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In het voorjaar hadden we weer de
jaarlijkse buurtschoonmaakdag.
Het viel ons op dat er dit keer
weinig zwerfvuil in Nieuwland
was!Dat moeten we zo houden.
Maar bij de zitbank bij het
speeltuintje ligt nu toch vaak
rommel. Ouders, wilt u de kinderen
er op wijzen om troep als
chipszakjes, frisdrankpakjes e.d. in
de prullenbak te gooien.

Bezoek de website www.buurtnieuwland.nl

Je woont al jaren op Nieuwland? Je bent er pas komen wonen?

Op de website www.buurtnieuwland.nl vindt u alle informatie over
de buurtactiviteiten in de afgelopen jaren. Ook kunt u de foto’s downloaden
die bij de verschillende activiteiten zijn gemaakt.

Bij de BuurtBBQ ontmoet je de Nieuwlanders. Zomerverhalen,vakantieverhalen,
kinderen naar een nieuw schooljaar of voor het eerst naar school, kortom
bijkletsen! Elk jaar een succes. De barbeque is een buurtfeestje waar je ook op het
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laatste moment naar toe kunt gaan als je zin hebt.

Wist u dat u ook zelf berichten kunt plaatsen?
Wilt u iets te koop aanbieden of weggeven? Bent u op zoek naar een artikel?
Zoekt u iemand om u ergens mee te helpen?
Mail een berichtje naar contact@buurtnieuwland.nl

Zo krijgen we een eigen Nieuwland Marktplaats.
De Nieuwlander wordt huis-aan-huis verspreid in Buurt Nieuwland.
Onze Buurt Nieuwland dat is:
Christinastraat, Mauritsstraat, Margrietstraat, Willem Alexanderstaat,
Johan Frisoflat, Nieuwland en Nieuwlandweg

Je hoeft je niet van te voren op te geven. Is het mooi weer,dan krijg je tóch zin.
Zie je dat je buren gaan, dan wil je ook wel meegaan. Wil je iets later komen,
moet kunnen. Een buurtfeestje waar je spontaan naar toe gaat als je zin hebt.
Neem je eigen drankje en stoel mee. Wij zorgen voor de rest!

Waar? Op de parkeerplaats voor de flat op Nieuwland
Wilt u niet eten maar er wel bij zijn?
Kan ook, alle Nieuwlanders zijn welkom!

Zie ook pagina 3
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Een rode beuk in Park Bato’s Wijk is dinsdag 11 augustus 2015 gekapt.
Meer dan 100 jaar oud was die, maar ziek geworden en nu gesneuveld.
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De BBQ met uw eigen lekkere hapjes of salade
Een BBQ zonder salades, dat kan niet. Natuurlijk zorgen wij dat er
een basissalade is. Vorig jaar kwamen sommige buurtbewoners ook met
heerlijke salades uit eigen keuken! Heb jij een eigen recept?
Verras je buurtgenoten met je eigen specialiteit…..een lekker hapje, een
frisse salade of wat je wilt. Dat wordt dan een heerlijke tafel
met Nieuwlandse specialiteiten.

Dat maakt van de BBQ een buurtfeest!

Weet u dat een groep vrijwilligers 2x in de maand op maandagavond bezig
is het park mooi te houden? Weet u dat dit een initiatief is vanuit Nieuwland?
Zondagmiddag 21 november 2010 hadden we een buurtmiddag in de
Molenberg over de geschiedenis van het park. Daar kwam het idee om met
vrijwilligers mee te helpen het park mooi te houden.Voor veel Nieuwlanders
is Bato’s Wijk toch ook een beetje hun “achtertuin”! Samen met andere
bewoners uit de omgeving van het park is er nu een groep die elke 14 dagen
op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur aan het werk gaat in het park.

Vegetarisch? Daar is aan gedacht! Maar je kunt ook je
eigen vegetarische BBQ-snack meenemen
Geen varkensvlees? Er is kip en rundvlees!
Wat kost het? €1,00 of €1,50 per portie.
Voor de kinderen is er een springkussen
Sayın Nieuwland
oturanlar,

Zin om mee te helpen? Je hoeft niet iedere keer mee te werken. Na afloop
kletsen we nog even wat bij en drinken een kop koffie, thee of een frisdrank.
De gemeente zorgt voor harken, schoffels en ander gereedschap.
De volgende avond is maandagavond 24 augustus en dan weer 7 en 21
september. Kom gewoon op één van deze avonden, je hoeft je niet van te
voren aan te melden. De start is bij de begraafplaats aan de Fangmanweg.

29 ağustos cumartesi günü
Buurtcomité Nieuwland
tarafından organize
edilmiş mangal partisi için
bütün Nieuwland'a
oturanlar davetlidir.
Gereken başka bilgi için
davette bula bilirsiniz.
Sizde geliyormusunuz???

Bonjour,

Dragi Nieuwlander,

Le samedi 29 août 2015, le
comité du quartier de
Nieuwland organise un
barbecue pour tous les
habitants du quartier
Nieuwland. Les informations
sont dans l’invitation.

U suboto 29tog avgusta
2015 organizuje
organizacija Nieuwlander
za sve stanovnike od okruga
Nieuwland godisnji
rostilj.Za detalje vidite
ostatak u ovom pozivu.

Vous venez aussi ????

Dolazite li vi ????

Le comité de quartier

