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Van de bestuurstafel

Saluut aan allen,
Aan mij de eer om u,aan het begin van het najaarsseizoen op de
hoogte te brengen van wat is geweest en wat komt.
Eerst de financiële kant:We hebben helaas 2 adverteerders moeten
schrappen,vanwege het niet nakomen van hun financiële verplichtingen,dat geldt ook voor 5 leden. Aan de andere kant mochten we
wel weer 4 nieuwe leden inschrijven,hartelijk dank !
Zij die regelmatig door de Koekoekslaan wandelen zullen hebben
ontdekt dat de hoektuin achter de glasbakken weer als tuin in gebruik is genomen. Er was nogal wat tegenstand om daar een kinderspeelplaats van te maken,dus werd er voor deze optie gekozen
door er 8 ton schone grond over te verdelen. Er staan nu aardappels,er zijn vruchtbomen gepoot en veel vaste planten.
Verder is Rehoboth aan de buitenkant ontdaan van de kale plekken
en weer in de groene verf en de muur aan de noordoost kant opnieuw in de latex gezet. Die zag er niet uit door de groene aanslag.
Dan de vooruitzichten:
Na de herstart van de klaverjas en bridgeploeg wordt er op de eerste septemberzondag de bekende fietstocht* verreden en gaat 30
september de bustocht naar de Heerlijckheid Gemert, (van de bustocht leest u de bijzonderheden en de aanmeldopties verderop in
dit blad.).
Van de bazar moet de datum nog worden vastgesteld in de bestuursvergadering,maar ik denk dat dat vrij zeker 10 Oktober
wordt. De bekende loten zullen vanaf september weer worden verkocht aan ieder die ze wil hebben en verder in de bus op 30-9.
*Door de late verschijning van dit buurtblad is de aankondiging
van de fietstocht op 25 augustus j.l. op de voor– én achterpagina
van het Witte Weekblad gepubliceerd.
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Uiteraard hopen wij dat al deze evenementen op voldoende belangstelling van u als lezer mogen rekenen. Want dat is een voorwaarde voor een herhaling.
Verder leest u in dit nummer 2 in memoriams,waarvan het overlijden van George Visbeen ons erg heeft aangegrepen. De belangstelling bij die begrafenis was overweldigend.
Ik hoop dat u met ons een leuk najaar zult hebben en laten wij elkaar in Rehoboth weer ontmoeten.
David Knibbe.

‘n Beetje vroeg in het jaar
Door de verandering in het verspreiden van het buurtblad vindt u
nu al een aankondiging voor het sinterklaasfeest, dat dit jaar gehouden wordt op 28 november, in dit buurtblad.
Het volgende buurtblad komt pas in december uit, dat is dus te
laat.
In verband met de administratie doet de sinterklaas commissie nu
al een oproep aan leden van de buurtvereniging die hun kind(eren)
of kleinkind(eren), in de leeftijd tot 7 jaar, nog nooit hebben opgegeven voor het feest ter ere van de verjaardag van de goedheiligman.
Wilt u uw (klein)kinderen opgeven voor dit feest, neemt u dan
contact op met Ans Laan, Nieuwe Meerdijk 241, telefoonnummer
6570175.
Zij noteert dan uw naam en adres.
U ontvangt eind oktober een deelnameformulier waarop u de gegevens van uw kind(eren) of kleinkind(eren) kunt noteren, vervolgens kunt u dit formulier weer bij haar of bij Jannie v.d. Geest,
Nieuwe Meerdijk 319, inleveren.
Ook bij de deelnemers van vorig jaar worden de formulieren eind
oktober bezorgd.
De redactie
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EUROPESE VERKIEZINGEN OP 4 JUNI 2009
GEBOUW REHOBOTH.
Stemburo 50
Stemgerechtigden: 323
Opgekomen:
152
Opkomst:
47%

Landelijke opkomst
Opkomst Haarlemmermeer
Lijst: Partij:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15

CDA
P.v.d.A.
VVD
Groen Links
SP
CU/SGP
D66
New Eurpeans
Solidaria
P.v.d.Dieren
PVV
CDP

TOTAAL:

36,5%
37,3%

Aantal stemmen:
14
8
36
6
7
2
15
3
1
4
54
1
======
151

ONGELDIGE STEMMEN:1.
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BEN VAN DIJK
KAPSALON S

Nieuwe Meerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
Tel. 020-6592559
E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
www.benvandijkkapper.nl
maandag gesloten

Verkoop en onderhoud
Buitenboordmotoren
Rubberboten
Winkel & Showroom
Onderhoud & Reparatie

