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Word donateur van onze
dorpsraad, klik hierboven op
plaatje.

Raadsfractie van Groen Links
op bezoek in Nieuw-Vennep
Op 29 mei j.l. waren een aantal leden van de Groen
Links raadsfractie op visite in ons dorp. Na de
verkiezingen en college besprekingen was het wat
rustiger en een prima moment om verder kennis te
maken en van gedachten te wisselen.De
dorpsraadleden, Lyda, Willemijn, Ben en Peter namen
de fractieleden mee op een korte wandeling door het
centrum van ons dorp. Via de Venneperstraat,
Gelevinkstraat, Poststraat en Venneperplein om zo een
goed beeld te krijgen van ons niet zo bruisende centrum.
(de fractie van GL heeft inmiddels schriftelijke vragen
gesteld aan het college van B&W. klik hier). Onderweg
hebben we het cadeautje (bloemzaadbommen) van GL
op diverse plekken in het centrum tot "ontploffing”
gebracht. Na de wandeling kwamen in Het Trefpunt nog
de onderwerpen Schiphol en Park21 ter sprake.
Beide partijen vonden het een zeer prettige en leerzame
ontmoeting. Zoals we al eerder berichtten gaan we
met alleraadsleden fietsen in ons
dorp. Waarschijnlijk gaat dat op zaterdag 21 september
plaatsvinden.

Dierenvreugd
Na een succesvol lentefeest op onze kinderboerderij zijn
wij als activiteitenteam begonnen met de
voorbereidingen op de volgende activiteit: Halloween.
Dit wordt, in samenwerking met toneelvereniging De
Korenbloem, gehouden op zaterdagavond 26 oktober.
Nu lijkt dat nog ver weg, maar je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met voorbereiden want er is genoeg te
doen. Vorig jaar was een groot succes, mede door hulp
van veel vrijwilligers. Vandaar ook deze oproep.
Waar zijn we naar op zoek? Naar mensen die ons willen
helpen met de voorbereidingen vanaf nu, met de laatste
voorbereidingen op vrijdag 25 of zaterdag 26 oktober,
mensen die iets willen doen op de avond zelf zoals
helpen bij spelletjes, figurant zijn, of gewoon hand en
span diensten verlenen waar het maar nodig is.
Kortom, het maakt niet uit wie of wat je bent en of je veel
of weinig kunt doen, iedereen kan ons wel ergens mee
helpen.
Waar kunt u zich aanmelden?
Mail naar activiteitendierenvreugd@gmail.com met je
naam en telefoonnummer en waar je ons bij wilt helpen.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Mogen wij op uw hulp rekenen? Alvast bedankt!

Ultrafijn
stof rondom
Schiphol
heeft effect
op
gezondheid

Mensen die in de buurt van
Schiphol wonen, staan
regelmatig bloot aan
verhoogde concentraties
ultrafijn stof. Dit kan een
effect hebben op de
gezondheid. Op zulke dagen
hebben kinderen met
luchtwegaandoeningen meer
last en gebruiken ze meer
medicijnen. Klachten zijn
kortademigheid en piepende
ademhaling. Dit blijkt uit
nieuw onderzoek van
het RIVM Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu ,
in samenwerking met de
Universiteit van Utrecht en
het Academisch Medisch
Centrum. Nog niet eerder is
er zo’n uitgebreid onderzoek
gedaan naar ultrafijnstof van
vliegverkeer en gezondheid.
Klik hier voor verdere info
van RIVM over het
Ultrafijnstof onderzoek
TIP: bekijk ook de video van
2:27 minuten voor heldere
uitleg op de RIVM site.

Dorpsraad
op vakantie

De activiteitencommissie Kinderboerderij Dierenvreugd
https://www.facebook.com/Kinderboerderij.Dierenvreugd

Groenrenovatie noordrand
Op 11 juni was er een
informatiebijeenkomst in de kantine
van de tennisvereniging NieuwVennep. De aanwezigen werden
bijgepraat over de groenrenovatie
van de Noordrand: de aanleiding, de
oorzaak en de oplossing.

Ook de leden van de
dorpsraad houden een
vakantiestop. Eind augustus
pakken we de draad weer
op.

Op de website van de gemeente kunt u alles nalezen.
Naast de tennisbaan (zie foto hiernaast) wordt er al
gekeken wat werkt bij grondverbetering: Gaat u over een
maand kijken hoe de bloemenpracht eruit ziet?

Facebook

Website

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.

