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Veertig pluizende bomen gekapt in Nieuw-Vennep
Bart Boele

Nieuw-Vennep Veertig gezonde
vrouwelijke Canadese populieren
langs de Granadierspoort in NieuwVennep worden gekapt. Ze veroorzaken wekenlang grote overlast als
ze in mei en juni hun pluizen laten
vallen. Hele tuinen liggen vol en ramen moeten gesloten blijven.
Buurtbewoners kwamen in april
naar de gemeenteraad van Haarlem-

mermeer met het verzoek de bomen
te kappen. Ze pluizen al tien jaar,
maar inmiddels is de buurt het goed
zat. Een petitie voorzien van 140
handtekeningen werd overhandigd
aan HAP-wethouder Marjolein Steffens (openbare ruimte). Ze kondigde
aan dat sowieso de helft van de bomen al gekapt zou worden om de
anderen meer ruimte te geven, maar
beloofde de pluis-zaak te bekijken.
Dat heeft ze gedaan. Van de 43 bo-

men die er staan, worden de veertig
’vrouwen’ gekapt.
Dat gaat tegen het bomenbeleid in.
,,Dat meer dan tien jaar geleden de
verkeerde bomen zijn geplaatst is
ook mijn verantwoordelijkheid’’, aldus Steffens. ,,Ik vind het belangrijk
om te denken vanuit het perspectief
van inwoners en ondernemers. Dat
hoort geen lippendienst te zijn, dus
dat betekent soms ook een fout herstellen en samen bepalen hoe.’’

Voor de ruim tien jaar oude vrouwtjespopulieren komen 22 ’uit de kluiten gewassen’ mannelijke populieren in de plaats. Voor die oplossing
is gekozen omdat de bomen langs
de Grenadierspoort beeldbepalend
zijn.
Volgens Steffens heeft ze niet de weg
van de minste weerstand gekozen.
,,Zeker niet als je je realiseert dat dit
een gedragen oplossing is voor een
unieke situatie.’’
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Monument
MH17 krijgt
weer gele zee
Paul van der Kooij

p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Vijfhuizen
Twintigduizend zonnebloemstekjes worden vrijdag 18
en zaterdag 19 mei gepoot rond het
nationaal monument MH17 bij Vijfhuizen, ook wanneer het minder
mooi weer is. De opgekweekte
plantjes moeten niet te lang droog
staan en dienen bij de herdenking
op 17 juli vier bloeiende velden te
vormen rond het monument, legt
Dick de Waal Malefijt uit.
Namens de Stichting Vrienden van
het nationaal monument MH17
leidt hij de vijfentwintig leden tellende onderhoudsgroep. Vijftien
van de vijfentwintig leden hebben
zich inmiddels opgegeven voor het
planten, na een oproepje in de eigen
Whatsapp groep. ,,Daar zitten enkele nabestaanden bij van de 298 mensen die zijn omgekomen bij Malaysia Airlines-vlucht MH17 van 17 juli
2014. Die vinden het geweldig, al die
bloeiende zonnebloemen. Want ook
het vliegtuig kwam neer in een veld
met die bloemen.’’
Sterker nog, een deel van de zonnebloemen stamt af van de pitten die
een journalist heeft meegenomen
van de rampplek in de Oekraïne.
,,Deze winter zijn die in garages van
vrijwilligers gedroogd en meegegeven aan Syngenta Seeds uit Andijk.
Dit bedrijf heeft de pitten, samen
met een andere zonnebloemsoort,
opgekweekt tot plantjes van tien tot

Twintigduizend
zonnebloemen
worden gepoot
vijftien centimeter. Komende week
gaan we die planten. En het mooie is
dat het bedrijf daar voor het tweede
achtereenvolgende jaar geen cent
voor rekent. Terwijl je normaal vijftig cent per plantje kwijt zou zijn.’’
Met de vijftien man die zich hebben
opgegeven voor het planten, valt de
klus te klaren. ,,Maar wat extra
handjes zijn welkom’’, meldt De
Waal Malefijt . ,,Dan hoeven we niet
hele dag op onze knieën te zitten.’’
Aannemer Krinkels, die de grond al
heeft losgewoeld, zorgt ter plekke
voor schepjes en ander materiaal.
Ook geven vaklui precies aan waar
de kuiltjes voor de stekjes moeten
komen. ,,Want we gaan voor mooie
rechte lijnen.’’
Aanmelden voor het planten kan
voor
dinsdag
via
vriendenvan@monumentmh17.nl.
Wie zich opgeeft krijgt onder meer
te horen waar in Park Vijfhuizen het
monument zich precies bevindt.
,,Want het staat nog steeds niet aangegeven op de Drie Merenweg, waar
het direct naast ligt.’’ Hoewel er
flink gewerkt moet worden, wordt
er begonnen met koffie. ,,Ook om
mensen een beetje bij te praten.’’

