.

Bekijk de webversie

Week 17 - Nederland vierde gisteren na twee jaar weer volop Koningsdag. Ook in Landsmeer was
het feest. Het was een mooie, gemoedelijke en feestelijke dag. Aanstaande woensdag kan ook na
twee jaar weer fysiek de Nationale Dodenherdenking plaatsvinden bij het Vickers-Wellington
monument in het Landsmeerderveld en bij het oorlogsmonument in de Calkoenstraat. U leest
erover in deze nieuwsbrief.

Dodenherdenking op 4 mei
Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit
om de herdenkingen op woensdag 4 mei bij te wonen. 's Middags
vindt de plechtigheid plaats bij het Vickers-Wellington monument in
het Landsmeerderveld en 's avonds bij het oorlogsmonument in de
Calkoenstraat. U krijgt de gelegenheid om bij de monumenten
bloemen neer te leggen. Op de website vindt u van beide
herdenkingen het volledige programma met de precieze tijden.

Extra inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen
Vanaf maandag 2 mei start Vluchtelingenwerk met een extra
inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Dat vindt plaats in
het gemeentehuis. Mevrouw Ola Sidorevsky van
Vluchtelingenwerk zal daar op maandagen van 15.00 uur tot 17.00
uur aanwezig zijn. Deze informatie is in het Oekraïens te vinden op
onze website, zodat u mensen uit Oekraïne hierop kunt attenderen.

Collega's gezocht!
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe collega's
voor een aantal functies, zoals een HR adviseur, een
informatiemanager en een beleidsmedewerker Sociaal Domein.
Misschien is er een vacature die u aanspreekt of waarvoor u een
geschikte kandidaat weet? Bekijk de vacatures op onze website.

Prijzen loterij gemeenteraadsverkiezingen
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontvingen kiezers in onze
gemeente een lootje, waarmee ze kans maakten op een leuke prijs.
Nog niet alle winnaars hebben hun prijs opgehaald. Kijk op onze
website voor de winnende lootjes.U kunt uw prijs nog tot en met
zaterdag 14 mei aanstaande ophalen bij Deli-Evie in Winkelcentrum
Landsmeer.

Komt hovenier Bram Engberts misschien uw tuinidee uitvoeren?
Bent u van plan om iets in uw tuin aan te passen wat bijvoorbeeld
de biodiversiteit in uw tuin vergroot of wat wateroverlast tegengaat?
Kijk dan even op de website van Watzr. U kunt zich daar inschrijven
voor 'Win je Watzr' en kans maken op uitvoering van uw plan door
Bram Engberts, een professionele hovenier. Wie weet gaat hij
binnenkort in uw tuin aan de slag! Deze actie loopt tot en met
zondag 15 mei.

Online ouderavond ‘Puberbrein, middelbare school en
genotmiddelen’
Op dinsdag 10 mei organiseren GGD Zaanstreek-Waterland en
Brijder Jeugd van 19.30 tot 20.30 uur de gratis online ouderavond
‘Puberbrein, middelbare school en genotmiddelen’ voor ouders met
kinderen in groep 8 (basisonderwijs) en klas 1 en 2 (voortgezet
onderwijs). De overgang naar de middelbare school kan groot zijn
en kan veel bij uw kind en in zijn of haar omgeving teweeg
brengen. Tijdens deze ouderavond geven Carolien Östermann
(pedagogisch adviseur van de GGD) en Ester Teunen
(preventiedeskundige van Brijder Jeugd) informatie over deze
overgang en wat hierbij komt kijken. Zo gaan zij in op de (eerste)
aanraking met genotmiddelen en groepsdruk en hoe u hier als
ouder mee om kunt gaan. Ook vertellen zij meer over de puberteit, het puberbrein en geven ze tips hoe
u uw kind kunt begeleiden door deze ontwikkeling. U kunt zich hier aanmelden.

Gewijzigde openingstijden vanwege Bevrijdingsdag
Vanwege Bevrijdingsdag zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en
de milieustraat gesloten op donderdag 5 mei 2022. Op vrijdag 6
mei is de milieustraat ook gesloten. Het gemeentehuis en het
Middelpunt zijn dan wel geopend.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
Het Middelpunt, centrum voor zorg en welzijn van de gemeente Landsmeer, is alleen telefonisch
bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur: 020 487 71 24
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