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Opening
Nederlands PopUp Transport
Museum een
feit!
Voorzitter Dorpsraad
spreekt tijdens de
raadsessie over de nota
bodembeheer 26 april jl.
Tijdens de raadsessie over de Nota
Bodembeheer heeft onze voorzitter Marcel
Klein ingesproken i.v.m. met onze zorgen over
Park21 en de mogelijke komst van vervuilde
grond of zoals de wethouder het liever noemt
"licht verontreinigde grond".
Klik hier voor hyperlink naar onze website voor
video en meer informatiel of klik op de
bovenstaande foto voor de video.

Koning Willem 1 kon zijn ogen niet
geloven..! Wat is er in 175 jaar toch
enorm veel veranderd. En niet alleen
de Koning was enthousiast;
Wethouder Reneman vertelde een
bevlogen verhaal over de kwaliteiten
van de Haarlemmermeer als het op
logistiek aankomt en Voorzitter van
Transport en Logistiek Nederland de
heer Van Dijk vertelde over transport
in de toekomst; drones gaan het
worden!
Het museum zal, voorlopig, alle
vakanties en weekenden open gaan
van 10:00 tot 17:00 uur. De entree
prijs bedraagt 7,50 euro voor
volwassenen en 5,00 euro voor
kinderen (parkeren is gratis).
Bovendien kan iedereen een ritje met
een historische bus maken, voor 2,50
euro p.p.

Venniper
Koninginnerit

Activiteiten 4 en 5 mei
Op 4 en 5 mei zijn er in Nieuw-Vennep diverse
activiteiten.
4 mei de dodenherdenking, met een korte
dienst in de kerk van het Apostolisch
Genootschap (Zuiderdreef 3) en aansluitend de
dodenherdenking bij het monument.
Bevrijdingsdag, een uitgebreid programma met
veel muziek, oude legervoertuigen en veel
meer.
We hebben een speciale pagina gemaakt met
per dag de activiteiten en tijden.
Klik hier voor een duidelijk overicht.

Voor wie er niet bij kon zijn een korte
foto impressie.
Klik hier voor de video.

Steun het werk
van de
dorpsraad en
word donateur.

6 mei schapen scheren
op de kinderboerderij
Dierenvreugd

Steun ons werk en word voor 5 euro
per jaar donateur. Klik op
bovenstaande figuur en u komt op
onze website bij het invul formulier
voor donateurs

Op aanstaande zondag 6 mei zal het jaarlijkse
schaapscheerders/geboortefeest plaatsvinden
op kinderboerderij Dierenvreugd.Op deze dag
zullen de schapen worden ontdaan van hun
warme jas door Eelco Zadelhoff. Tevens zal er
een stoelenmatter aanwezig zijn en een
wolspinner. Ook zal er een mooi springkussen
zijn waar kinderen naar hartenlust op kunnen
springen (gesponsord door de Jumbo.) Er
zullen beschuit met muisjes zijn om alle
geboortes te vieren en is er fruit beschikbaar
gesteld door Hoogvliet Nieuw-Vennep. Kinderen
kunnen zich laten schminken en Roel Naber
(imker) zal aanwezig zijn om diverse producten
te showen en te laten proeven.
In de kiosk zullen deze producten in de
toekomst dan ook te koop aangeboden worden,
weer een mooie toevoeging aan ons
aanbod. Zeer de moeite waard om op 6 mei
van 13:00 tot 16:00 uur een bezoek aan de
kinderboerderij te brengen!
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