
WORKSHOP	MIXED	MEDIA

Datum:	woensdag	5	-	12	oktober	2022
Tijd:	10.30	-	12.00	uur
	
In	deze	workshop	leert	u	Mixed	media.	Allerlei	verschillende
materialen	 en	 technieken	 door	 elkaar	 heen	 gebruiken.	 Je
kunt	 dus	 verschillende	 ondergronden	 gebruiken,	 zoals	 stof,
papier,	 karton	 en	 bewerken	 met	 decoraties	 en	 verf.	 Neem

zelf	iets	mee	om	te	versieren:	bijvoorbeeld	een	schrift	met	harde	kaft	of	een	theedoos.
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

WORKSHOP	PRESENTIEBENADERING

Datum:				10	oktober	2022
Locatie:				De	Herberg,	Watersteeg	85
Aanvang:	13.30	uur
Einde:						15.30	uur

In	 de	 Inloophuizen	 werken	 we	 vanuit	 de	 presentie
benadering.	 Het	 zou	 mooi	 zijn	 als	 zoveel	 mogelijk

vrijwilligers,	die	zich	 inzetten	 in	de	 Inloophuizen,	weten	wat	dit	 inhoudt	en	er	mee	kunnen
werken.	 Wil	 jij	 ook	 meer	 leren	 over	 deze	 presentiebenadering	 of	 wil	 je	 jouw	 al	 eerder
opgedane	 kennis	 hierover	 weer	 eens	 opfrissen?	 De	 workshop	 	 wordt	 gegeven	 door	 de
coördinatoren	van	de	Inloophuizen.

Je	kunt	je	aanmelden	via:	info@inloophuisschothorst.nl
Vermeld	duidelijk	je	naam	en	emailadres.
	

WORKSHOP	DIAMOND	PAINTING
Een	schitterende	kerstkaart
	
Datum:	woensdag	26	oktober	2022
Tijd:	10.30	-	12.00	uur

	 In	 deze	 workshop	 leert	 Silvia	 u	 met	diamond	painting	 een
kerstkaart	 te	 maken.	 Het	 is	 de	 bedoeling	 om	 kleine
honderden	 glinsterende	 diamant	 steentjes	 een	 voor	 een	 op
een	 op	 de	 juiste	 plek	 op	 papier	 te	 plakken.	 Het	 proces
van	diamond	painting	lijkt	misschien	moeilijk	maar	dat	is	het
zeker	 niet.	 Het	 is	 geschikt	 voor	 alle	 leeftijden,	 want

iedereen	kan	het	leren.	Heeft	u	materiaal	thuis,	neem	dit	dan	mee.	Of	maak	gebruik	van	het
materiaal	in	De	Herberg	tegen	een	kleine	vergoeding.	
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

DE	LANDELIJKE	WEEK	TEGEN	EENZAAMHEID	

Van	 29	 september	 t/m	 6	 oktober	 2022	 doen	 we	 in
Ontmoetingscentrum	De	Herberg	actief	mee.	We	hopen	op
een	 week	 vól	 ontmoetingsactiviteiten	 waar	 jij	 als	 inwoner
van	Nieuwland	op	een	laagdrempelige	manier	aan	mee	kunt
doen.	 Jij	 kunt	 natuurlijk	 ook	 zelf	 je	 steentje	 bijdragen	 en
een	 leuke	 activiteit	 organiseren!	 Of	 onze	 gratis	 koffiebon

samen	 met	 een	 buurtgenoot	 inleveren	 bij	 De	 Herberg.	 Om	 zo	 kennis	 te	 maken	 met	 onze
enthousiaste	 vrijwilligers.	 Verder	 kunt	 u	 ons	 tegenkomen	 bij	 De	 Jumbo	 -	 koffietafel	 op
werkdagen	rond	10.00	uur.	

Meer	informatie	bij	Carolien	-	info@deherbergnieuwland.nl

DAG	VAN	DE	ARMOEDE	-	17	oktober	2022

Steeds	 meer	 Nederlandse	 huishoudens	 hebben	 moeite	 om
elke	 maand	 rond	 te	 komen.	 Het	 Nibud	 (15	 juli	 2022)
verwacht	 dat	 één	 op	 de	 drie	 Nederlandse	 huishoudens	 het
financieel	 niet	 meer	 rond	 krijgt.	 In	 sommige	 gevallen	 gaat
zelfs	70%	van	het	budget	op	aan	vaste	 lasten	zoals	huur	en
de	energierekening.

	
	"Mensen	die	in	armoede	leven	ervaren	schaarste	op	allerlei	gebieden,	het	gaat	niet	alleen	om
een	gebrek	aan	geld.	Er	 is	bijvoorbeeld	ook	gebrek	aan	energie.	Veel	dingen	vragen	om	hun
aandacht."	Daarom	ontmoeten	we	elkaar	in	De	Herberg	zorgen	met	elkaar	dat	we	zekerheid,
ruimte	en	rust	krijgen	om	alles	op	een	rijtje	te	kunnen	zetten.’	

