
WORKSHOP	STEMPELEN
Een	schitterende	kerstkaart
	
Datum:	woensdag	2	november	2022
Tijden:	10.15	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

In	deze	workshop	leert	Truus	u	met	stempels	een	kerstkaart	te	maken.	Deze	stempels	kleurt	u
in.	 Samen	met	 kerstpapier	 wordt	 het	 een	mooie	 kaart.	 Heeft	 u	 materiaal	 thuis,	 schaar	 of
stempel	inkt,	neem	dit	dan	mee.	Of	maak	gebruik	van	het	materiaal	in	De	Herberg.	
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar.
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033

KLEDING	RUILEN	/	DELEN
Omzien	naar	wijkgenoten
	
Datum:	vrijdag	4	november	2022
Tijden:	10.00	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	gratis
	

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	anderen	in	de	wijk	die	met
veel	plezier	deze	kleding	gaat	dragen.	De	kleding	die	overblijft	gaat	naar	de	kledingbank.	Zo
zijn	we	samen	 lekker	duurzaam	en	zien	we	om	naar	elkaar.	Kunt	u	niet	deze	ochtend,	kom
dan	in	de	week	ervoor	tussen	10.00	tot	12.00	uur	uw	kleding	brengen.

Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033

MANDALA	TEKENEN	VOOR	BEGINNERS
	
Datum:	3	+	17	November	en	1	December.
Tijden:	10.30	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Kosten:	€	3,60
	
Er	 is	nog	plek	bij	deze	beginnerscursus.	Dus	heeft	u	zin	om
iets	 nieuws	 te	 leren?	 Behoefte	 aan	 een	 mindfullnes

activiteit?

Neem	dan	contact	op	met	Els:	elsauiterwijk@icloud.com
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	indebuurt033.

WORKSHOP	HERFST	STUKJE
Een	schitterende	krans	of	schaal
	
Datum:	woensdag	9	november	2022
Tijden:	10.15	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

In	deze	workshop	leert	Joke	u	een	krans	of	herfst	stuk	maken.	Met	verschillende	materialen
gaan	we	er	een	mooi	geheel	van	maken.	Het	is	leuk	om	met	veel	verschillende	materialen	te
werken.	 Heeft	 u	 eikel	 hoedjes,	 mooi	 blad,	 gedroogde	 ortensia’s,	 oase	 en	 jute?	 Door	 met
elkaar	 veel	 te	 verzamelen	wordt	 het	 veel	mooier.	 Neem	 in	 ieder	 geval	 uw	 eigen	 schaal	 of
krans	mee.	Verder	is	een	tangetje	en	ijzerdraad	handig.
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar.
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

WORKSHOP	POSITIEVE	GEZONDHEID
VOOR	ALLEENGAANDE	OUDERS

Datum:	11	november	2022
Tijd:	10.00	-	11.30	uur
Kosten:	gratis
	
In	 deze	workshop	maak	 je	 kennis	met	 het	 begrip	 positieve
gezondheid.	 Je	 gaat	 aan	 de	 slag	 met	 je	 eigen	 Positieve

Gezondheid.	Je	krijgt	uitleg	over	wat	dit	inhoudt	en	hoe	je	dit	kunt	toepassen	in	de	dagelijkse
praktijk.	Ontdek	hoe	je	je	veerkracht	kunt	vergroten	en	waar	je	invloed	kunt	uitoefenen	om
beter	om	te	gaan	met	uitdagingen	in	je	leven.	Wat	vind	jij	belangrijk?	Waar	word	jij	blij	van?
Samen	met	andere	alleengaande	ouders	laten	we	"alle	ballen	vallen"	en	staan	we	even	stil	bij
jouw	veerkracht.
	
De	workshop	 bestaat	 uit:	 Uitleg	 concept	 -	 Meting	 -	 Bespreking	 onder	 begeleiding	 van	 Anet
Kiela,	praktijk	Pleisterplaats	en	Carolien	van	Middelaar,	maatschappelijk	werker.			

Opgeven	bij:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via:		info@deherbergnieuwland.nl

WORKSHOP	ORIGAMI
Voor	mooie	vlinders
	
Datum:	woensdag	16	november	2022
Tijden:	10.15	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
		

In	 deze	 workshop	 leert	 Joke	 u	 verschillende	 technieken	 aan	 van	 origami.	 Origami	 is	 de
japanse	vouwkunst,	dus	het	vouwen	van	papier.	We	gaan	o.a.	vlinders	maken.

Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar.
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033

	VRIJWILLIGERSOVERLEG
	
Datum:	maandag	21	november	2022
Aanvang:	13.30	uur
Locatie:	De	Herberg
	
Graag	 nodigen	 we	 al	 onze	 80	 vrijwilligers	 uit	 om	 deel	 te
nemen	 aan	 dit	 overleg.	 Op	 de	 agenda	 staat	 o.a.	 het

bespreken	van	ons	jaarplan	2023	en	de	BHV.	

Voor	opgeven,	neem	contact	op	met	de	coordinator:
carolienvanmiddelaar@deherbergnieuwland.nl

WORKSHOP	MACRAMÉ
Voor	een	mooie	engel
	
Datum:	woensdag	23	november	2022
Tijden:	10.15	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

In	deze	workshop	leert	Truus	u	de	techniek	van	macramé	aan.	We	gaan	ons	voorbereiden	op
de	kerst	en	deze	ochtend	gaan	we	een	engel	maken.	Heeft	u	een	houten	ring,	gouddraad	of
wit	katoen,	neem	dit	dan	mee.	Of	maak	gebruik	van	het	materiaal	in	De	Herberg.
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar.
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

SURPRISE	MAKEN
Met	een	goed	gedicht
	
Datum:	maandag	28	november	2022
Tijden:	15.00	–	17.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	kinderen	van	de	basisschool
Kosten:		vrijwillige	bijdrage
	

Heb	jij	ook	zo’n	moeite	om	een	suprise	voor	een	klasgenoot	te	bedenken?	Is	het	maken	van
een	gedicht	moeilijk	of	ben	je	niet	handig	met	knutselen?

Koop	een	cadeautje	en	neem	een	grote	doos,	schoendoos	of	karton	mee.	Dan	helpen	wij	jou
met	het	maken	van	een	surprise	en	bijpassend	gedicht.	Opgeven	niet	nodig.

Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

WORKSHOP	NACHTFOTOGRAFIE
Voor	bijzondere	foto’s
	
Datum:	dinsdag	29	november	2022
Aanvang:	20.00	uu
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	€	10,00	(incl.	koffie/thee)
	

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.	Je	gaat	 in	het	donker
een	object	in	Nieuwland	op	deze	manier	op	de	gevoelige	plaat	vastleggen!	Voordat	we	op	pad
gaan	 krijg	 je	 een	 introductie	 in	 de	 Herberg	 en	 ga	 je	 op	 jouw	 camera	 op	 zoek	 naar	 de
mogelijkheden	om	s’	nachts	te	kunnen	fotograferen.
	
Gaat	u	de	uitdaging	aan?

Contactpersoon:	Klaas	van	Huizen.
Te	bereiken	via	:	photovorm@gmail.com

WORKSHOP	STANSEN	MET	PAPIER
Een	schitterende	kerstkaart
	
Datum:	woensdag	30	november	2022
Tijden:	10.15	–	12.00u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

In	deze	workshop	leert	Truus	u	stansen.	We	hebben	verschillende	mallen	om	bijvoorbeeld	een
kerstkaart	te	maken.	U	leert	te	combineren	van	verschillende	papier	en	technieken	om	mooie
kaarten	maken.	Heeft	u	materiaal	thuis,	schaar,	glitters	of	lijm,	neem	dit	dan	mee.	Of	maak
gebruik	van	het	materiaal	in	De	Herberg.	
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar.
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

SINTERKLAAS	OP	BEZOEK
Oh,	kom	er	eens	kijken
	
Datum:	woensdag	30	november	2022
Tijden:	15.00	–	16.30u
Locatie:	De	Herberg
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	eigen	consumptie	€	1,20
	

Bingo!	Sinterklaas	en	Piet	komen	op	bezoek.	Kom	je	ook?	Voor	de	kleine	kinderen	zal	Pietje
verhaaltjes	voorlezen.	Voor	de	 iets	oudere	kinderen	zijn	er	 leuke	prijsjes	te	winnen	met	de
bingo.	De	kinderen	zijn	allen	welkom	onder	begeleiding	van	een	volwassenen.

Heeft	 u	 nog	mooie	 cadeautjes	 voor	 de	 Bingo?	 Lever	 deze	 voor	 die	 tijd	 in,	 iedere	 werkdag
tussen	 10.00	 tot	 12.00	 uur.	 Zo	 kunnen	 we	 de	 kinderen	 verrassen	 en	 lekker	 duurzaam
bezig.	Kom	gerust	langs

Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl

KOERSBAL
	
Datum:	iedere	donderdag	middag
Tijden:	14.00	–	16.00u
Locatie:	De	Herberg

Zin	in	een	gezellige	sportieve	activiteit,	er	is	nog	ruimte	bij
deze	 koersbal	 middag.	 Dus	 heeft	 u	 zin	 om	 iets	 nieuws	 te
leren?		Neem	dan	contact	op	met		Arie:	arienria@live.nl

ROND	KOMEN,	NIET	MEER	VANZELFSPREKEND?

