
FIJNE	FEESTDAGEN

Leuk	 toch,	 deze	 olijke	 foto	 van	 ons	 gebouwtje	 met	 onze
Kerstman!	 	 Op	 Nieuwjaarsdag	 bent	 u	 van	 harte	welkom	 op
onze	 nieuwjaarsreceptie	 van	 14.00-1600	 uur.	 Op
Oudejaarsdag	zijn	we	gesloten.
	

WARME	KAMERS

De	Herberg	doet	mee	met	'Warme	kamers',	een	initiatief	van
het	Leger	des	Heils.	We	leven	immers	in	dure	tijden	en	het
prijsplafond	van	de	energierekening	is	pas	eind	januari	op	de
rekening	voelbaar.	Misschien	is	het	in	uw	huis	wel	erg	koud.
Bij	 ons	 kunt	 u	 warm	 zitten	 tijdens	 onze	 inloop:	 iedere
werkdag	van	10.00	uur	tot	12.00	uur	en	op	eerste	en	derde
zondagmiddag	van	14.00	tot	16.00	uur.	is	

Op	de	site	 'Warme	Kamers'	kunt	u	ook	andere	plekken	 in	Amersfoort	vinden	waar	u	naartoe
kan	gaan	om	warm	te	zitten.	Onze	inloop	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

JAARPLAN	2023
"VERTROUWD	BLIJVEN	EN	VERRASSEND	ZIJN"

Iedere	 wijkbewoner	 is	 bij	 ons	 welkom.	 Wij	 bieden	 een
gastvrije	 plek	 om	anderen	 te	 ontmoeten.	Onze	 vrijwilligers
organiseren	 activiteiten	 om	wijkbewoners	 te	 verbinden.	 Bij
ons	draait	het	om	Ontmoeten	en	Verbinden.	Daarin	zijn	we
goed	en	dat	willen	we	versterken.

In	2023	willen	we	ook	werken	aan	3	thema’s	in	aansluiting	op
Amersfoort,	Inclusieve	stad:

Werken	aan	vitale	wijkbewoners
Bijdragen	aan	duurzaamheid
Samenleven	in	diversiteit

Voor	 deze	 thema’s	 gaan	 we	 activiteiten	 ontwikkelen.
Activiteiten	die	 leiden	 tot	nog	meer	ontmoetingen	en	meer

verbinding	met	wijkgenoten	en	andere	organisaties	in	de	wijk.

Om	dat	mogelijk	te	maken,	willen	we	een	betere	balans	tussen	organisatiekosten	en	sociaal
rendement	van	georganiseerde	activiteiten.	Voor	onze	nieuwe	activiteiten	willen	we	nieuwe
fondsen	werven	en	commercieel	verhuur	van	ons	gebouw	vergroten.				

NIEUWJAARSRECEPTIE

Datum:	zondag	1	januari	2023
Aanvang:	14.00	uur
Einde:	16.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	geen
	

Op	 Nieuwjaarsdag	 geven	 wij	 onze	 Nieuwjaarsreceptie.	 Onze	 gastvrouwen	 en	 -heren	 staan
weer	voor	u	klaar	met	koffie	en	thee.	Deze	middag	uiteraard	ook	lekkere	hapjes	en	drankjes.
U	bent	van	harte	welkom,	alleen	of	samen	met	uw	familie,	vrienden	en	buren!

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

WORKSHOP	HAKEN
Leuk	om	te	leren

Datum:	woensdag	11	januari	
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

In	deze	workshop	leert	u	de	technieken	van	haken.	Jolanda	leert	u	de	eerste	beginselen	rond
verschillende	motieven.	Heeft	u	een	haaknaald	en	garen,	neem	die	dan	mee.	Geen	materiaal?
Dan	kunt	u	gebruik	maken	van	ons	materiaal.	Heeft	u	nog	ergens	garen	liggen?	De	Herberg	kan
het	altijd	goed	gebruiken.

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

SCHUIF	GEZELLIG	AAN
Voor	een	kopje	soep

Datum:	donderdag		12	+	26	januari	2023
Aanvang:	12.00	uur
Einde:	13.00	uur
Voor	wie:	voor	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

Dit	kopje	soep	is	voor	iedereen!	Heb	je	behoefte	aan	gezelschap,	zit	je	deze	week	even	krap
of	wil	je	graag	je	buren	ontmoeten?	Kom	de	kookkunsten	van	onze	vrijwilligers	proeven.

Twee	donderdag	middagen	 in	de	maand	dekken	we	samen	de	tafel	en	ontmoeten	we	elkaar
met	soep.	Inschrijven	op	het	prikbord	in	de	hal	van	Ontmoetingscentrum	De	Herberg.

Tot	uiterlijk	de	maandag	12.00	uur	ervoor.
Of	opgeven	per	mail	bij	Carolien.	Wees	er	snel	bij,	want	de	groep	is	maximaal	15	deelnemers

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

WENSKAARTEN	STANSEN
Leuk	om	iemand	mee	te	verrassen

Datum:	woensdag	18	januari	2023
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage
	

Soms	is	een	appje	niet	genoeg.	Je	maakt	supermakkelijk	iets	persoonlijks,	helemaal	zelf.	Kom
ook	proberen	hoe	simpel	het	 is.	Op	deze	ochtend	gaan	we	samen	beterschap,	verjaardag	of
andere	gelegenheidskaarten	maken.	Kom	gerust	mee	doen.