Wilt	 u	 een	 ervaringsdeskundige	 spreken	 die	 weten	 hoe	 het	 is	 om	 met	 weinig	 geld	 rond	 te
moeten	 komen?	 Wilt	 u	 tips,	 uw	 netwerk	 vergroten?	 Voorkomen	 dat	 de	 problemen	 zich
opstapelen?	Wij	weten	dat	de	drempel	heel	hoog	is	om	dit	bespreekbaar	te	maken.	Het	beste
advies:	"Durf	hulp	te	vragen!	Gun	uw	kinderen	en	uwzelf	een	kans	op	een	beter	leven.	Doe
het	NU!	Schulden	gaan	nooit	vanzelf	over."

Kom	op	de	koffie	in	De	Herberg.	Of	klik	op	het	plaatje	van	de	hulpboom	en	maak	een	afspraak
met	hulpverleners,	bijv.	Indebuurt033:	info@indebuurt033.nl	/	033	–	204	86	77	(	op	werkdagen
van	9.00	–	17.00	uur)

VACATURE	SOCIAL	MEDIA
	
Ben	jij	enthousiast	over	de	doelstellingen,	visie	en	missie	van
Ontmoetingscentrum	 De	 Herberg	 en	 bekend	 met	 Facebook
en	Instagram?	Dan	zoeken	we	jou!	Iemand	met	ervaring	met
digitaal	 netwerken	 en	 het	 bijhouden	 van	 een	 website.	 Je
beschikt	over	communicatieve	vaardigheden	en	vind	het	leuk
om	Ontmoetingscentrum	De	Herberg	te	promoten.	Je	woont

bij	voorkeur	in	de	wijk	Nieuwland	in	Amersfoort.
	
Wat	 bieden	 wij	 een	 leuke	 vrijwilligersorganisatie	 met	 veel	 enthousiaste	 mensen	 met	 een
passie	 voor	 vrijwilligerswerk.	 Een	 uitdaging	 om	 mede	 vorm	 aan	 Ontmoetingscentrum	 De
Herberg	te	geven	met	ruimte	voor	initiatief	en	mogelijkheden	voor	nieuwe	ideeën.

Meer	informatie	bij	Carolien-	info@deherbergnieuwland.nl

					BUURTBESTUUR	

Wel	eens	van	gehoord?
Graag	willen	we	met	u	kennismaken!
Waar	wilt	u	aandacht	voor	vragen	voor	onze	mooie	wijk?

Welkom	op	1	oktober	Van	10.00	tot	12.00	uur
Op	het	plein	van	winkelcentrum	De	Nieuwe	Hof.

Buurtbestuur	is	de	werkwijze	van	Indebuurt033	waarbij	inwoners	meebepalen	wat	er	nodig
is	in	hun	wijk.	Dat	geldt	voor	zowel	activiteiten	als	soorten	ondersteuning	die	nodig	zijn	om
prettig	 met	 elkaar	 samen	 te	 leven.	 Een	 Buurtbestuur	 vertegenwoordigt	 de	 inwoners,
wijkwerkers	 en	 betrokken	 organisaties	 in	 de	 wijk.	 Een	 Buurtbestuur	 zorgt	 samen	 met
Indebuurt033	voor	het	verder	ontwikkelen	en	uitwerken	van	het	wijkplan.
Ons	 Buurtbestuur	 bestaat	 voor	 minimaal	 50%	 uit	 wijkbewoners	 uit	 Nieuwland	 en	 voor
maximaal	50%	uit	professionals	die	werkzaam	zijn	in	de	wijk.
	

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Oktober	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:

Bericht	van	de	Coördinator:
	
Gezond	zijn	en	gezien	worden
	
Sociaal	contact	is	vanzelfsprekend	verweven	met	onze	gezondheid	en	ons	welzijn,	als	manier	om
eenzaamheid	te	voorkomen	en	je	gezien	en	gehoord	te	voelen.	Natuurlijk	bestaan	er	persoonlijke
verschillen	in	voorkeuren	en	behoeften	en	schuilt	er	waarde	in	alleen	kunnen	zijn	of	een	anoniem
leven	kunnen	leiden.	Toch	zijn	we	afgelopen	coronatijd	extra	gewezen	op	de	zware	wissel	die
eenzaamheid	kan	trekken	op	mensen.	Ook	zijn	we	gewezen	op	het	grote	belang	van	fysiek
contact	in	tijden	van	digitalisering.	En	hebben	we	gezien	hoe	sociaal	isolement	kan	leiden	tot
eenzaamheid.	Als	er	iets	is	dat	gegarandeerde	gezondheidswinst	oplevert,	is	het	wel	actief	mee
blijven	doen	aan	de	samenleving.
	
Dat	kan	bijvoorbeeld	via	vrijwilligerswerk,	informele	zorg	of	–nog	alledaagser	–	af	en	toe	een
praatje	met	de	buren	of	in	Ontmoetingscentrum	De	Herberg	(Ruimte	maken	voor	ontmoeting	-
Raad	voor	Volksgezondheid	en	Samenleving	(raadrvs.nl).

In	de	week	tegen	eenzaamheid	kom	je	onze	vrijwilligers	iedere	dag	tegen	van	10.00	uur	tot	11.00
uur	bij	De	Jumbo	tegen.	Ieder	met	zijn	eigen	verhaal	over	meedoen,	veerkracht,	positieve
gezondheid	en	ergens	bij	horen.
Kom	gerust	met	ons	een	praatje	maken.
	
Of	neem	een	kijkje	op	onze	website:	deherbergnieuwland.nl	

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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