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Nederlands
Transport
Museum

Bewoners willen Schiphol
alleen uitbreiden met banen in
zee
Zestig bewonersgroeperingen in de
Schipholregio (waaronder de Dorpsraad
Nieuw-Vennep) roepen de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat op om een
onderzoeksproject op te starten naar
alternatieven voor het doorgroeien van de
luchthaven Schiphol op de huidige locatie.De
bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en
de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de
behoefte aan luchthavencapaciteit op lange
termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het
onderzoek naar alternatieven voor het
doorgroeien naar alternatieven voor het
doorgroeien van Schiphol lees meer ..

Het net opgerichte Stichting
Nederlands Transport Museum is
onlangs neergestreken in één van de
hallen op het Bolscomplex.
Vrijwilligers zijn druk bezig om de hal
aan te kleden om in ieder geval de
deuren te kunnen openen in de
voorjaarsvakantie vanaf 24 februari .
De mensen achter het museum
hebben ambitieuze plannen om
uiteindelijk dit museum onder te
brengen in PARK21. Gert van
Kalsbeek, één van de
initiatiefnemers, verwacht voor 2019
een bijzonder jaar, zowel de KLM, als
de na Fokker bestaan dan 100 jaar.
Het zou mooi zijn als de Fokker Spin
naar Nieuw-Vennep zou kunnen
komen. Ook is 2019 het 100 jaar
geleden dat de ELTA (Eerste
Luchtverkeer Tentoonstelling
Amsterdam) werd gehouden. Daar
kwamen ruim 500.000 mensen op af.
Het museum in wording is ....lees
meer..

App flighttrack
voor
omwonenden
gelanceerd

Voorzittershamer overgedragen
Tijdens de laatste dorpsraad vergadering op 19
december is de voorzittershamer officieel
overgedragen van Peter Bokhorst aan Marcel
Klein. Peter Bokhorst wenste de nieuwe
voorzitter veel succes en hoopte dat onder de
nieuwe voorzitter de dorpsraad blijft bijdragen
aan verbeteringen in ons mooie dorp. Marcel
bedankte Peter voor de afgelopen weken
waarin Marcel door Peter wegwijs is gemaakt in
het dorpsraadleven.

Maandag 11 januari werd de app
gelanceerd door Cora van
Nieuwenhuizen, minister van
Infrastructuur en Waterstaat. Met de
app kunnen omwonenden van
Schiphol informatie over het actuele
vliegverkeer rondom schiphol
raadplegen. De app bestaat uit
verschillende onderdelen. Zo kan je
het aantal vliegtuigen zien dat
dagelijks ‘overvliegt’ en de
gemiddelde vlieghoogte te vinden.
Note webmaster: het is geen echte
app maar een website, wil je een
echte app dan zou je Flightradar24
Flight Tracker" kunnen downloaden

Winnende foto van
dorpsraad wedstrijd

Steun het werk
van de
dorpsraad en
word donateur.

De foto van Piet van Straalen verdient volgens
de jury de eerste prijs. Dat er een zware strijd
geleverd is met de historie om tot het dorp van
nu te komen, blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld
de Kerkstraat hier geen kerk meer heeft, de
Schoolstraat geen school meer heeft en de
Bosstraat nooit een bos gekregen heeft. De
winnende foto laat nieuwbouw zien in De
Nieuwe Kom, maar ook bestaande woningen,
laat een signaal zien van de jeugd die van het
dorp houdt en toont een groene voorgrond met
het groen dat Nieuw-Vennep moet kenmerken.
De foto laat nieuwbouw zien, nieuwbouw waar
dorpsgenoten zo naar verlangen om tot een
vooral gezellig centrum te komen.

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

Succesvolle kerstmarkt
op Dierenvreugd
Wegens groot succes vorig jaar, is zaterdag 16
december op kinderboerderij Dierenvreugd voor
de tweede maaleen kerstmarkt georganiseerd.
En ook nu was het een enorm succes met nog
veel meer bezoekers dan vorig jaar! Er was
van alles te doen: een levende kerststal, leuke
artikelen kopen bij diverse marktkramen,
kerststukjes maken, warme chocolade
en glühwein drinken, luisteren naar
vrolijke kerstmuziek of een
verhalenverteller,genieten van een optreden
van het koor De Christmas Bells, warm worden
bij het kampvuur en marshmellows maken en
nog veel meer. klik hier voor fotoalbum.
Ook de loterij was een hoogtepunt. Je kon een
envelop met een lotnummer kopen en als je
prijs had kon je die direct ophalen bij de
prijzenkraam. Heel veel mensen vonden dit leuk
en hebben lootjes gekocht. Speciaal voor onze
donateurs, bestaand en nieuw, waren vier extra
prijzen te winnen: een koptelefoon, een
fototoestel, een DAB+-radio en de hoofdprijs:
een elektrische damesfiets!
Aan het eind van de dag kon de balans
opgemaakt worden: 65 nieuwe donateurs en
een opbrengst van bijna € 1.200. Een geweldig
resultaat waar we vooraf wel op gehoopt, maar
niet op gerekend hadden. Dankzij deze
opbrengst kunnen we in 2018 op de
kinderboerderij nog veel meer leuke activiteiten
voor jong en oud organiseren. Iedereen die op
welke wijze dan ook zijn steentje heeft
bijgedragen als bezoeker, sponsor, gulle gever
of vrijwilliger: ontzettend bedankt en tot
volgende kerstmarkt!
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