
■ Bijzonder hoogleraar Christa Anbeek verzorgt de lezing. (FOTO: PR) 

Wandelvierdaagse 

■ De inschrijving voor de Nieuw-Vennepse wandelvierdaagse is geopend. 
(FOTO: FB: ORANJEAVOND4DAAGSE) 

N 1 E U W-VENNEP - Stichting Oranje Avondvierdaagse Nieuw-
Vennep verzorgt van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7  juni de 
jaarlijkse Avondvierdaagse. 

■ MEERLOKAAL 

Op de hoogte van grote opknapbeurt N200 
HAARLEMMERMEER - De 

N200 tussen Halfweg en 
Amsterdam krijgt een fikse 
opknapbeurt Weggebruikers 

worden via Facebook, Goog-
leMaps en Waze op de hoogte 
gehouden. Voor fietsers is er 
een aparte informatieplek op 
de Nzoo-website. 

De N2oo tussen station Half-
weg en de Admiraal de Ruij-
terweg in Amsterdam wordt 
grondig opgeknapt. Bij Half-
weg vervangt een nieuwe brug 
de boezembruggen. Gemeen-
te Haarlemmermeer werkt sa-
men met Rijkswaterstaat, ge-
meente Amsterdam, Waternet 
en waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Verder wordt de weg op-
nieuw ingericht, de dijk wordt 
verhoogd en de oude drinkwa-
tertransportleidingen vervan-
gen. Door het werk tegelijk uit 
te voeren, is de duur van de 
overlast zo kort mogelijk. 
Tot nu toe bleef enorme ver-
keershinder uit. Er was 15 mi-
nuten extra reistijd voorspeld, 
maar die is amper gehaald. 
Toen in Amsterdam een aantal 

LISSERBROEK - Anders dan 
eerst is meegedeeld, is er zater-
dagmiddag 4  mei wél  Repair 
Café in Lisserbroek. Dus ieder-
een met een defecte koffiema-
chine, mixer of ander apparaat, 
een fiets die aanloopt, een jas 
of vest met een scheur, kan van 

HOOFDDORP - Een moe-
der die denkt: "Wat als mij 
iets overkomt en ik er straks 
niet meer kan zijn voor mijn 
kinderen?". Opeens te horen 
hijgen dat je ongeneeslijk ziek 
bent. Een dierbare die overlijdt 
of mensen in je omgeving die 
te malven krijgen met verlies. 
Voorbeelden van kwetsbaar-
heid. Christa Anbeek verzorgt 
dinsdag 7  mei de lezing ̀ Kwets-
baarheid: van ongemak naar 
kracht' in Bardo aan de Burge-
meester Jansoniushof. 

Iedereen is kwetsbaar in ge-
zondheid. Het leven biedt geen 
garanties. Na verlies of (bij ge-
dachten aan) komend verlies 
kan een mens zich kwetsbaar 
voelen. 
Christa Anbeek is bijzonder 
hoogleraar remonstrantse theo-
logie aan VU Amsterdam en 
schrijver van meerdere boeken. 
Voor haar recente boek Joseph 
en zijn broer' ontving zij de pu-
blieksprijs voor het beste spi-
rituele boekvan 2oT9. Tijdens 
de lezing horen de luisteraars 
over de plek die kwetsbaarheid 

■ Weg afgesloten. (FOTO: PIXABAY) 

maanden geleden de eerste zij-
wegen werden afgesloten, nam 
de drukte wel toe, maar bleef 
de verkeershinder beperkt. 

Op de hoogte 

Weggebruikers hebben ver-

 

schillende mogelijkheden om 
op de hoogte te worden gehou-
den van omleidingen en afslui-
tingen: Google  Maps  is altijd 
actueel. Een post voor de vol-
gers van Faceboolcpagina `De 
NieuweN2oo' attendeert op 
een afsluiting. Gebruikers van 
de Flitsmeister-app ontvangen 

13.30 tot 16.00 uur terecht in 
De Meerkoet aan de Krabbe-
scheerstraat i. Dat geldt niet 
alleen voor Lisserbroekers: ie-
dereen uit de (verre) buurt is 
welkom. 
Reparaties zijn gratis; wel vra-
gen de  Repair  Cafés een vrij-