Administratie
Onderhoud & Reparatie

Venenweg 71
1161AK Zwanenburg

Nieuwemeerdijk 267
1171NR Badhoevedorp

+31 (0)20-40 50 122
+31 (0)6-53 410 410

info@trustwatersport.nl
www.trustwatersport.nl
www.orcamarine.eu

Voor Ontspanning en als Therapie:
ind your body

assages
holistisch masseur: Albert Roos
Voltastraat 22 Badhoevedorp
020 3582350

www. mindyourbody.tk
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In memoriam Alie Snoep.
Het is al even geleden als u dit leest dat Alie Snoep in April is
overleden. Dat komt omdat de overlijdensdatum samen viel met
het ter perse gaan van het vorige Dijkertje.
Ik heb Alie leren kennen toen Jan beheerder werd van ons gebouw
en kort daarna toetrad tot het bestuur.
We zagen Alie vrij regelmatig in Rehoboth en dikwijls droeg zij
haar steentje bij door het zingen van pure Amsterdamse liederen.
Alie was toen ook al lid van het Amsterdamse Zwanenkoor,wat
zijn zetel had in de Jordaan.
Wat ik er van weet is dat er van dit koor in 1994 een CD is uitgegeven getiteld:Parels van de Jordaan.
We hebben genoten van haar repertoire ,dat onuitputtelijk scheen
en dat zij zong met het haar eigen Amsterdamse dialect.
Van de Nieuwe Meerdijk verhuisde het echtpaar naar de Azaleastraat 42, zodat Rob met zijn gezin nr 204 kon betrekken.
Alie raakte aan het sukkelen,wat voor Jan,die ook niet sterk is, een
zware last was.
In februari 2009 kon Alie een kamer in de Meerwende betrekken.
Ik heb haar daar, samen met Jan, maar 1 keer mogen ontmoeten op
de maandelijkse bingomiddag,waar ze van genoot.
Wij wensen Jan en de kinderen alle sterkte toe bij dit verlies.
Alie is 80 jaar geworden.
Dat zij ruste in vrede.
David Knibbe.
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In memoriam G.K. Visbeen
13-1-1938 - 23-6-2009
Wij hebben George zo’n 40 jaar geleden leren kennen. Hij werkte
toen nog bij Eba.
Enkele jaren later werd de buurtvereniging .opgericht. Er werden
binnen die kleine groep die we toen waren heel wat gezellige dingen op de zaterdag namiddag gedaan.
De combinatie tennis en vlees braden ging er in als koek en ook
George en Elly lieten zich niet onbetuigd.
In die beginjaren heb ik met George in de filmcommissie gezeten
en moesten wij toezicht houden op de kinderen die films keken in
Rehoboth.
Jaren later was Rehoboth in fases aan interne renovatie toe. Wat
lag het toen voor de hand om naast de zelfwerkzaamheid,George
de bestektekening naar wens te laten maken en de verbouwing te
laten klaren.
Tot het laatste project ,een complete nieuwe toilettengroep,heeft
hij zich daarvoor ingezet,waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen
blijven.
George was ook een trouw lid van de bridgeclub, samen met Elly,
die trouwens ook de klaverjasavonden niet vergeet.
Er kwam een moment dat George het lichamelijk niet meer op
kon brengen om te komen bridgen.
Ik heb begrepen dat de lichamelijke klachten al 19 jaar terug gaan.
Ik hoor zijn uitspraak nog, niet eens zo lang geleden, dat hij zei ik
leef nog in blessure tijd. Zo vatte hij dat op, zo dankbaar ook voor
elke dag hem extra gegeven.
Die tijd heeft hij, naar buiten toe, altijd met een goed humeur en
vaak met een kwinkslag, besteed.
Wij verliezen in George een gewaardeerd lid van de vereniging.
Een aimabel mens is heengegaan.
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We beseffen heel goed dat Elly en Linda zonder hun man en vader
verder moeten, maar weet één ding: Zo’n hechte groep als wij waren, zijn wij nog steeds, wij blijven naar jullie omzien.
En nu je strijd gestreden is,
Het lopen niet meer hoeft,
Draag ik je nu,mijn kind,
Voorgoed de hemel in.
David Knibbe.
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ELKE DAG VERS BROOD EN GEBAK
IEDERE WEEK RECLAME

