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Welcome to the Futurevoorkomen
Stichtingï ril uitbreiding
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IANDSMEER - De Stichting Hart
voor het Twiske maah zich hard om
uitbreiding van het muziekfestival
Welcometo the Future (WttF) te voor-

komen. "Het evenement trekt al bii-
na 3o.ooo bezoekers op een dag. Nu
wi§ai ze naar een driedaags evene-

#ent met twee overnachtingen en bii
succs zelfr drie! Wii willen dat men-
sen genieten van het Twiske. Maar
niet als hun massale aanwezigheid
de natuur schaadt", aldus een woord-
i'oerder van de stichting.

-1:: :-e: Tu.iske is kamperen alleen
- - - '^ ^ -estaan en niet voor niets.-' . =_ 
*a: -i-:trYE> LddlL trIl rrltr

'rI, ::F ire=i i.rgr*ning aangevraagd
\-oor err.arà dagen én nachten. Ze stel-

ien iar ar bezoekersstroom dan min-
der overiast geeft. omdat deze r.,-ordt
yerspreid. Volkomen ongeloofwaar-
dig, zeggenwii. En dat zegge{Lwe niet
zornaar... Het festival is steeds uit-
r-erkocht. Het is dus aannemelijk dat

:rta dagen ex[ra bezoekers trekken.
Dai betekent op drie dagen een gro-

te slroom mensen. Bovendien over-

nacirten er mogelijk§uizenden op het
:e::err:, Gevclq: meer geluid, licht en

massaie acri'::eiter-r. Dus meer over-

last \ioor de kg-etsbare flora eu fauna
én voor omwonenden. De housemu-
ziek gaat door tot twee uur 's nachts,

irel r,erkeer tot ver daarna", stelt de

rvoordvoerder.
"Ook de overlast van bouw en bouw-
verkeer groeit. Nu al ztin er vier we-

ken nodig voor op- en aÍbouw van me-

gatenten, horecawagens, lichtmasten,
geluidsboxen, zendmasten, enz. Daar

komen straks tipi's, tiny houses, sà-

faritenten en interieur bij. Nóg meer
':','=riasI voor natuur en omwonen-
u.r-. Dit eleïlement start 19 ju1i. Ivíaar

rÀND SME§R/OO STZA4N - \[rie in-
tensiefen langdurig voor een familie-
lid of naaste zorglis een mantelzoÍ-
ger. Ook al doet diegene dat graag en

met veel lieftle dan nog kan het best
zwaaÍ ziin en veel energie vragen.
Speciaal voor mantelzorgers in trand-

smeer en Oostzaanwordt woensdag

re december een inspiratie-biieen-

Het is de gelegenheid om andere
mantehzo;rgers te ontmoeten en, in-
dien,geWenst, kennis en etrï.aring uit
te wisselen. De2e middag wordt eeÍr

creatieve kerstworkshop gehouden

van r3.oo tot- r5.oo uur. Het wot
gehouden bij buurtvereniging l

Bres, Dr. Sniiderstraat zA in Oo
Íi1'

zaan. Er rs volop ruirnte om met
kaar in gesprek te gaan. Naast koÍÏ
thee en wat lekkers wordt een ol

spannende workshop gehouden n
ldei. De toegang is gratis, Iedere
die mantelzorger is, kan zrch aa

melden. Dit kan via de SMD, te
foon c.75-;oc,6oorr of w.sas@srr
zw.nl. Wie ztchbii de SMD aanme

a1s mantelzorger ontvangt auton
tis ch uitnodigin gen, nieuwsbriev
en andere relevante informatie ot

mantel zorg.

Hetrwiske' (Foto: wendv RuíttematuzfRM) 
Inspiratiebiieenkomst voor MantelzorseÍ

vooral rietvogels broeden vaak tot in
augustus. Dit Natura2 o o o -gebied is

iuist aaïIgew e:zecrtvoor rietvogels. Er

zitten beschermde vogels zoals snor,
rietgors en roerdomp. Trouweï]s...
élke broedende vogel is wettelijk be-

schermd. Daarom past zo'n evene-

ment daar niet: omdat het de vogels

verstoort! \MttF promoot het drieda-
gen-evenernent al. Terwijl de Provin-
cie nog moet oordelen over de ver-

gunning. Maar \Mii willen de Provincie

(en de gemeente) overtuigen geen
vergunning te verleÍten . "

Wie wil weten wat de strchtirg doet
kan voor meer informatie terecht op

www. harLvoorhettwr ske . n1.