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

POSITIEVE	GEZONDHEID	VOOR	MANTELZORGERS	
	
Datum:	dinsdag	24	januari	2023
Aanvang:	10.30	uur
Einde:	12.30	uur
Voor	wie:	mantelzorgers
Kosten:	geen
	
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
mantelzorgers	laten	we	"alle	ballen	vallen"	en	staan	we	even	stil	bij	jouw	veerkracht.

De	workshop	bestaat	uit:
Uitleg	concept
Meting
Bespreking	onder	begeleiding	van	Heleen	Vonk,	mantelzorgcoördinator	 bij	 Indebuurt033
en	Carolien	van	Middelaar,	maatschappelijk	werker.	

	
Wees	er	snel	bij,	want	de	groep	is	maximaal	10	deelnemers.	

Opgeven	bij	Carolien	van	Middelaar	per	mail.
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	werd	mede	mogelijk	gemaakt	door	Gemeente	Amersfoort.

WORKSHOP	STIPPEN
Net	als	yayoi-kusama

Datum:	woensdag	25	januari	2023
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

Ben	je	creatief	en	wil	je	nieuw	talent	in	jezelf	ontdekken?	Kom	dan	mee	met	ons	stippen.	Je
maakt	 supermakkelijk	 iets	 persoonlijks,	 helemaal	 zelf.	 Misschien	 maak	 je	 net	 zulke	 mooie
dingen	als	 kunstenaar	 yayoi-kusama.	We	 inspireren	elkaar	 tot	 iets	moois.	Neem	 je	 zelf	 een
schilderdoek	of	servies	mee?	Kom	gerust	mee	doen.

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

KERSTLICHTJE

Heeft	 u	 ook	 prijsje	 gewonnen	 in	 de	 Postcodeloterij?	 We
bedoelen	de	4	theelichtjes.	Doet	u	er	sraks	niks	meer	mee?
Schenk	 ze	 dan	 aan	 Ontmoetingscentrum	 De	 Herberg.	 We
hebben	 er	 nu	 voor	 elke	 tafel	 een.	We	willen	 graag	 reserve
exemplaren	 voor	 de	 komende	 jaren.	 Bedankt	 voor	 het
meedenken.

PRIJS	CONSUMPTIES

Wij	houden	de	prijzen	laag!	Nergens	in	Nieuwland	kunt	u	zo
goedkoop	koffie	drinken.	Als	sinds	2015	vragen	we	€0,60	voor
een	kopje	koffie	of	thee.	Ook	voor	het	komende	jaar.

Voor	 de	 prijs	 hoeft	 u	 een	 bezoekje	 aan	 De	 Herbeg	 niet	 te
laten.	Onze	gastvrouwen	en	-heren	heten	u	ook	het	komende
jaar	weer	van	harte	welkom!

	

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

NIEUWSBRIEF	-	JANUARI	2023

We	hebben	weer	een	nieuwe	nieuwsbrief	voor	u!

Het	 oude	 jaar	 sluiten	 we	 af	 tijdens	 de	 dagelijkse	 inloop	 op	 vrijdag	 30	 december.	 Op
Nieuwjaarsdag	bent	u	van	harte	welkom	op	onze	nieuwjaarsreceptie.	Onze	nieuwsbrief	hebben
we	in	klein	gewijzigd	jasje	gestoken.	Bij	Herberg	Nieuws	leest	u	allerlei	nieuws	rond	De	Herberg.
Bij	 Herberg	 Agenda	 staan	 onze	 eenmalig	 activiteiten	 voor	 de	 komende	maand	 uitgelicht.	 Alle
actviteiten	 kunt	 u	 vinden	 via	 de	 knop	 Actviteiten	 Agenda.	 Bij	 Divers	 Nieuwland	 hebben	 we
algemene	wijkinformatie	opgenomen.

Veel	plezier	bij	het	lezen	van	onze	nieuwsbrief!
	

HERBERG	NIEUWS

HERBERG	AGENDA

Activiteiten	Agenda

DIVERS	NIEUWLAND

Bericht	van	de	Coördinator

Een	nieuw	jaar	ligt	voor	ons,	met	dromen,	verlangens	en	uitdagingen.	Ik	wens	u	veel	veerkracht
toe	op	de	kwetsbare	momenten.	Mijn	hoop	is	dat	we	betekenis	vol	kunnen	blijven	omzien	naar
elkaar.	Een	lichtpuntje	groot	of	klein,	je	kunt	er	altijd	zelf	een	zijn!

Bedankt	iedereen	die	omziet	naar	anderen.	Speciaal	natuurlijk:	dank	aan	onze	vrijwilligers	die
met	hun	enorm	ingezet	anderen	helpen.	Dank	ook	aan	wijkbewoners	die	ons	een	warm	hart	toe
dragen	en	ons	altijd	voorzien	van	boeken,	knutselmateriaal	en	cadeautjes	voor	de	bingo.

Een	fantastisch	2023	toegewenst!

Meer	weten,	neem	een	kijkje	op	onze	website:	deherbergnieuwland.nl	
Wilt	u	onze	nieuwsbrief	ontvangen?	Stuur	dan	een	mail	naar:	info@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	info@deherbergnieuwland.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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