De specialisten van de club lossen heel wat problemen op

PARTICULIERE FOTO

Computerclub Nieuw-Vennep
voor velen redder in de nood
Margot Klompmaker

Nieuw-Vennep Van
hobbyclub
naar helpdesk. Computer Vereniging Bollenstreek (CVB) is in zijn 36jarig bestaan van een club waar jonge computerfanaten knutselden aan
PC’s en programma’s getransformeerd tot een vraagbaak voor ouderen die worstelen met hun computer. De CVB staat hen bij met raad en
daad, vertelt Louis van den Bosch,
bestuurslid van de vereniging.
De vereniging begon in de jaren
tachtig in Vogelenzang als hobbyclub voor computerpioniers die met
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de Commodore 64 en de VIC 20 aan
de slag gingen en zelf leerden programmeren met DOS en Basic. Momenteel richt de vereniging - met
260 leden die over het algemeen boven de de 60 zijn - zich op het bieden
van hulp en cursussen. ,,Het gaat
vooral om basiskennis van Windows
10, omgaan met updates, internetbankieren en beveiliging. Daar hebben veel mensen hulp bij nodig.’’
Elke maand, ook vandaag, houdt de
vereniging een bijeenkomst in Het
Trefpunt aan de Hoofdweg in
Nieuw-Vennep. Daar kan iedereen
terecht met vragen over en of problemen met zijn of haar laptop, iPad
of iPhone. En van die mogelijkheid
wordt volop gebruik gemaakt. Want
ga maar na: een bezoekje aan de
computerwinkel kost minimaal zeven tientjes.
Lid worden van de CVB kost je 24 euro per jaar en de hulp is gratis. Zelfs
niet-leden kunnen bij de club terecht. ,,Dan kost het iemand een
paar euro aan entreegeld. Maar wat
mensen ons vragen moet natuurlijk
niet te gek worden en binnen proporties blijven. Voor grote reparaties zeggen we: hiermee moet je
naar de winkel.’’
De club is in de loop der jaren ver-

huisd van Vogelenzang naar Beinsdorp en zetelt inmiddels al een flink
aantal jaren in Nieuw-Vennep. ,,Onze leden komen uit de hele regio’’,
vertelt Van den Bosch. De reparateurs van de club komen zelfs bij de
mensen thuis als dat nodig is. Van
den Bosch zelf gaat gemiddeld bij
vijf tot zes mensen langs in de week.
,,Dat is best veel. En wij zijn zelf ook
niet meer de jongsten.’’ Het is allemaal liefdewerk-oud-papier voor de
specialisten en het bestuur van de
club. ,,De voorzitter is net afgetreden, evenals een ander bestuurslid.
We doen nu alles met zijn vieren.
Dat is nog net te doen, maar een paar
mensen erbij zou fijn zijn. Dus als
mensen zich geroepen voelen....
graag! Je hoeft geen verstand van
computers te hebben.’’
Voor iedereen die vragen, hulp of
problemen heeft met zijn laptop, tablet of PC is vandaag van 10 tot 14.30
uur een clubdag in de grote zaal van
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 in
Nieuw-Vennep (naast De Witte
Kerk). Daar zijn specialisten aanwezig om te helpen op gebied van
hard- en/of software. Ook is er informatie over de Windows 10 cursussen
die na de zomer beginnen. Zie ook
de website www.decvb.nl.
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Locatie: Slobbeland 5 - Volendam
Verkoopinformatie:
Residentia projectmakelaars
T. 0548 - 538 750
info @ residentia.nl

! Verkoopdag: Zondag 20 mei (Pinksteren) a.s. van 11.00 - 16.00 uur

Spreekuur in Badhoevedorp
Van onze verslaggever

Badhoevedorp Inwoners van
Badhoevedorp kunnen vanaf 17
mei in hun dorpshuis terecht
voor een speciaal spreekuur van
politie, gemeente, Meerwaarde,

Maatvast en waarschijnlijk ook
Ymere. Het gaat om een proef van
twaalf maanden als tegemoetkoming voor de sluiting van het servicecentrum aan de Sloterweg. Er
wordt gekeken hoeveel mensen
er naar het spreekuur komen.