Hoe	frustrerend	dat,	ondanks	je	betaalde	baan,	nu	toch	geld
tekort	komt.	Andere	wijkbewoners	leven	om	andere	redenen
met	 financiele	 obstakels.	 In	 De	 Herberg	 hal	 staat	 een	 kast
waarin	we	levensmiddelen	ruilen/delen.	U	kunt	het	ook	in	de
boekenkast	buiten	neerleggen	of	ophalen.	Maak	daar	gebruik
van.	Wilt	u	 iets	betekenen	voor	de	ander?	Neem	de	tijd	om
te	luisteren.	NIVEA	-	Niet	Invullen	Voor	Een	Ander.	Wees	lief

voor	elkaar.	Wordt	bewust	van	stigma's	bij	jezelf.

Ondersteun	 elkaar	 en	 leer	 hulp	 te	 vragen	 bij	 geldcheck	 :	 Homepage	 -	 Geldcheck033	 	 of
voedselbankAmersfoort.nl.

Levensmiddelen	die	anderen	goed	kunnen	gebruiken:

rijst	-	pasta	-	aardappelpuree
blik	(groente,	vlees,	vis,	soep)
broodbeleg	(jam,	hagelslag,	pindakaas)
koffie/thee/houdbare	melk
luiers	maat	4,5,6	-	maandverband	-	incontinentiemateriaal

	VACATURE	HUISMEESTER

Ben	 jij	 onze	 nieuwe	 betrokken	 vrijwilliger	 die	 zich	 in	 wilt
zetten	voor	ons	Ontmoetingscentrum?	Die	het	leuk	vindt	dat
alles	 goed	 geregeld	 is,	 zodat	 onze	 80	 vrijwilligers	 prettig
kunnen	functioneren	in	ons	gebouw?

Binnen	 beheer	 en	 financiën	 is	 een	 vacature	 van	 een
vrijwilliger	voor	"Huismeester"	met	een	verwachte	inzet	van

gemiddeld	2	tot	4	uur	per	week.	Je	woont	bij	voorkeur	in	de	wijk	Nieuwland	in	Amersfoort.	Je
bent	handig	en	hebt	plezier	in	allerhande	klusjes.

Voor	meer	informatie	neem	contact	op	met:
carolienvanmiddelaar@deherbergnieuwland.nl

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	November	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:
U	leest	het	al,	een	overvolle	nieuwsbrief	met	veel	verschillende	nieuwe	activiteiten.	Tel	daar	nog
onze	vaste	activiteiten	bij	op.	Mogelijk	gemaakt	door	de	vele	enthousiaste	vrijwilligers.

Tijdens	een	bijscholing	over	vrijwillige	inzet	vertelde	ik	trots	te	zijn	op	de	80	vrijwilligers.	Het
lijkt	zo	gewoon	dat	we	altijd	iedere	ochtend	open	zijn.	Dat	nieuwe	gasten	ons	weten	te	vinden.
De	activiteiten	gericht	op	ontmoeten	en	omzien	naar	elkaar	worden	georganiseerd.	Toch	ervaar	ik
dit	na	8	jaar	nog	steeds	als	heel	bijzonder!

Het	vergt	veel	inspanning	en	onderhoud	om	alles	te	faciliteren,	zichtbaar	te	blijven	voor	onze
omgeving	en	het	echt	samen	te	doen.	We	hopen	dan	ook	dat	iemand	zich	meldt	om	de	taken	van
huismeester	te	borgen.	En	dat	iemand	het	bestuur	wilt	ondersteunen	bij	fondswerving.
Ondertussen	nemen	alle	andere	vrijwilligers	een	stukje	van	deze	taak	op	zich.

Vrijwilligers,	bedankt	voor	jullie	inzet!

Wijkgenoten,	welkom	op	onze	gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland.	Een	"warme	plek",	de	kachel
staat	aan,	de	koffie/thee	is	er	voor	€	0,60,	er	zijn	genoeg	boeken	en	de	krant	om	te	lezen.
Ontmoet	andere	wijkbewoners	tijdens	een	praatje/activiteit	of	gebruik	de	ruimte	als	werkplek.
Wie	weet	tot	ziens.

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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