
 

 

             

             

             

                   

                    LENTE!!! 

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak van Nieuwland 

 
Het Buurtcomité Nieuwland nodigt u uit om zaterdag 28 maart 

mee te doen aan de schoonmaakactie in onze buurt. 

Zaterdag 28 maart 10.30 uur beginnen we bij het speeltuintje 

onder aan de Margrietstraat.  
De gemeente zorgt voor bezems, papierknijpers, vuilniszakken, 

werkhandschoenen, kruiwagens. Het buurtcomité zorgt voor 

koffie,thee, koek en fris voor de kinderen. 

 

Overal gaan we de rommel opruimen. 

   

 

 

 

 

 

 

In de struiken, langs de straten, in de speeltuintjes, in de 

groenstroken, alle rotzooi ruimen we op! 

 

Als we klaar zijn is Nieuwland 

weer fris en opgeruimd!  

 

Help ons mee!!! 

 

 

Tot ziens zaterdag 28 maart 10.30 uur 
Het buurtcomité  
Miriam Buist, Ton Bloemzaad, Louis ter Huurne, Caroline Schimmel, Bernadette Ezendam 
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 BUURTCOMITE NIEUWLAND 

bestaat (bijna) 10 jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kijken terug op heel veel leuke evenementen en resultaten die 

we de afgelopen tien jaar hebben gehad. We hadden een 

buurtontbijt, er kwam kunst in de wijk met die mooie dierfiguren 

aan de flatgevels, we hebben een prachtige middag gehad met 

hapjes en muziek uit Iran, oudejaars-oliebollen, elk jaar is er de 

buurtBBQ, voor de jeugd is er het pannaveldje gekomen, er waren 

themamiddagen in de Molenberg, de speeltuitjes zijn opgeknapt. 

De Nieuwlander, onze buurtkrant, heeft al de 33e editie bereikt. 

We hebben nu een eigen buurtwebsite www.buurtnieuwland.nl 

waarop u de foto’s van al die mooie momenten kunt zien.  

Dit 10-jarig  jubileum gaan we in de zomer vieren!   

Meer info daarover volgt! 
 

Na tien jaar heeft dit Buurtcomité behoefte aan 3 nieuwe 

leden. Eerdere oproepen hebben nog geen succes gehad. 
 

Maar als het dit keer niet gaat lukken, dan zetten wij  

Mirjam Buis, Tom Bloemzaad, Bernadette Ezendam, Caroline Schimmel 

en Louis ter Huurne er na 10 jaar een punt achter!   

 

Wie meldt zich?  tel. 334.14.08  of  lterhuurne@kpnplanet.nl  

http://www.buurtnieuwland.nl/
mailto:lterhuurne@kpnplanet.nl