 

kan innemen en hoe daarmee 
om te gaan. Anbeek is vanuit 
haar persoonlijke verlieserva-
ring op zoele gegaan naar ant-
woorden over kwetsbaarheid. 
Ook is er ruimte om met haar 
in gesprek te gaan. 
Het programma start 19.30 
uur. Om T9.00 uur is er kof-
fie en thee. Toegang is vrij. Re-

  

een week vooraf een pushbe-
richt over de afsluiting. Vervol-
gens toont Google  Maps,  Waze 
of Flitsmeister de snelste rou-
te. De borden langs de route 
bevestigen die info. 
Er staan vijf camera's met zicht 
op de N2oo die op wwwdenieu-
wen2oo.n1 uitzenden. Wegge-
bruikers kunnen zo checken 
hoe druk het is. Alexander de 
Baar, omgevingsmanager De 
Nieuwe N200: "Het kan net dat 
duwtje in de rug zijn om wat la-
ter te vertrekken of een andere 
route te nemen. Uit de bezoe-

 

willige bijdrage. Hiervan wordt 
nieuw gereedschap gekocht of 
het wordt ingezet voor promo-
tie van de cafés. 

Informatie bij Rien Waffel, en 
o6-1604o86o. 

repaircafehaarlemmermeer.nl 

serveren: www.hospicebardo. 
nl/agenda/kwetsbaarheid. 

Bardo 

Bardo biedt zorg en ondersteu-
ning in de laatste levensfase. 
Bewustwording en voorlichting 
over de kwetsbaarheid en ein-
digheid van het leven horen 
daar bij. 

delkoop kwam vorig jaar over 
van Swift. Het lukte echter 
niet om bij  AFC  in het eerste 
te komen. Wel maakte hij in 
het tweede een sterke indruk. 
De Hoofddorpse eersteklas-
ser slaagde er ook in om een  

kerscijfers en reacties blijken 
de camera's een welkome aan-
vulling. In de eerste 2 maanden 
van de werkzaamheden werd al 
ruim 1.000 uur gekeken. Door-
dat we Google  Maps  voor ons 
project altijd zelf updaten, is 
de communicatie over afslui-
tingen eenvoudiger. Google 
Maps,  Waze en Flitsmeister 
zijn altijd up-to-date. Zeker in 
het dichtbevolkte gebied waar-
in de N2oo ligt, zijn dit goede 
oplossingen. Er zijn vaak meer-
dere omleidingsroutes. Google 
Maps  houdt rekening met de 
beste route". 
Voor direct omwonenden met 
vragen en / of als zij hinder 
ondervinden, is er de N2oo 
Bouwapp in de  Apple  Store 
en Google Play Store. 

Fietsers 
Fietsers kunnen terecht op 
www.denieuwen2oo.ril/fiets. 
Hier staan alle actuele afslui-
tingen en omleidingen op een 
kaart. Afsluitingen en omlei-
dingen staan op Facebook `De 
NieuweN2oo'. 
haarlemmermeergemeente.nl 

Twee H'meerse 
ondernemers 
in finale OVNH 
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■ Iedereen kan stemmen op 
het bedrijf naar keuze. (FOTO: 

PIxABAv) 

HAARLEMMERMEER - De 
jury van de ondernemings-
verkiezing van Noord-Hol-
land (OVNH) heeft uit de 
negentig bedrijven haar keu-
ze gemaakt. Dertig finalisten 
strijden woensdag 15 mei in 
theater De Philharmonie te 
Haarlem om de titel ̀ Beste On-
derneming van Noord- Holland 
2018-2019' in de categorieën 
Grootbedrijf, MKB Midden en 
MKB Klein. 
Uit Haarlemmermeer zijn Bak-
ker Gorthuis uit Hoofddorp en 
restaurant Bij Qunis uit Lijn-
den in de race voor de titel in de 
categorie. MKB Klein. 
De titel is dé erkenning voor 
ondernemerschap in de provin-
cie en omvat een prijzenpak-
ket met een waarde van 5.000 
euro. In 2or8 / 2019 is de On-
dernemingsverkiezing Noord-
Holland voor de dertiende keer. 
Het is een belangrijk en breed 
gedragen initiatief om waarde-
ring voor ondernemingen in 
de provincie uit te spreken. 
Stemmen kan tot en met 13 
mei via: 
www.ovnh.nl/publieksprijs 

ander talent vast te leggen. 
Van Olympia Haarlem kwam 
middenvelder Zakaria Bakci-
ne over. Dit talent was al eer-
der actief bij SV Hoofddorp 
in de jeugd en speelt dit jaar 
op vierde klasse-niveau. 