JAN SENGERS
023-5244771

ALS U EEN RING WILT
LATEN VERANDEREN

Sloterweg 109
1171 CJ Badhoevedorp
Tel. 020-6593735

Fijne specialiteiten uit eigen keuken

Vraag naar onze voorbeelden

JUWELIER

PA VERKUYLLAAN 25
1171 EA BADHOEVEDORP
TEL/FAX 020-659 38 25

Nieuwemeerdijk 330,
1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020-6041412
Vrijetijdskleding &
Werkkleding

Schoenen &
kampeerartikelen
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VROM Commissie
Beste buurtbewoners,
Voor velen van u zal de vakantie er al weer op zitten en zijn de
accu´s weer helemaal geladen¨.
Op de Jaarmarkt in het dorp zijn er vele reacties en vragen gesteld
over de 30 km zone en het Golfterrein, hierover heeft u in de lokale kranten kunnen lezen, deze artikelen kunt u ook terugvinden op
de website, onder Nieuws > Kranten artikelen.
Tevens hebben wij als VROM Commissie subsidie toegewezen
gekregen ter verbetering van de onderdoorgang van de A4 viaducten, wij willen wat (laten) doen aan de vreemde rare bruine palen
en mogelijk aan de ontbrekende verlichting.
Verder kan ik u melden dat wij gaan deelnemen aan de klankbordgroep die zich o.a. gaat bezig houden met de bereikbaarheid van
Badhoevedorp voor, tijdens en na de omlegging van de A9.
Wij hebben ook deelgenomen aan een presentatie ¨Beeld gericht
Schouwen¨, wij willen graag weten wat de status van de methode
is binnen het gebiedsmanagement Noord en hoe hier over wordt
gedacht. Met deze methode is het mogelijk een beoordeling aan de
status van onderhoud en of openbare ruimte te geven, dit aan de
hand van landelijk gebruikte beeldmeetlatten.
In september zal er ook weer een gebiedsoverleg plaatsvinden met
de gebiedsmanager op het Service punt aan de Sloterweg, hier zullen o.a. de volgende punten aan de orde komen,
• Status en evaluatie Herinrichting Nieuwemeerdijk
• Status vrachtwagen verbod en eventuele resultaten
• Onjuiste en ontbrekende bebording
• Status voorgestelde overleg over de ECO zone langs het
Golfterrein
• Verloopplanning Golfterrein, op onze site is een link
toegevoegd naar Burggolf info over de ontwikkelingen
rond het Golfterrein en de beloofde filmpjes
• Status woonboot onder aanvliegroute Buitenvelderd baan
• Inrichting Loswal, niet conform vergunning
• Het voortbestaan van brengparkje aan de Koekoekslaan
Eventueel extra ingebrachte punten.
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Rest mij, u nogmaals met klem te verzoeken indien u calamiteiten
op en/of rond de chicanes ziet, hiervan een melding te maken bij
één van de VROM leden of via vrom@nieuwemeer.info , deze
zullen wij gebruiken bij het overleg met de gemeente, die denkt
dat het sterk verbeterd is met de veiligheid op de Nieuwemeerdijk,
op onze website kunt u een overzicht van verschillende voorvallen
terug kijken.
Een korte omschrijving van tijd, datum en omschrijving van het
voorval is al voldoende, uiteraard zijn foto´s helemaal top, beelden spreken meer dan 100 woorden.
Bij voorbaat dank en met u steun hopen wij de buurt leefbaar te
houden
VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer
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Onderstaande brief ontving de redactie, met het verzoek deze
te plaatsen in het augustus/septembernummer van het buurtblad

“Ze gaan ons verlaten.”
Ik ben op Nieuwe Meerdijk 315 geboren, als kind kwam ik al op
de boerderij van de familie Hopman.
Jaren later kwam ik er met mijn kinderen, en nu met mijn kleinkinderen. Dat is toch heel bijzonder, en daarom wil ik langs deze
weg Anja en Jacob bedanken voor hun gastvrijheid, de deur stond
altijd voor ons open.
Cemaine en Déon, zij hebben genoten van het helpen met en voeren van de lammetjes, kalfjes, poesjes enz.
Op de trekker, óók een feest. Zo kan ik wel doorgaan.
Wij zullen het heel erg missen.
Anja en Jacob een heel gelukkige toekomst op jullie nieuwe stek.
Nogmaals bedankt voor alles!!!!
Liefs namens
Cemaine,Déon en Marga.
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Nieuwe Meerdijk 326 1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020 6010364 Fax 020-6570392
Sfeervol restaurant voor lunch/diner
Keuken geopend van 11.00 tot 22.00 uur
7 dagen in de week
Bar geopend vanaf 09.00 uur
Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten
Complete catering voor al uw festiviteiten
Zomers terras

