Nieuwsbrief van de Dorpsraad Nieuw-Vennep

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Dorpsraad Nieuw-Vennep september 2020

World Cleanup day 19
september

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
Op zaterdag 19 september is het weer zover: World
Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde
opruimactie van het jaar gaan we samen met ruim
180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt
geven en zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. In
Nieuw-Vennep slaan de Buurt cleanup en de
Dorpsraad de handen ineen en gaan samen het
dorp in. Vanaf 9:45 uur verzamelen bij
parkeerplaats bij Apostolische gemeenschap
(tegenover het Shell benzinestation) einde
ongeveer 12:00 uur. Wil je mee doen dan graag van
tevoren aanmelden bij Buurt cleanup of bij
de dorpsraad zodat we voldoende grijpers en
plastic zakken hebben.Ook tijdens World Cleanup
Day staat jouw gezondheid natuurlijk voorop! En
daarom vragen we iedereen zich te houden aan de
corona preventiemaatregelen en dat moet in de
buitenlucht prima lukken!

Even voorstellen; Han
Warning

Even voorstellen: Han Warning, nieuw lid algemeen
bestuur Dorpsraad
Op de laatste vergadering voor de zomervakantie
ben ik officieel gekozen als lid van de dorpsraad en
daarom wil ik mij graag aan u en jullie voorstellen.
Mijn naam is Han Warning, ik ben 64 jaar jong en
woon, samen met mijn vrouw Marieke, al ruim 20
jaar in Nieuw-Vennep. Na ruim 40 jaar gewerkt te
hebben in diverse leidinggevende functies bij de
Rabobank ben ik 3 jaar geleden gestopt met
werken en gaan genieten van wat meer vrije tijd en
mijn hobby’s. Zo vind ik koken erg leuk, hou van
tuinieren, geniet van vakanties dichtbij en wat
verder weg, volg colleges aan Hoger Onderwijs
Voor Ouderen (HOVO) en ben ik als vrijwilliger
actief binnen een tweetal besturen die het
belangrijke werk van het luchthavenpastoraat op
Schiphol faciliteren. Verder ben ik momenteel
voorzitter en penningmeester van de Protestantse
Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Een erg
actieve geloofsgemeenschap die als kerk ook
herkenbaar en van betekenis wil zijn in NieuwVennep.
Er gebeurt veel goeds in ons mooie dorp NieuwVennep, maar op het gebied van wonen, welzijn en
voorzieningen kunnen en moeten veel dingen ook
beter. Gemeente, politiek en andere betrokken
organisaties en partijen zullen beter moeten
luisteren naar en meer rekening moeten houden
met de inwoners van Nieuw-Vennep. Na een aantal
keren vergaderingen bijgewoond te hebben ben ik
tot de conclusie gekomen dat De Dorpsraad door
het gemeentebestuur en de politiek als een
serieuze gesprekspartner wordt gezien en dat alle
leden binnen de dorpsraad zich met hart en ziel
inzetten om de belangen van de inwoners en het
dorp te behartigen. Met mijn kennis, ervaring en
netwerk wil ik hier, binnen de Commissie Groen en
Grijs en het Algemeen Bestuur, met alle
enthousiasme graag een steentje aan bijdragen.

Kerstmarkt 2020
Dierenvreugd gaat niet
door
De activiteitencommissie heeft helaas moeten
besluiten dat de kerstmarkt, die gepland stond voor
zondag 13 december, niet door kan gaan. Door de
corona zijn er strenge regels voor het organiseren
van een evenement zoals: maximaal aantal
bezoekers, de 1,5 meter afstand tussen mensen,
het continue ontsmetten van spullen en de controle
op de naleving van dit alles gedurende het
evenement. We hadden in de maand juli nog de
hoop dat de maatregelen minder streng zouden
worden, maar het tegendeel bleek waar; in verband
met de toename van het aantal besmettingen kwam
de overheid in augustus met extra maatregelen om
met name het samenkomen van grote groepen
mensen tegen te gaan. Voor ons was het toen
duidelijk: in deze onzekere tijden een kerstmarkt
goed en veilig organiseren is niet te doen.We
vinden het erg jammer, maar gezondheid en
veiligheid gaan voor alles.

Facebook

Boekje, De
Dorpsdiender

De burgemeester van de
Haarlemmermeer, mevrouw
Marianne Schuurmans, ontvangt
op 16 september om 16:00 uur uit
handen van de Vennepse oud
politieman Ben Haspels het
eerste exemplaar van het boekje
‘Dorpsdiender’. Een bloemlezing,
gebaseerd op vijf jaar
gelijknamige (47) columns in het
Witte Weekblad van NieuwVennep. Geertje Bos beschrijft
hierin Haspels’ ervaringen uit het
rijke politieverleden. Ben zal
zaterdag 17 oktober tussen 11:00
uur en 14:00 uur het boek
signeren in de Symfonie
tegenover de Bruna. Omdat de
dorpsraad een medesponsor van
het boekje is, kunt u het op
vertoon van onze Nieuwsbrief
(papieren of digitale versie) tegen
een gereduceerd tarief kopen.
Normaal €10,00 en nu voor
slechts €7,50.

Fietsen in
vrijheid

Een aantal maanden geleden
werd de app Fietsen in Vrijheid
gelanceerd door de Commissie
"75 jaar vrijheid Nieuw-Vennep".
De app is te downloaden in iedere
appstore en te vinden onder de
naam: "Fietsen in Vrijheid". Als u
de app op uw telefoon heeft, vindt
u maar liefst 13 stops die van
groot belang zijn geweest tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Van
iedere locatie is een beschrijving
toegevoegd en is er gesproken
tekst waar oorlogsverhalen
worden verteld.
De fietstocht "Fietsen in Vrijheid"
kan op iedere dag van de week
en op ieder uur worden gefietst.
Misschien een idee om met het
gezin eens in de buurt te gaan
fietsen?

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.