OUDE MEER - Vele handen 
maken licht werk. Buurtver-
eniging Het Dijkhuis op de 
Aalsmeerderdijk houdt zater-
dag 4  een klusochtend. Van 

Gijs Heijnis en Rachelle Paal-
vast zijn projectcoördinatoren 
van MENES.NU en geloven 
dat jongeren het gelukkigst 
zijn wanneer zij weten dat 
zij een verschil kunnen ma-
ken en betekenisvol zijn voor 
de samenleving. MENES helpt 
jongeren om talenten te ont-
wikkelen en ideeën om te zet-
ten in daden die een positieve 

Wie trekt zijn wandelschoe-
nen aan en wandelt vier da-
gen mee? Er is keuze uit rou-
tes van 5 en io kilometer. De 
start- en finishlocatie is het 
HVC-terrein (Herbert Vis-
sers College) aan de Beurt-
schipper. Starten voor de 
io kilometer kan om 17.30 
uur, voor de 5 is de starttijd 
18.00 uur. De vrijdag is de 
feestelijke finishavond. Alle 
deelnemers mogen dan ver-
kleed mee wandelen en wor-
den feestelijk binnengehaald 
op het HVC-terrein en krij-
gen - mits dit bij inschrij-
ving is aangegeven - een 

HOOFDDORP - Bas Middelkoop maakt deze zomer de overstap 
van het tweede team van  AFC  (Amsterdamsche  Football  Club) 
naar het zondagteam van Sportvereniging Hoofddorp. 

Trainer van SV Hoofddorp, van uitgaat dat hij het eer-
Jethro  Abram, benaderde de ste van Hoofddorp gaat be-
talentvolle speler die er zelf reiken. Middenvelder Mid-

 

4 Mei toch  Repair  Café in Lisserbroek 

Lezing over kwetsbaarheid 

Bas Middelkoop stapt over. naar SV Hoofddorp 

Klusochtend Dijkhuis 
io.00 tot i6.00 uur wordt de 
klussenlijst afgewerkt. Ook 
voor wie niet handig is, zijn 
er klusjes te doen. 
www.hetdijkhuis.net 

bijdrage leveren. 

Jongeren en hun ideeën zijn 
de basis van MENES. MENES 
inspireert en activeert jonge-
ren om hun ideeën om te zet-
ten in daden. Dit doet MENES 
door persoonlijke begeleiding 
/  coaching  / begeleiding op 
maat te bieden; verbindingen 
te realiseren en door het orga-
niseren van activiteiten, met 
persoonlijke begeleiding en 
een financiële bijdrage. 
Op www menes.nu staat infor-
matie, waaronder voorbeelden 
van projecten die MENES, met 
jongeren, uitvoerde. 
www.menes.nu 

medaille. 
Ieder jaar wordt gewandeld 
voor een lokaal goed doel. Dit 
jaar is Kinderboerderij Die-

 

renvreugd gekozen. 

Individueel inschrijven kan 
via https://oa4d.nl/4d/deel-
name-bewijs-kopen of in-
schrijvingen@oa4d.nl. 
De oa4d kan niet zonder vrij-
willigers. Een dag of een paar 
dagen helpen - bijvoorbeeld 
met limonade schenken of 
het verkeer regelen - aanmel-
den als vrijwilliger: https:// 
oa4d.nl/4d/vrijwilligers of 
via vrijwilligers@oa4d.n1. 
https://oa4d.ni/4d 

Pa rtici-patieplatform 
voor jongeren 10 jaar 
HAARLEMMERMEER - ME-
NES is een jongerenparticipa-
tieplatform van de gemeente 
Haarlemmermeer en onder-
deel van Meerwaarde. MENS S 
bestaat io jaar in 2or9. 
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