtocht	met	een	bezoek	aan	‘De
Kersenhof’	 in	Raamsdonk.	We	worden	ontvangen	met	 koffie
met	 een	 heerlijk	 ‘Kersenhof’-gebakje.	 Daarna	 volgt	 een
beeldpresentatie	met	 uitleg	 en	 vervolgens	 een	 rondrit	 door

de	boomgaard	met	het	‘kersentreintje’.	Voordat	we	weggaan	krijgt	iedereen	een	puntzak	met
kersen,	 zodat	 u	 later	 ook	 nog	 iets	 te	 ‘snoepen’	 heeft.	 En	 we	 brengen	 een	 bezoek	 aan	 de
winkel,	 waarin	 heerlijke	 streekproducten	worden	 verkocht.	 Na	 dit	 bezoek	 zetten	we	 koers
naar	Dussen,	waar	we	bij	een	klompenmaker	de	 lunch	gebruiken.	Ook	krijgt	u	hier	nog	een
leuke	demonstratie	klompen	maken.

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

Eén	van	de	dimensies	van	Positieve	Gezondheid	 is	Zingeving.	Voor
veel	mensen	een	vaag	begrip,	terwijl	het	een	belangrijke	behoefte
van	 de	 mens	 is.	 Bij	 zingeving	 gaat	 het	 om	 de	 vraag	 of	 je	 met
dingen	 bezig	 bent	 die	 je	 nuttig	 vindt,	 die	 jou	 gelukkig	 maken.
Mensen	die	zingeving	missen	voelen	zich	vaak	kwetsbaar.	Zingeving
ervaren	 is	 belangrijk	 om	 weerbaarder	 te	 worden.	 En	 daarvoor	 is
het	 belangrijk	 dat	 je	 blijft	 ‘leren’	 in	 de	 breedste	 zin	 van	 het
woord.	 Verdiep	 je	 in	 de	 dingen	 die	 je	 leuk	 vindt	 en	 probeer	 ook
eens	 nieuwe	 dingen	 uit.	 Lees	 een	 nieuw	 boek,	 ga	 naar	 een
museum,	 eet	 nieuwe	 gerechten	 of	 verdiep	 je	 in	 andere	 culturen.
Wees	nieuwsgierig!

Als	 je	 het	 lastig	 vindt	 om	 te	weten	waar	 je	 behoefte	 aan	 hebt,	 kun	 je	met	 ons	 een	 keer	 het
spinnenweb	invullen.	Dan	kijken	we	samen	hoe	jij	meer	zingeving	in	jouw	leven	kunt	krijgen	en
daardoor	meer	veerkracht	krijgt.

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	-	Juli	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:	Zingeving

Bericht	van	de	Coördinator:
Elke	keer	ben	ik	weer	blij	verrast	wat	er	allemaal	mogelijk	wordt	gemaakt	onze	vrijwilligers.
Vorige	week	kwam	er	een	enthousiaste	dame	die	nieuw	in	de	wijk	is	komen	wonen.	Ze	wil	graag
anderen	ontmoeten	en	haar	talent	inzetten	in	het	naaiatelier.	Kijk	eens	wat	een	prachtige	tas	ze
heeft	gemaakt	(zie	blokje	naaiatelier).	Het	naaiatelier	is	dus	weer	geopend.	Kom	kennismaken!

Niet	iedereen	gaat	op	vakantie,	dus	blijven	we	de	hele	zomer	open	en	zijn	er	weer	leuke
activiteiten	te	doen.	Deze	maand	gaan	we	2x	een	dag	uit:	met	de	volwassenen	en	met	de
moeders	met	kinderen.	Ook	de	fietsclub	heeft	mooie	tochten	bedacht.	U	bent	van	harte
uitgenodigd.	Nieuwsgierig,	neem	een	kijkje	op	onze	website:	deherbergnieuwland.nl

Een	fijne	zomer	toegewenst!

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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