
WORKSHOP	BOETSEREN
Een	lente	bakje	of	een	uniek	collier

Datum:	woensdag	1	februari
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

Laat	uw	persoonlijke	stijl	tot	uitdrukking	komen	met	het	materiaal	klei.	We	gaan	gezamenlijk
aan	de	slag	en	inspireren	elkaar.	Het	materiaal	is	in	De	Herberg	aanwezig.
	
Gaat	u	de	uitdaging	aan

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

WORKSHOP	BROCHE
Een	mooi	Valentijn	cadeau

Datum:	woensdag	8	februari
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

De	 workshop	 met	 Joke	 geeft	 altijd	 een	 leuk	 resultaat.	 We	 gaan	 een	 broche	 maken	 van
knopen,	vilt	of	kralen.
Een	leuke	verrassing	voor	iemand	die	u	een	warm	hart	toedraagt.	Kom	gerust	meedoen.
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033.

WORKSHOP	POSITIEVE	GEZONDHEID
Voor	wijkbewoners	uit	Nieuwland

Datum:	dinsdag	14	februari
Aanvang:	10.30	uur
Einde:	12.30	uur
Voor	wie:	iedereen
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	laten	we	"alle	ballen	vallen"	en	staan	we
even	stil	bij	jouw	veerkracht.

De	workshop	bestaat	uit:
Uitleg	concept
Meting
Bespreking	onder	begeleiding	van

Carolien	van	Middelaar,	maatschappelijk	werker.	
	
Wees	er	snel	bij,	want	de	groep	is	met	maximaal	8	deelnemers
Opgeven	bij	Carolien	van	Middelaar	per	mail

WORKSHOP	LENTEBLOEM
We	gaan	de	bloemetjes	buiten	zetten

Datum:	woensdag	15	februari
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

We	gaan	gezamenlijk	aan	de	slag	en	inspireren	elkaar	om	mooie	bloemen	te	gaan	maken.	Dit
doen	we	met	verschillende	materialen,	zoals	vilt,	crepe	papier	en	stof.
Het	materiaal	is	in	De	Herberg	aanwezig.

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

DAGTOCHT	IJSBEELDEN
Festival	in	Zwolle

Datum:	donderdag	23	februari	2023
Vertrek:	12:45	uur
Voor	wie:	volwassenen
Kosten:	€	47,50

De	beste	ijskunstenaars	ter	wereld	komen	naar	Zwolle!	In	een	grote	vrieshal	gaan	ze	aan	de
slag	 met	 275.000	 kilo	 ijs	 en	 275.000	 kilo	 sneeuw.	 “WHAT	 A	 WONDERFUL	 WORLD”	 is	 een
magische	wereld	met	sculpturen	tot	wel	6	meter	hoog.	Het	Nederlands	IJsbeelden	Festival	is
een	uniek	winter-evenement	voor	jong	en	oud!

Deze	 dagtocht	 is	 inclusief	 bustocht,	 entree	 en	 koffie/thee	met	 appelgebak	 (kan	 vervangen
worden	door	saucijzenbroodje/kaasbroodje)

Bedrag	graag	voor	9	februari	overmaken	op	de	rekening:

Dhr.	K.R.	Admiraal	-	NL56	INGB	0001	5810	82
Contactpersoon:	Klaas	Admiraal
Te	bereiken	via:		k.r.admiraal@ziggo.nl

WARM	AANBEVOLEN

Sneeuwballen	 gooien,	 sleeën	 en	 een	 sneeuwpop	maken.	Of
lekker	binnenblijven	in	je	pyjama,	koekjes	bakken	en	warme
chocolademelk	drinken.	Veel	mensen	hebben	fijne	gedachten
bij	 de	 winters.	 Maar	 deze	 winter	 roept	 hele	 andere
gevoelens	 op.	 Barre	 tijden	 en	 onzekerheid.	 De
energieprijzen	zorgen	bij	veel	mensen	voor	problemen.	Hoe
komen	 we	 samen	 warm	 de	 winter	 door?	 Laten	 we	 als

bewoners	 in	Nieuwland	 veel	warmte	 in	 de	 buurt	 verspreiden:	 via	warme	 contacten	 en	met
activiteiten	die	bijdragen	aan	meer	warmte.	Met	elkaar	kunnen	we	veel	mensen	helpen	om	op
energiekosten	te	besparen.

Daarnaast	 kunnen	 we	 elkaar	 inspireren	 om	 aan	 de	 slag	 te	 gaan	 met	 energiezuinige
maatregelen	en	besparing.	De	gemeente	heeft	een	mooi	aanbod	gemaakt.	We	hopen	dat	de
mensen	 in	 Nieuwland	 elkaar	 de	 nodige	 warmte	 geven	 en	 een	 hart	 onder	 de	 riem	 willen
steken.	 In	barre	tijden	merk	je	vaak	wel	hoe	waardevol	relaties	zijn.	Help	elkaar	de	winter
door.	Wijs	mensen	op	het	aanbod	van	bijvoorbeeld	De	Boogkerk	om	mee	 te	betalen	aan	de
energie	rekening.	Een	warme	winter	gewenst.

