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Beste << Test Voor en achternaam >>,
Augustus, de maand waarin bijna iedereen op vakantie is.
Waar bijna alles vrijwel tot stilstand is gekomen.
Nou bij Nieuw Westland niet.
We zijn net warmgedraaid!
Wij genieten nog na van een bruisend VrijheidsFeest op het strand met
allemaal gelijkgestemden.
De Vrijheidsspeech van Bob de Wit gaf iedereen de energie en de hoop om
een mooiere wereld te gaan bouwen.
Om te beginnen in Westland, maar daarna in geheel Nederland en wellicht ver
daarbuiten.
Heb je de vrijheidsspeech gemist? klick dan hier
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Het feest heeft ons de energie en inspiratie gegeven om in de tweede helft van
2021 flink te gaan versnellen.
We gaan nog meer goede workshops organiseren om je mentaal en spiritueel
voor te bereiden op wat komen gaat.
En vooral ook om te verbinden.
Ons netwerk is nog nooit zo belangrijk geweest.
Wij hebben ons team mogen uitbreiden met Marijke!
Zij gaat onze financiën en ledenadministratie op orde maken de komende
weken.
Maar we hebben meer hulp nodig, dus meld je aan!
Samen gaan we het verschil maken.
Landelijk zijn mensen in allerlei regio’s bezig, en ze kijken allemaal naar Nieuw
Westland.
Ze willen allemaal weten hoe het hebben gedaan, waar moeten ze beginnen?
Maar we zijn zelf ook nog maar net van start, en vaak nog aan het
experimenteren.
Vandaar dat we jou vragen om actief mee te komen doen.
In september start Nieuw Westland met een open dialoog voor de thema
groepen onder begeleiding door Dialoog Nederland.
Het doel is om in contact te komen met professionals en samen te praten over
hoe bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs eruit ziet in het jaar 2030.
Zoals we in Bob de Wit zijn boek Society 4.0 hebben gelezen zijn het altijd de
burgers die voor burgers zorgen, en behouden de harmonie in de samenleving.
Laten we samen Nieuw Westland gaan bouwen, en een voorbeeld zijn voor
andere regio’s!
Doe je mee?
Houd je taai en zoek elkaar op.
Met liefde,
Team Nieuw Westland
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Wij hebben Conrad van Pruijssen uitgenodigd van De Ondernemende
School. Hij deelt de idealen die naar voren zijn gekomen op de afgelopen
bijeenkomst van 9 juni. Conrad heeft ervaring in het oprichten van scholen en
weet goed uit te leggen wat veel voorkomende kansen en valkuilen zijn. Ook
wat het verschil is tussen bekostigde scholen en B3 (particuliere) scholen. Hij
helpt initiatieven graag een vliegende start te maken, zowel basisscholen als
voortgezet onderwijs. Wil jij ook een verandering teweeg brengen? Kom dan op
31 augustus naar deze bijeenkomst, aanmelden via
onderwijs@nieuwwestland.nl Lees meer..

De regering heeft vrijheidsbeperkende maatregelen ingesteld die twee jaar geleden
niemand voor mogelijk had gehouden. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op
en de toekomst is ongewis. Door manipulatie van en door de media is het moeilijker
dan ooit om de waarheid te achterhalen. Dit maakt het niet eenvoudig om je pad te
kiezen en te doen wat nodig is. Nieuw Westland biedt een mooi alternatief en is aan
het (op)bouwen: welke rol gaan Nieuw Westland en jij pakken en waar sta je in deze
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periode van transformatie?
Jan Peter Mout en Michiel Pool ontwikkelden een training die deelnemers helpt om
koers te houden in deze storm of misschien een hele nieuwe koers uit te zetten. Op 7
september geven ze een voorproefje. Je maakt kennis met hun aanpak en krijgt
alvast een paar nuttige handvatten aangereikt. Lees meer...

Column augustus door onze Nieuwetijdsvrouw
Op een late zomerse dag vorig jaar wandelde ik door de polders van Maasland.
Aan mijn ene arm mijn vrolijk trekkende hond en met mijn ziel onder mijn
andere arm. Echt genieten van de natuur lukte me niet. Geen passie meer voor
mijn werk, geen verbondenheid meer met mensen die met angstige blikken
haastig wegkeken als ik probeerde oogcontact te maken. Lees verder...

