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Nieuwsbrief # 1

Beste << Test Voor en achternaam >>
Welkom,
Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in Nederland. En er gebeurt veel in ons
Westland.
Op de wereldniveau hebben we geen invloed. en in Nederland ook niet. Maar
binnen onze eigen regio wel en dat gaan wij samen doen.
We willen niet terug naar het oude normaal maar naar wat echt normaal is. Een
normaal waar wij in vrijheid, veiligheid en gezondheid kunnen leven. Op deze
thema's kunnen we elkaar allemaal vinden. Ant achter onze uiterlijke verschillen
willen wij ten diepste allemaal hetzelfde; een samenleving waarin we individueel en
met elkaar in vrijheid kunnen leven met behoud van menselijke waarden.
Om elkaar beter te leren kennen hebben we een volle agenda met workshops,
lezingen, ledenborrels met leuke sprekers, informatieavonden, fietstochten,
wandeltochten, shopacties,.. Én, er komt nog veel meer. Want jij bepaalt wat er
allemaal op de agenda komt te staan. Kan jij iets bijdragen voor een ander?
Wil jij iets bijdragen voor een ander? Geef je op bij onze organisatieteam en we
pakken het samen op!
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Door Westlanders, Voor Westlanders!
Wil je op de hoogte blijven tussen de nieuwsbrieven door? Volg ons op social media en mis niets!

- A goal without a plan is just a wish -

De Wamu
Het loopt storm bij de Westlandse Watermunt. RegioGeld is nog nooit zo populair
geweest. Dagelijks worden we ge-tagd op social media door mensen die lekker op
het strand aan het eten zijn wn betalen met hun watermunten.
Op 26 juni is er een lezing voor geïnteresseerden om te participeren als coöperant in
de scale-up fase 2 van de WaMu. Heb jij interesse? Meld je aan per email naar
info@nieuwwestland.nl

Voedsel & watervoorziening
Ook hier is een groep gepassioneerden hard aan het verbinden geslagen met de
handen in de klei. Op 29 juni kun je een workshop volgen bij Theo van der Knaap in
's-Gravenzande. "Moestuinieren in harmonie met de natuur" meld je aan via
zelfvoorzienend@nieuwwestland.nl
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Nieuw Onderwijs
De onderwijsbehoefte is aan het veranderen, zowel bij leerlingen, ouders als bij
vakkrachten.
Nieuw Westland ziet een rol weggelegd om deze mensen bij elkaar te brengen en
krachten te bundelen zodat samen deze ontwikkeling ingezet kan worden. Wat is er
in ontwikkeling?
Vovie Westland is een B3 school in oprichting, die, zoals het er nu naar uit ziet, in
september van start gaat
De BeLeving realiseert kleine groepjes thuisonderwijs.
Op 23 juni is er een informatieavond. Opgeven kan via
debeleving.westland@gmail.com en volg ons op Instagram @debeleving.westland
voor meer nieuws!
Vakkrachten bundelen kennis en ervaring
Op 9 juni kwam een groep bevlogen mensen met ervaring in het onderwijs bij
elkaar. Zij zien mogelijkheden om het kind centraler te stellen in hun leerweg tussen
0-22 jaar. Wil je aansluiten? mail naar onderwijs@nieuwwestland.nl

Directe Democratie
Kwesties: Daar draait het allemaal om bij de ANBB. Tot nu toe hebben zij 33
landelijke kwesties aangeboden en hebben zij al meer dan 10.000 leden!
Wij zijn momenteel druk bezig met het verzamelen van Westlandse Kwesties; wat
willen wij behandeld hebben op de agenda van onze gemeente?
Heb jij een belangrijke kwestie voor onze regio? Meld het via
https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=4917674
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henny@nieuwwestland.nl en word daarnaast ook lid van de ANBB voor €1,- per jaar.

