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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 veel
rommel. Ouders, wilt u de
kinderen er op wijzen om troep als
chipszakjes, frisdrankpakjes,flesjes
e.d. in de prullenbak te gooien.

www.buurtnieuwland.nl

Springkussen, waterglijbaan, knutselen, zelf koken, speurtocht door de buurt, het Sport –en
Beweegteam van de gemeente heeft voor de kinderen van Nieuwland in de vakantie een mooi
actief programma verzorgd. Op het pannaveldje was het 4 woensdagochtenden dikke pret voor
de kinderen. Het buurtcomité had vooraf overal in de buurt posters opgehangen.
En buurtbewoonster Anouk Niezen uit de Christinastraat heeft steeds meegeholpen.

Bezoek de website www.buurtnieuwland.nl
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.

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? Samen koken en eten?
Mail een berichtje naar contact@buurtnieuwland.nl

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

Vrij, Gezellig en Onafhankelijk
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Veel bomen in Park Bato’s Wijk zijn oud en worden ziek.
Deze was meer dan 100 jaar oud, en nu gesneuveld.
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“Samen op zoek naar een beweegactiviteit die bij u past”

Ik ben Anouk van Gastel.
Ik ben buurtsportcoach bij het Sport- en Beweegteam
in de gemeente Renkum.
Ik werk vooral in Oosterbeek.
T. 06-51 95 14 85
E. a.van.gastel@renkum.nl

Weet u dat een groep vrijwilligers 2x in de maand bezig is in het park?
Weet u dat dit een initiatief is vanuit Nieuwland? Vijf jaar geleden, op een
buurtmiddag in de Molenberg over de geschiedenis van het park, kwam het
idee om met buurtbewoners mee te helpen het park mooi te houden.Voor
veel Nieuwlanders is het park toch ook een beetje hun “achtertuin”!

Eén van de taken van een buurtsportcoach is inwoners, jong en oud, te stimuleren
om met plezier te gaan bewegen. En als iemand wil, kan ik meehelpen om een
passend beweegaanbod te vinden bijvoorbeeld bij een sportvereniging. Dit doen wij
in samenwerking met sportverenigingen en verschillende organisaties op het gebied
van welzijn, zorg, onderwijs en maatschappelijke opvang. Wilt u meer bewegen
maar weet u niet precies hoe u dat moet aanpakken? Neem dan contact met mij op,
dan kijken wij samen verder.
In Oosterbeek bieden wij elke woensdagmiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar
de Sportinstuif aan. Dat doen wij in de gymzaal aan de van Spaenweg
De Sportinstuif is iedere woensdag van 14.30 – 15.30 uur
Waar? In de gymzaal bij basisschool De Marlijn aan de van Spaenweg.
Voor wie? Kinderen van 6 - 12 jaar; inschrijven in de gymzaal van 14.15 tot 14.30.
Kosten? €0,50 Met Gelrepas is het gratis

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.
Zaterdagmorgen 17 september van 10.30 -12.00u zijn we er weer. Daarna
ook op zaterdagmorgen 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober. Kom gewoon,
je hoeft je niet van te voren aan te melden. De start is bij de begraafplaats aan
de Fangmanweg.

Op 10 september organiseert het Sport- en Beweegteam Renkum “50+ sportief”
met o.a. een fitheidstest voor 50-plussers, in de sporthal aan Dalweg in Doorwerth.
Het Sport- en Beweegteam doet ook actief mee aan de Nationale Sport Week in de
week van 17 september waarin u met verschillende sport- en beweegactiviteiten
kennis kunt maken. Meer informatie hierover via de gemeenterubriek in de
Hoog&Laag, flyers en op www.facebook.com/sportenbeweegteamrenkum

