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   Buurtbarbeque  
 

                   
 

 

Je woont al jaren op Nieuwland, of je bent er pas komen wonen, bij de jaarlijkse BBQ 

ontmoet je de Nieuwlanders. Zomerverhalen,vakantieverhalen, kinderen naar een nieuw 

schooljaar of voor het eerst naar school….kortom bijkletsen! Elk jaar een succes.  

Je neemt zelf je drankje en stoel mee, wij zorgen voor de rest! 

 

Dit jaar een andere opzet.  
De barbeque is een buurtfeestje waar je ook op het laatste moment nog naar toe kunt 

gaan als je zin hebt. 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.  

Het is een buurtfeestje waar je spontaan naar toe gaat als je zin hebt. 

Je hoeft je niet van te voren op te geven. Je betaalt bij de BBQ wat je eet! 

Prijzen €1,25 of €1,50 per BBQhap 

Wil je niet eten maar er wel bij zijn, kan ook, alle Nieuwlanders zijn welkom! 

Verderop lees je  meer over nog een nieuw idee bij deze BBQ! 

 

Extra Kinderprogramma 
Onze eigen Nieuwlandse clown, Clown Fleur gaat samen met de kinderen een 

verrassend programma maken. Op pagina 3 lees je daar meer over. 

 

Reserveer zaterdag 18 augustus voor de BuurtBBQ! 

Buurtbewoners helpen mee in onderhoud Park Bato’s Wijk. 
 

Op een buurtmiddag van Nieuwland is het idee gekomen om met  buurtbewoners 

mee te helpen aan het onderhoud van het park. Voor veel Nieuwlanders is Bato’s 

Wijk toch ook een beetje hun “achtertuin”! Het buurtcomité heeft dat idee toen 

doorgegeven aan de gemeente en samen met andere bewoners uit de omgeving is  

er  nu een groep die elke 14 dagen op maandagavond van 19.00uur tot 20.30uur  

aan het werk gaat in het park. Iedereen kan meedoen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus en september wordt op de volgende maandagavonden gewerkt:  

6 en 20 augustus en 3 en 17 september. Heb je zin om een keer mee te doen?   

Kom gewoon op één van deze avonden, je hoeft je niet van te voren aan te melden. 

De start is bij het baarhuisje op de begraafplaats aan de Fangmanweg. Daar wordt 

verteld wat er gedaan moet worden. En na afloop kletsen we nog even wat bij en 

drinken een kop koffie, thee of een frisdrank.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dank je wel Ronald!  
 

Ronald van Mersbergen heeft laten weten dat hij geen lid meer kan zijn van het 

buurtcomité.  

Ronald is vanaf het begin, september 2006, lid geweest. Hij heeft o.a. het ontwerp 

voor onze Nieuwlander krant gemaakt.  

Wij bedanken je Ronald voor wat je voor de buurt Nieuwland hebt gedaan. We 

hopen je met je vrouw en kinderen nog vaak te zien op de buurtmiddagen en met je 

kinderen natuurlijk ook in de optocht met de versierde wagens op Koninginnedag! 
 

Het buurtcomité: Mirjam Buist, Louis ter Huurne, Ton Bloemzaad, Caroline Schimmel en  

Bernadette Ezendam 

Wie volgt Ronald op in het buurtcomité?   

Neem contact op met b.ezendam@kpnplanet.nl  of tel. 334.14.08  

Zaterdag 

 

  18   

augustus 

 

17.00 u 
 

Maandagavond 23 juli waren  

er 12 vrijwilligers aan het werk, 

van wie 5 Nieuwlanders! 

 

Het is vrijwillig, je bent niet 

verplicht om iedere keer mee  

te werken. De gemeente zorgt 

voor harken, schoffels en ander 

gereedschap.  
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Kinderfeest met Clown Fleur 
bij de BuurtBBQ  

zaterdag 18 augustus, 17.00 uur 

 

Ja, je ziet haar witte bedrijfsbus elke dag    

want Clown Fleur  

is een buurtbewoonster, Margaret woont 

op Nieuwland!   

Tijdens de barbecue gaat ze voor de kinderen 

een speciaal kinderfeestje organiseren. 

Ballonfiguren maken, glittertattoo’s,  

schminken, grabbelton, suikerspin…en 

nog veel meer leuke dingen! 

      

Margaret vindt het fantastisch dat ze iets  

voor de buurt kan doen.           

Wil je meer weten over deze vrolijke buurtbewoonster, over Clown 

Fleur? Ze verzorgt ook verjaardagen, openingen van winkels, 

bedrijfsfeesten. Bij huwelijken deelt ze aan de gasten heliumballonnen 

uit met wenskaartjes.  

Kijk op www.clownfleur.nl  Voor direct contact 06-10063394 

 

De BBQ met uw eigen lekkere hapjes of salades! 
Een BBQ zonder salades, dat kan niet. Natuurlijk zorgen wij dat er een 

basissalade is. Vorig jaar was er een buurtbewoner die ook een heerlijke 

salade meebracht. Dat brengt ons op het volgende idee.  

     

Verras je buurtgenoten met jouw eigen  

specialiteit, een lekker hapje, een frisse  

salade of wat je ook bedenkt!  

Een heerlijke tafel met allerlei  

Nieuwlandse specialiteiten uit eigen keuken...,   

dat maakt van de BBQ een buurtfeest. 
 

   
        

 
 

 

 

WWW. BUURTNIEUWLAND.NL 

De website van Nieuwland 

 

Man of vrouw gezocht die het leuk vindt om teksten (+ foto’s) aan te 

leveren met actueel buurtnieuws.  
Soms zie je in onze buurt ineens zo maar bouwkranen. Of er wordt 

gegraven in de straat. Wat zou het fijn als je op www.buurtnieuwland.nl 

kunt lezen wat daar gebeurt. Een foto en/of een korte tekst, meer is niet 

nodig. Wie zou dat willen doen? Je stuurt die kopij naar onze 

sitebeheerder, Jan Joldersma en die zet het snel op de site. Samen met Jan 

help je zo de site “actueel” te houden.  Heb je interesse? Neem dan 

contact op met Louis ter Huurne (lterhuurne@kpnplanet.nl)  of stuur een 

berichtje naar contact@buurtnieuwland.nl. 

 

Marktplaats Nieuwland. 

Op www.buurtnieuwland.nl  staat een Prikbord. In het afgelopen half 

jaar leverden buurtbewoners korte teksten aan over diverse onderwerpen: 

zandbak te koop, verloren ketting, oppas gevraagd voor hond, uitnodiging 

voor lezing, bezoek aan de Chinees, vrijwilligers in park Bato’s Wijk, 

centrale verwarming, buurtwandeling, kinderactiviteiten, bloemetje en 

twee gedichten. 

Het prikbord kan ook een Nieuwlandse Marktplaats zijn. Heb je 

iets te koop? Op zoek naar bv. kinderspeelgoed? Wil je iets ruilen? 

Burenhulp nodig of aanbieden? Hulp nodig bij een klus en in ruil 

daarvoor iets voor de ander doen? Kortom, maak gebruik van deze 

Marktplaats op het Prikbord van de website. 

De spelregels staan op de site.  

 

Leuk fotomoment? 

Spelende kinderen, een grappig moment, een prachtige sneeuwtuin, een 

bloeiende boom in de zomer, de eerste dag naar school. Een foto waard! 

Maak die foto en stuur hem op naar contact@buurtnieuwland.nl en wij 

plaatsen hem op de site.  
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