Zorg & Gezondheid
Hoe ziet de zorgsector eruit over 10 jaar? Heb jij daar een beeld bij?
Hier een metafoor van Jan Vermeer:
Ik vis graag en zit dan lekker aan de waterkant. Ik wordt dan bezocht door kennissen die ook
vissen. We hebben dan hele gesprekken over waarom de vis wel of niet aast. Bedenken dan
allerlei redenen wat er in een vis omgaat. Geven elkaar tips en delen kennis. Iedereen heeft zijn
eigen visie en doet het op zijn eigen manier. We zijn het vaak niet met elkaar eens maar
respecteren wel ieder zijn ideeën. Zonder rancune of weerstanden gaan we ook weer uit elkaar
en komen elkaar later weer als vrienden tegen en wisselen we onze ervaringen weer uit. Dat is
precies hoe Nieuw Westland de mensen weer wil verbinden om een een onafhankelijke
samenleving te creëren.

Het team Zorg & Gezondheid is inmiddels onderverdeeld in 3 subgroepen. Zij zijn
samen en los van elkaar bezig de toekomst van de zorg een nieuwe visie te geven.
Doe je ook mee?

We zijn druk bezig achter de schermen met het opzetten van de volgende fase.
Westland & Oostland gaan elkaar daarin ontmoeten.
Ook zoeken we voor elk dorp een coördinator die met ons wil samenwerken als het gaat
over de lokale diensten, initiatieven, zorg, onderwijs, voeding, mensen, kortom; alles.
Voel je je hiertoe aangetrokken? Wil je samenwerken en je inzetten voor jouw dorp? Meld
je via het contact formulier en tot snel ziens.
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Wordt Rechtstreex afhaal locatie
In elke dorpskern een Rechtstreex afhaal locatie? Geweldig. Ben jij al bekend met
het concept?
Zonder tussenkomst van de supermarkt verse groente en fruit in huis. Zo houden we
het samen leuk!

Column van Nieuwe Tijds Vrouw:
De Nieuwe Wereld Orde is de lancering van een plan waaraan lang gewerkt is.
Nadat eerst de natuur voor een groot deel werd vernietigd, is nu de mensheid aan
de beurt. Dit alles ten behoeve van de uitvoering van megalomane plannen. Zijn we
werkelijk het slachtoffer van een kleine maar machtige elite? Of begint dit al op
kleine schaal zoals ik afgelopen week heb ervaren.
Na een natte meimaand scheen eindelijk de zon volop. In het dorp was het druk met
volle terrassen en winkelende mensen. Verderop zag ik een groep kinderen bij
elkaar staan, variërend in de leeftijd van 7 tot 10 jaar en zomers gekleed. Toen ik ze
passeerde, hoorde ik ineens.... lees verder...

Waardecreatie en Partnership.
Uiteindelijk draait het om waardecreatie. Zijn we waarde aan het creëren of zijn we
destructief? We hebben het allemaal in ons. Als we ons nu de komende tijd focussen op
elke dag een beetje waarde creëren. Dan zijn we samen exponentieel goed bezig.
Voor onze leden, maar ook voor onze partners willen wij een ultiem partnerprogramma
ontwikkelen, waardoor Nieuw Westland Exponentiële waarde toevoegt aan de regionale
successen en daarmee haar steentje bijdraagt aan een betere wereld.
Weet jij hoe je waarde kan creëren? Wil je meedenken met ons over hoe we onze partners
nog succesvoller kunnen maken? Meld je en sluit je aan bij ons fantastische team!
Hieronder een greep, met grote dank aan onze huidige partners...
Wordt Partner!
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Evementen agenda:
Wekelijks op Woensdag
9:00 Wielrennen
19:30 Hondenwandeling
-Zondag 13 juni Fietstocht
-Woensdag 16 juni Workshop "Reiki"
-Vrijdag 25 juni Ledenborrel!
-Zaterdag 26 juni WaMu Presentatie
-Woensdag 29 juni Workshop Moestuinieren

Vacatures
Vacature Bestuurslid

Vacature Vrijwilligers gezocht!
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Vacature administratief ondersteuner

Vacature WordPress programmeur

Vacature Dorps-Cöordinator
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