Voor	meer	inspiratie	kijk	op	de	website:
https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/WarmAanbevolen-klein.pdf

BLIJF	FIT	55+
	
Wilt	u	ook	weer	wat	actiever	en	fitter	worden?	Wist	u	dat	uw
spierkracht	jaarlijks	afneemt	en	dat	het	daarom	nodig	is	om
2	 keer	 per	 week	 te	 trainen	 voor	 meer	 spierkracht	 en	 een
betere	balans?

Kom	 dus	 mee	 doen	 met	 de	 gezellige	 damesgymgroep	 op
woensdagmiddag	 in	 de	 Herberg.	 Er	 wordt	 geoefend	 met
verschillende	 sportmaterialen.	 En	 de	 muziek	 maakt	 dat	 u
plezier	 hebt	 in	 het	 bewegen.”	 Ik	 kijk	 uit	 naar	 ons	 uurtje
sporten	en	de	thee	na	afloop”,	aldus	een	deelneemster

Dag:	Elke	woensdagmiddag	
Aanvang:	14.00	uur
Einde:	14.45	uur
De	les	wordt	afgesloten	met	een	kopje	koffie	of	thee.
Voor	wie:	voor	alle	dames	van	55+

KAARTVERKOOP	

Hartelijk	 dank	 aan	 iedereen	 die	 het	 afgelopen	 jaar
wenskaarten	heeft	gekocht	bij	De	Herberg.	We	zijn	blij	met
de	resultaten.	Wij	hebben	gemiddeld	een	jaaropbrengst	van
circa	900	euro.

Nu	 de	 materiaalkosten	 door	 de	 jaren	 heen	 gestegen	 zijn,
hebben	 we	 besloten	 om	 na	 20	 jaar	 de	 prijs	 per	 kaart

verhogen	naar	€	0,75.	De	prijs	voor	10	kaarten	wordt	€	6,50.

Heeft	u	nog	oude	wenskaarten	of	papier/enveloppen	over?	Fijn	als	u	deze	inlevert	bij	ons.	We
kunnen	alles	goed	gebruiken.

WORKSHOP	SCHILDEREN
Laat	u	inspireren	door	de	lente

Datum:	woensdag	22	februari
Aanvang:	10.15	uur
Einde:	12.00	uur
Voor	wie:	iedereen
Kosten:	vrijwillige	bijdrage

Deze	ochtend	krijgt	u	schilderles	van	Joke.	Neem	een	houten	schaal,	plank	of	kistje	mee,	om
er	iets	moois	van	te	maken.	

In	 de	 Herberg	 hebben	 we	 ook	 materiaal	 om	 een	 lente	 schilderij	 te	 maken.	 Kom	 gerust
meedoen.
	
Contactpersoon:	Carolien	van	Middelaar
Te	bereiken	via	:		info@deherbergnieuwland.nl
Deze	activiteit	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	Indebuurt033

PRESENTIE	BENADERING

De	coordinatoren	van	Stichting	Inloophuizen	Amersfoort	zijn
opgeleid	 en	 werken	 vanuit	 de	 presentie	 benadering.	 In	 de
komende	 nieuwsbrieven	 worden	 de	 8	 kenmerken	 van	 de
presentiebenadering	 toegelicht.	 Deze	 theorie	 proberen	we,
samen	 met	 onze	 vrijwilligers,	 toe	 te	 passen	 in	 onze	 vier
organisatie	in	Amersfoort.

Wilt	u	meer	weten,	kijk	dan	even	op	dit	leuke	filmpje:
Guido	over	de	presentietheorie	van	Prof.	Dr.	Andries	Baart	-	Bing	video

Bekijk	de	webversie

Ontmoetingscentrum	De	Herberg

Gastvrije	plek	midden	in	Nieuwland

Activiteiten	Agenda

Nieuwsbrief	-	Februari	2023
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:
We	zijn	blij	te	melden	dat	we	een	nieuwe	vrijwilligers	bereid	hebben	gevonden	om	zich	in	te
zetten	voor	onze	organisatie,	o.a.	een	nieuwe	huismeester.		We	trots	op	onze	vertrouwde
vrijwilligers,	zoals	Sjaak	van	Jetten	die	eind	24	februari	15	jaar	lang	Bridge	verzorgd	op	de	vrijdag
middag.

De	vrijwilligers	zetten	zich	in	iedere	week	weer	in	voor	vertrouwde	en	nieuwe	activiteiten.	Deze
behoeven	meer	aandacht.	We	zoeken	nog	steeds	iemand	die	het	leuk	vindt	om	uitvoerend	onze
diverse	sociale	media	te	verzorgen.	Misschien	bent	u	dat	wel?		

De	coördinator	heeft	een	werktelefoon.	Het	nieuwe	nummer	is	tel:	06	30	60	39	85.	Graag	dit
nummer	gebruiken	en	niet	meer	privé	bellen.

De	vrijwilligers	hebben	weer	een	mooi	activiteiten	aanbod	gemaakt.	Kom	gerust	eens	kijken.

Of	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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