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Beste << Test Voor en achternaam >>,
Na een dynamische start van NieuwWestland is het goed om een aantal
onderwerpen onder de aandacht te brengen. Onze ambassadeurs (Bob,
Michaela en Maria-Louise) steunen en adviseren ons vanuit hun eigen
expertisegebied. Ontzettend fijn om zoveel betrokkenheid en kennis bij de hand
te hebben.
De komende zomerperiode gaat Nieuw Westland zich verdiepen in waarde en
banencreatie. Met als doel een waardevolle toekomst voor onze jeugd. Mocht
je hieraan willen meewerken, vooral doen. We hebben alle expertise nodig.
Het bestuur is uitgebreid met Annemieke Boelsma en voor het
projectmanagement hebben wij Michiel Pool bereid gevonden om de structuur
binnen NieuwWestland te optimaliseren.
In onderstaande nieuwsbrief kun je een groot aantal activiteiten vinden, ook
voor de jeugd.
Doe vooral mee, de betere wereld creëren we samen.
Ik wens jullie een gezonde en prachtige zomer toe.
Met vriendelijke groet van uw voorzitter,
Arno Duijvesteijn

Vovie Westland word Vovie Hodenpijl!
Na lang zoeken heeft de werkgroep de perfecte
locatie gevonden. Namelijk bij OpHodenpijl in
https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=4932950
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Schipluiden. De eerste aanmeldingen voor de
school zijn al binnen en op 17 juli is er een
informatiebijeenkomst die vol is. Wat een
inspiratie! Dit motiveert ons team enorm om door
te gaan en niet op te geven. Het kan gewoon, en
het gebeurd gewoon. De betere wereld creeren
wij zelf met onze eigen handen, samen.

De huidige woningnood is een kans
om een heel nieuwe leef cultuur te
creëren. Een leefcultuur in 'Harmonie
met de natuur'.
Op dinsdag 13 juli vind er een
brainstorm sessie plaats met als doel
de haalbaarheid te toetsen van
ontwikkeling en realisatie van een off
grid tiny house park in 't Westland.
Lees meer...

Om de ambities van Nieuw
Westland te realiseren, zijn er € en
mankracht nodig. Wat is jouw
beroep? Wil jij iets doen? Meld je via
het contactformulier, of beantwoord
deze email. Enthausiasmeer je
buren, vrienden, familie om lid te
worden! Steun Nieuw Westland.
Dankjewel!
Doneer
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Heb jij ook zo genoten van de lezing van Wim de Bruin? De lezing; Geboorte
van een nieuwe wereld' gaf een nieuw perspectief en de vraag om meer volgde
direct. Ook zijn er al een paar leuke workshops voorbij gekomen waaronder
Reiki en Moestuinieren in Harmonie met de Natuur.
De vraag om meer inspirerende lezingen en workshops willen we graag met
elkaar organiseren. Is er iemand die jou heeft weten te raken door een boek,
lezing, artikel, ontmoeting of social media? Of misschien wil jij jezelf wel
aanbieden voor een workshop of lezing? Laat het ons weten. Dan gaan we dat
samen regelen.
Jouw tip of aanmelding kun je sturen naar: info@nieuwwestland.nl of gebruik
de

Digitale ideeënbus
Heb jij idee of suggesties voor Nieuw Westland?
Of wil je iets organiseren?
Drop je idee in de digitale ideeënbus!

VrijheidsFestival!
Op 26 juli, de dag waarop Nederland
440 jaar geleden de vrijheid koos
met het 'Plakkaet van
Verlatinghe'. Een exclusieve Beach
Party met live muziek, een lezing
van onze vrijheidsmeester Prof. Dr.
https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=4932950

Pagina 3 van 7

Nieuwsbrief Juli

16-08-2021 09:47

Bob De Wit en een uitgebreide BBQ.

VrijheidsFestival 10% korting met code: VriendenvanNW

Tienertraining, Ontdek het
Goud. Vergroot je veerkracht
Hoe pep je je als tiener weer op als
het even tegenzit? Hoe ga je om met
zenuwen voor een toets? Of wat doe
je als je niet kunt slapen? Je kind
krijgt antwoord op deze vragen en
meer in de tienertraining ‘Ontdek het
goud’ van Kids Mind Academy. Lees
Wat: 6 groepslessen van 1,5 uur

meer..

Start: Dinsdag 14 september

Team Watermunt zoekt
versterking!
Dit najaar gaat de watermunt digitaal
en komt de 2e fase aan nieuwe
biljetten in omloop.
Om ondernemers in de regio hierop
voor te bereiden hebben we een
team aan enthousiaste mensen
nodig. Voor het organiseren van
events maar ook de boekhouding.
Kom jij het team versterken?

Agenda voor juli & augustus
Maandag 12 juli, Kring van Wijsheid
Dinsdag 13 juli, Brainstormsessie Tiny House Westland
Dinsdag 15 juli Workshop Moestuinieren in Harmonie met de natuur
https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=4932950
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Maandag 19 juli, Kring van Licht
Maandag 26 juli, VrijheidsFestival
Vrijdag 30 juli, Ledenborrel met Ebru Umar!
Zondag 8 augustus, DrumCircle strand ter Heijde
Vrijdag 27 augustus, Ledenborrel
Dinsdag 14 september, Start TienerTraining

Tijdens de tweede eindemaandborrel, komt Ebru Umar haar visie op
Vrijheid belichten. We kijken er naar uit, want vrijheid gaat ons allemaal aan.
En dat horen we graag van deze vrouw die al een verschillende keren zelf heeft
ervaren hoe kwetsbaar het recht op vrijheid is!

Ondernemers opgelet!
Nieuw Westland is partner geworden
van beUnited. beUnited organiseert,
jaarlijks meer dan 300 beUnited
MKB Meetups op B2B locaties en
biedt de 40.000 MKB ondernemers
in de Community, de mogelijkheid
zich te verenigen. Stay tuned...
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15 juli 17:00 tot 20:00 uur.
Coolsingel 114, Rotterdam
Binnenkort ook in Westland!

Schrijf jij ook mee??
Door verschillende toekomsten te
beschrijven worden jouw
gedachten meer gestructureerd. Je
gaat gerichter keuzes maken om bij
de toekomst te komen die jou het
meeste aanspreekt. Manifesteren
noem je dit ook wel..

Ben jij al bekend met NextDoor? Blijf op de hoogte van wat er in jouw buurt
allemaal gebeurt. Maak een eenvoudig profiel aan en maak contact met je
buren.

Vind je deze nieuwsbrief leuk??Stuur het door naar al je vrienden.
Wil je tussentijds op de hoogte blijven? Volg onze socialmedia kanalen!
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