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Zaterdag 23 december 2011

Was 2011 een goed jaar, wordt 2012 beter?

Nieuwland is een mooie buurt om te wonen. Speelplekken voor kleine kinderen,
een pannaveld voor voetbaltalenten, park Bato’s Wijk als achtertuin van de buurt,
de straten zijn schoon, zwerfvuil is er maar valt mee en er zijn geen vernielingen.
Dit jaar hebben we dus ook weer een buurtschoonmaakdag gehouden. De
veiligheid voor kinderen bij de speeltuin is verbeterd. Er is een zoutbak.
Een schoon en veilig Nieuwland….. dat willen we zo houden.

Het Buurtcomité,
Mirjam Buist
Louis ter Huurne
Ronald
Bernadette Ezendam
Caroline Schimmel

Is het ook goed wonen in Nieuwland? Daar zal elke bewoner van Nieuwland een
persoonlijk antwoord op hebben. Dat hangt van zoveel persoonlijke zaken af.
Gezondheid, wel of geen ziekte in gezin of familie, de omgang met de buren, werk of
werkeloos, hoe gaat het met de kinderen op school en met hun vriendjes: op elk
adres in Nieuwland een ander verhaal! Het buurtcomité heeft ook dit jaar
activiteiten georganiseerd waarbij u uw buurtgenoten kon ontmoeten. Bij de
buurtbarbeque, op de filmavond in het filmhuis, bij het maken van de wagen voor de
kinderoptocht met Koninginnedag. Het is goed wonen in Nieuwland als we ons met
elkaar verantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer in buurt, met kinderen, met
jongeren, met ouderen, met de buren. Daar wil het buurtcomité volgend jaar aan
meewerken. Heeft u daarvoor ideeën heeft, laat ons dat weten via telefoon, e-mail
of natuurlijk op de website www.buurtnieuwland.nl
Een gezond en gelukkig Nieuwjaar, in een fijne buurt. Laten we elkaar dat
toewensen, oudejaarsdag van 15.00 u – 17.00u bij het speeltuintje met oliebollen,
glühwein en warme chocolademelk!
Het buurtcomité,
Caroline Schimmel, Ronald, Bernadette Ezendam,
Ton Bloemzaad, Mirjam Buist, Louis ter Huurne
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Onderhoud park Bato’s Wijk, de achtertuin van Nieuwland.
Park Bato’s Wijk is prachtig hersteld. Nu moet het ook goed onderhouden worden. Op
de buurtbijeenkomst vorig jaar november waar mevrouw Arda Wijsbek vertelde over de
geschiedenis van het park,heeft een aantal Nieuwlanders laten weten dat ze wil
meehelpen bij het onderhoud van het park.
De gemeente heeft dit mooie aanbod aangenomen!

schone buurt

elk jaar koninginnedag

Met de hulp van vrijwilligers kan er net iets meer
gedaan worden met een beperkt budget! Begin
februari komt er nog een informatie-avond. Dan
laat de gemeente het onderhoudsplan zien en
vertelt ze wat vrijwilligers kunnen doen.
Ook mee doen?
Bel Louis ter Huurne tel.334.14.08

Oudejaarsdag, Oliebollendag!!!!
Zaterdagmiddag 31 december
gelukkig in de tent, de BBQ

prachtige film, As it is in heaven

15.00 u – 17.00 u bij het speeltuintje
Voor alle Nieuwlanders oliebollen, een glas
Glühwein of warme chocolademelk om elkaar
een gezond en gelukkig 2012 te wensen!
Het buurtcomité hoopt u daar ook te zien!

Jan Joldersma, bouwer van onze website

voor tekstvakken als u de opmaak van het tekstvak voor
het blikvangercitaat
wilt wijzigen.]
de speeltuin,
nog veiliger

