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Een bloemetje voor een Nieuwlander

Vrij, Gezellig en Onafhankelijk

www.buurtnieuwland.nl

Zondag 25 maart
Een bijzondere buurtmiddag!
U bent van harte welkom 14.30u
in de Molenberg
Vindt u dat iemand uit onze buurt wel een bloemetje verdient?
Heeft u grote waardering voor een buurtbewoner of -bewoonster?
U kent ze vast wel.
Mensen in uw omgeving die zich verdienstelijk maken voor hun medemens.

Of iemand die wel een extra steuntje kan gebruiken vanwege veel tegenslag.
Het buurtcomité wil 2 keer per jaar een buurtbewoner/-gezin laten weten
waarom Nieuwlanders veel waardering voor hen hebben.
Laat ons weten wie volgens u wel dat bloemetje heeft verdiend.
b.ezendam@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------Iets anders.
We willen ook eens een aparte
activiteit voor kinderen organiseren.
Heeft u daar ideeën over?
Wie wil met ons daarover
meedenken? Ouders???
Bel 334.14.08
of
b.ezendam@kpnplanet.nl

Nieuwland is een buurt met verschillende bewoners! Gezinnen met jonge kinderen,
mensen afkomstig uit andere landen, alléénwonenden, gezinnen met opgroeiende
jongeren, één-ouder gezinnen, ouderen. Nieuwland heeft bijzondere bewoners!

We hebben een aantal buurtbewoners gevraagd te vertellen over wat
hen zo bijzonder maakt. Zondagmiddag 25 maart gaan zij dat doen!!
 Ton Bloemzaad laat zijn aparte verzameling zien en vertelt er over.
 Petra Versteeg gaat u vertellen waarom carnaval zo’n bijzondere betekenis
heeft in haar leven, ja in haar gezin en familie! Dit jaar was zij de “Hofdame”
van Prinscarnaval bij De Dwarsliggers.
 Hans Reefman toont kunstwerken die hij maakt van o.a. nagellak.
 Marion Gerritsen vertelt waarom zij zich in haar leven pelgrim blijft voelen.

Zondagmiddag 25 maart, 14.30 uur in de Molenberg maakt u kennis
met hun bijzondere verhalen! En heeft u zelf ook een mooi verhaal?
Koffie met iets lekkers staat klaar en natuurlijk zorgen
Tinie Stein-Ahrens(piano) en Emmy Reefman-van Diesen(sopraan) weer
voor het muzikale intermezzo.
Tot ziens zondagmiddag 25 maart,
het buurtcomité
Ronald, Bernadette Ezendam, Ton Bloemzaad,
Mirjam Buis, Caroline Schimmel en Louis ter Huurne
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Actiedag Samen naar een Leefbare Buurt
zaterdag 14 april, 10.00uur

Een mooi afscheid van 2011. Nieuwlanders kletsten in de oliebollentent nog
even na over het oude jaar en wensten elkaar een gezond en gelukkig 2012.

De speeltuin krijgt een opknapbeurt. De gemeente heeft er al nieuw zand ingebracht.
Voor de veiligheid van de
kinderen is de “doorsteek”
al afgeschermd met een hek.

Kinderen brachten oliebollen naar oudere buurtbewoners.

Zaterdag 14 april de dag van Samen naar een Leefbare Buurt gaan buurtbewoners aan de
slag om iets aan hun woonomgeving te doen. Wij gaan dan de speeltuin een opknapbeurt
geven. De toestellen schoonmaken, de struiken snoeien en….het buurtcomité heeft gevraagd
om een picknicktafel. Die komt er ook, dankzij een financiële bijdrage van het
Dorpsplatform Oosterbeek. Dat wordt een mooie ontmoetingsplek voor ouders, oma’s en
opa’s die met hun( klein-)kind naar de speeltuin gaan en natuurlijk voor buurtbewoners om
daar even een praatje te maken.
Kom helpen, meldt u bij b.ezendam@kpnplanet.nl Of tel. 334.14.08
De buurt even een voorjaarsbeurt geven! Het is lente, kinderen spelen weer buiten en
in de perkjes voor de flats hebben de bewoners weer voor kleur gezorgd.

Een mooi jaar, samen in Nieuwland.

Maar hier en daar ziet Nieuwland er ook zo
uit…..! Dat willen we toch niet?!
Komt u 14 april helpen met die
voorjaarsschoonmaak van onze buurt?
Meldt u zich daarvoor aan bij
b.ezendam@kpnplanet.nl
of tel. 334.14.08

len we toch niet!?

