Nieuwsbrief van de Dorpsraad Nieuw-Vennep

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Dorpsraad Nieuw-Vennep november 2019

Ruim 1700 euro van
Rabo Clubsupport
voor Dierenvreugd!

Zaterdag 19 oktober werd Dierenvreugd zeer
verrast door het mooie bedrag wat wij van de
Rabo Clubsupport hebben mogen ontvangen
namelijk het supermooie bedrag van 1705,81
euro. Wow! Iedereen super bedankt voor het
stemmen op ons....Het bedrag zal ten goede
komen aan de grote opknapbeurt en het
aantrekkelijker maken van de educatieve
ruimte!

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

Website
Bewoners
Aanspreekpunt
Schiphol niet
bereikbaar

Dorpsraad laat zich
voorlichten over
energietransitie

Tijdens de algemene bestuursvergadering
van oktober heeft de dorpsraad NieuwVennep zich laten voorlichten over de
energietransitie. Vanuit de gemeente zijn
mensen bezig deze transitie voor te
bereiden. Ter herinnering: door de overheid
is opgelegd: dat in 2050 alle huizen
energieneutraal moeten zijn. Onze eerste
kennismaking was via een leuk kortdurend
spel de (impactcalculator). Deze maakt
mensen bewust van de invloed op het milieu
van ieder zijn eigen dagelijkse handelen met
o.a. eten, drinken en manier van reizen.
Daarna volgde een korte presentatie over
hoe de gemeente de energietransitie in de
Haarlemmermeer wil aanpakken en wat dat
gaat betekenen voor Nieuw-Vennep.
Opvallend was hierbij dat er om de twee jaar
gekeken wordt of er.. lees meer

BAS meldt; Wij zijn gewezen op een
kwetsbaarheid van onze
website www.bezoekbas.nl en het
bijbehorende registratiesysteem voor
meldingen. Wij hebben direct het
registratiesysteem offline gehaald en de
mogelijkheid tot inloggen
geblokkeerd. Mocht u een wachtwoord
gebruikt hebben op de BAS-website,
dan adviseren wij u dit wachtwoord niet
meer te gebruiken. Dit kan betekenen
dat u voor andere online diensten uw
wachtwoord moet wijzigen.
Opmerking webmaster dorpsraad:
mocht u voor BAS een wachtwoord
hebben gebruikt die u bij meerdere
websites gebruikt dan is het heel
verstandig om de wachtwoorden van die
sites te veranderen. We hebben BAS al
eerder op gewezen dat hun website niet
veilig was. Dat een eenvoudige
aanpassing niet werd uitgevoerd is voor
een overheidsinstelling nalatig en zeer
slordig. Er is een melding gemaakt bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Kerstmarkten in
Nieuw-Vennep

Halloween op
kinderboerderij
Dierenvreugd

Zondag 16 december Kinderboerderij
Dierenvreugd. Na het grote succes van
vorig jaar met 1200 bezoekers
organiseert de activiteitencommissie
Dierenvreugd ook dit jaar weer een
kerstmarkt. Deze wordt gehouden op
zondag 16 december van 12.00 - 18.00
uur. Klik hier als u een kraam wilt
huren.

Op zaterdag 26 oktober was kinderboerderij
Dierenvreugd omgetoverd tot een enge
omgeving om samen met toneelvereniging
De Korenbloem Halloween te vieren. Er
hingen spoken, je hoorde enge geluiden en
er waren heel enge figuranten die je de
stuipen op het lijf bezorgen. En het werd een
groot succes met meer dan 400 bezoekers
waaronder 200 kinderen! Vanaf 18.30 uur
ging het hek open en kon je in de safe zone
(op de kinderboerderij) van alles doen
zoals knutselen, in enge voelbakken voelen,
vleermuis happen, marshmallows bakken
boven een vuurtje of een foto laten maken bij
de fotograaf. De cavia’s in de Beestenboel
moesten even ruimte maken voor groepen
van bezoekers die daar een super eng
verhaal te horen kregen. Na het verhaal kon
men kiezen: blijven in de safe zone of durf je
met de groep naar de scare zone? De scare
zone was in het wandelpark.. lees meer

Facebook

Vrijdag 20 december, de
Harmoniekoepel kerstmarkt op 20
december van 16.00 tot 21.00 uur.
In onze nieuwsbrief van december
zullen we uiteraard meer informatie
geven over beide markten.

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.

