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Leven in NieuwVennep: Handen
uit de mouwen in
het Nederlands
Transport
museum

Doet u ook mee aan
"NL schoon" op 23
maart?
De dorpsraad Nieuw-Vennep gaat zaterdag
23 maart van 10:00 tot 12:00 uur weer mee
doen met de landelijke actie NL schoon.
Wilt u ook meehelpen stuur dan een mail
naar webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl
zodat we weten hoeveel prikstokken etc. we
moeten regelen.
Verzamelpunt: Oude Bolsgebouw
U rijdt het hek binnen en dan gelijk rechtsaf
op het parkeerterrein verzamelen.
Voor de vroege vogels hebben we koffie tot
9:55 uur om zo stipt op tijd te kunnen
vertrekken.

Drie bevlogen bestuurders geven
richting aan zo’n zestig vrijwilligers om in
Nieuw-Vennep het nieuwe Nederlands
Transportmuseum van de grond te tillen
en vorm te geven. Het zijn stuk voor stuk
mensen die zich zonder winstbejag
inzetten voor het behoud van mobiel
vaderlands erfgoed. Handen gaan uit de
mouwen voor herstel en beheer van
materiaal op gebied van transport met
een verleden, kortom alles wat rijdt,
vaart en vliegt. Historisch besef is de
grootste gemene deler. Een nadere
kennismaking met de initiatiefnemers
biedt een kijkje achter de schermen van
het museum, sinds april 2018 te vinden
in de voormalige fabriek van Lucas Bols
en Fokker Services Nederland. Een
tijdelijk onderkomen met uitzicht op
vestiging in PARK21. Op deze ...lees
meer...

Opheffing
bushaltes

Martijn Schouten onze
nieuwe penningmeester
stelt zich voor
Beste Vennepers, hierbij wil ik mij voorstellen
als de nieuwe penningmeester van de
dorpsraad. Mijn naam is Martijn Schouten en
sinds kort woonachting in Nieuw Vennep. Ik
heb een lange tijd een grote binding met
Nieuw-Vennep vanwege mijn vrouw die is
geboren in dit mooie dorp. Na een lang
verblijf in het buitenland hebben we dan ook
gekozen om hier te gaan wonen. Wij hebben
een gezin met drie kinderen en mijn hobbies
zijn hardlopen, zeilen en golf. De reden om
mij in te zetten voor de dorpsraad is het
belang dat ik hecht om zelf een steentje bij te
dragen aan de ontwikkelingen in Nieuw
Vennep. Ik ben erg blij om dit te doen als
penningmeester , iets waar ik eerder veel
ervaring mee heb opgedaan. Ik kijk er naar
uit om met u samen te werken aan een nog
mooier Nieuw Vennep en hartelijk dank voor
uw blijvende steun aan de dorpsraad.
Groet, Martijn Schouten

Activiteiten 2019
Kinderboerderij
Dierenvreugd
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer
van alles georganiseerd op de
kinderboerderij. Hier krijgt u alvast een
voorproefje van wat er komen gaat.
zaterdag 20 april Paasfeest
Een paasfeest voor kinderen t/m 10 jaar met
een speurtocht, knutselen, paashazen en
natuurlijk heel veel chocolade eieren.
zondag 19 mei Lentefeest
Op het lentefeest worden door een
professionele schapenscheerder de schapen
geschoren. Verder kun je verschillende oude
ambachten zien, lekker knutselen of je laten
schminken.
zaterdag 26 oktober ...
lees meer....

Onlangs zijn diverse aanpassingen in
het openbaar vervoer (OV) – netwerk in
de gemeente Haarlemmermeer
doorgevoerd als gevolg van de nieuwe
OV-concessie. In de gemeente
Haarlemmermeer is de MRA (Metropool
Regio Amsterdam) concessiehouder. De
lijnvoering van het O.V. is de
verantwoording van de concessiehouder.Als gevolg van de aanpassingen
in het netwerk worden 23 haltes niet
meer door het OV gebruikt en zijn deze
overbodig geworden. Door de haltes op
te heffen kan de vrijgekomen openbare
ruimte worden gebruikt voor andere
doeleinden. Door middel van dit
verkeersbesluit worden de overbodig
geworden haltes ingetrokken.
De Lucas Bolsstraat tussen de
Athenelaan en de Westerdreef in
Nieuw – Vennep. (halte Athenelaan;
1 halte;
De Noorderdreef nabij de
Haverstraat in Nieuw – Vennep (halte
Haverstraat, 2 haltes;
De Noorderdreef tussen de
Boekweitstraat en de Gersteweg in
Nieuw - Vennep (halte Gersteweg, 2
haltes;

Werkzaamheden
in uw buurt
Wilt u weten of de gemeente bij u in de
buurt de riolering gaat vervangen, de
straten opnieuw inricht of andere
werkzaamheden verricht? Via een
vernieuwde interactive kaart van
GEOWEB kunt u zien wat er bij u in de
buurt gaat gebeuren. Zo kan iedereen
zien wat er bij hem of haar in de buurt
gaat gebeuren en meedenken over de
uitvoering daarvan.
klik hier voor de gemeentewebsite

Steun het werk
van de dorpsraad
en word
donateur.

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
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl toe aan uw adresboek.