Tijdens de eindemandborrel legt Evert de Blok aan ons uit hoe de ANBB in onze
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regio kan bijdragen aan Directe Democratie. Mis het niet op vrijdag 27 augustus van
17 tot 20 uur op een leuke zonnige locatie in regio Westland.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer hier jouw plekje en je krijgt 2
consumpties gratis.

Directe Democratie
Een bottom-up society kunnen we alleen creëren als we van ons laten horen.
Bij de ANBB kunnen wij regionale kwesties inbrengen. Bijvoorbeeld; De
gemeente mag geen geld uitgeven aan propaganda.
Alle leden in onze regio mogen daarop stemmen. Voor of tegen.
Je kunt je voorstellen dat de meer deelnemers en stemmen we hebben de
beter wij gehoord gaan worden. lees verder...
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Nieuw Westland Bios
Woensdag 25 augustus - Nieuw Westland Bios
Die avond wordt de film 'Biggest Little Farm' getoond, waarin een jong echtpaar het
avontuur aangaat met Moeder Natuur. Een nieuw leven, omringd door natuur, waarin
lessen te leren zijn. Een inspirerende film over leven in en met de natuur.
Met deze filmavond wil Nieuw Westland verbinden en kijkers inspireren in
zelfvoorzienend zijn en de uitdagingen daaromtrent.
Meldt je snel aan, want vol = vol
zelfvoorzienend@nieuwwestland.nl

Jij hoort mij en ik hoor jou.
De samenleving staat momenteel onder grote spanning. Er zijn heftige
discussies over wel of niet vaccineren, testen, mondkapjes en over het
werkelijke gevaar van covid. Moeten we maar gewoon opvolgen wat ons wordt
opgelegd of mogen we zelf onderzoeken of de maatregelen in verhouding
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staan? Kan het zijn dat het middel erger is dan de kwaal of geloof je zonder
meer dat knappe koppen heus wel weten wat ze doen? Of je loopt met twijfels
die je uit angst voor discussie maar voor je houdt. Wat je er ook allemaal van
vindt. het resultaat is vooral een groeiende verdeelheid en dáár willen we over
in gesprek.
Dat kan als er weer ruimte komt voor een oprechte dialoog. Wat een dialoog
anders maakt dan een discussie is de wil om tot elkaar komen. Dat je erna kunt
zeggen dat je het misschien nog steeds niet eens bent met de ander, maar wel
respect kunt voelen voor die andere mening. Wanneer hiervoor bereidheid
ontstaat, kunnen we er allemaal beter uit komen.
Deze dag vindt plaats op dag/maand onder leiding van Kees Voorberg,
professionele trainer van Dialoog Netwerk Nederland en Hubertus Boharie,
docent VWO filosofie. Het thema waarover we in dialoog gaan is ....
Heb je belangstelling? Doe dan mee.
Voor meer informatie over de trainers en de dialoog op Dialoog Netwerk
Nederland
En houd de NW agenda in de gaten voor onze dialoog bijeenkomsten de komende maanden.

De Watermunt is er om de maatschappelijke toekomst van de dorpskernen te
verbeteren en op de kaart te zetten. Wij roepen de hulp in van jou als burger,
consument en of ondernemer om samen met ons de lokale euro beschikbaar te
maken voor iedereen.
Wat we gezamenlijk aan het realiseren zijn is een parallelle lokale economie.
Een lokale economie die 100% regionaal bijdraagt aan: Versterken van
koopkracht, financieel vitaliteit van ons midden en klein bedrijf, en het verenigt
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ons als mensen. Het draagt bij aan een positieve en betere wereld. De
Watermunt is Westlands tastbare betaalmiddel, een duurzaam hoogwaardig
streekproduct met een missie.
Laat je hart spreken en doneer hieronder voor de watermunt.
Economie van nu en morgen!

Doneer aan RegioGeld Westland - de WaterMunt

Vind je deze nieuwsbrief leuk << Test Voor en achternaam >>? Stuur het dan
door naar je vrienden en familie.
Ook zijn we hard op zoek naar hulp in de organisatie van events en marketing.
Ben jij handig en heb je een paar uurtjes per week tijd? What'app 0653349189
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Agenda Augustus / September
25 augustus Nieuw Westland Bios, Meld je aan voor locatie
27 augustus eindemaandborrel!
31 augustus De ondernemende school info avond
7 september Inleiding cursus 'Koersen in een wereld op drift'
24 september Eindemaandborrel
12 oktober start TienerTraining
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