H. ZELHORST
B.V.
ELEKTROTECHAMSTErDAMSEWEG 122
AMSTELVEEN

TEL. 020-6452485
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LEVENSLOOP SOAP DEEL II
Zoals U begrepen zult hebben gaat het bij levensloop-sparen om
burgers in loondienst.
Maar Nederland kent 375000 geregistreerde zelfstandige ondernemers, 550.000 uitkeringsgerechtigden en ruim 150000 illegalen en
personen met een vluchtelingenstatus.
Het is 2009 en de wereldwijde recessie trekt diepe sporen door de
consumptiemaatschappij,welke ons van alle kanten toelachte. Bij
de afsluiting van deel I in het Dijkertje van mei sprak ik mijn vrees
uit, dat de Overheid dit jaar en in 2010 de handen vol heeft om de
gevolgen van de kredietcrisis het hoofd te kunnen bieden en de
levensloopperikelen even in de parkeerstand zet. Zojuist vernam
ik, dat de pot voor deeltijd-ww al leeg is en gebruikt wordt voor
doeleinden waarvoor ze niet beschikbaar was gesteld. De minister
van Economische Zaken zoekt nu naar middelen om de mogelijkheden verder te verruimen.
In deze aflevering trakteer ik de lezer op commentaar en opinies
van sociaaleconomische deskundigen van diverse pluimage.
Ik begin dan maar met uitspraken van een Duitse hoogleraar aan
de Universiteit van Kassel.
Hij constateert dat al in de tijd van de “ grote matiging” van beginjaren tachtig tot de grote crash van 2008, toen de schommelingen
van de conjunctuurcycli beperkt bleven en de inflatie verwaarloosbaar was, zich een niet geringe groep van uitgeslotenen heeft gevormd. Bestaande uit mensen, die in een op dienstverlening georienteerde en op kennis gebaseerde maatschappelijke ontwikkeling,
de meerderheid niet langer konden bijhouden; die afvallen omdat
ze op een bepaald punt in hun levensloop de aansluiting verloren
of omdat ze van het begin af aan voor gesloten deuren stonden.
Het ontbreekt ze aan vaardigheden die naar de heersende normen
als volstrekt onmisbaar gelden. We zouden met enige fantasie kunnen denken aan de meisjes van Verkade en de ziekzoekers in de
bollenteelt, aan de schrijfmachinemonteur en de thuisnaaister, aan
de mestschippers en de schelpenvisser en zelfs aan de schooltandarts.
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Bepalend voor deze groepen is een diepgeworteld besef uitgesloten te zijn. Dat komt tot uiting in het gevoel, dat men geen stem,
geen invloed en geen betekenis heeft.
De praatjes over inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, bereidheid om
je in te zetten en teamgeest zijn van een andere wereld. Is de levensloopregeling dan een optie voor degenen, die zich ophouden
in de kringen waar de promoties te verdelen zijn? De tijd zal het
leren. Ik verruil Duitsland even voor Frankrijk, een andere grootmacht in Europa.
Immigranten vormen daar de meerderheid onder de 28000 inwoners van Clichy -sur - Bois. De stad is een van de armste van
Frankrijk met verloederde woonflats en slechte vervoersverbindingen.
Na de rellen in de Franse voorsteden, de zogeheten Banlieu’s van
twee jaar geleden hebben welzijnswerkers uit deze stad een organisatie opgezet om de onvrede te kanaliseren. Nadat ze met twee
busjes door de probleemwijken in het hele land trokken, ontstond
een zwartboek met 20000 klachten. Bovenaan staat de werkloosheid. Het geweld was en is eigenlijk een schreeuw om aandacht.
De beloofde hulp aan alle werkloze jongeren is er niet gekomen.”Laten we ons niet vergissen”zegt de burgemeester. Niet de
relatie met de politie is het probleem, maar de sociale ellende. Als
tegen zulke achtergronden een oordeel moet worden gegeven
over de geïntroduceerde “levensloopregeling”denk je al snel aan
een luxeprobleem van de “beter opgeleiden in onze kenniseconomie”.
En ondanks, dat slechts 5% van de werknemers te porren was
voor de idee, spuien beleidsmakers, wetenschappers en personeelsdeskundigen continue ideeën om dit couveusekindje in leven
te houden. Het lijkt een helse klus! Wat uiteindelijk telt is of de
regeling je voordeel bezorgt. Je moet daarbij je financiële toekomst en je (gezins)behoeften plannen; inschatten of je
(toekomstige) werkgever verlof zal toestaan, je aanstaande fiscale
voordeel kunnen begroten en daarbij de juiste vragen stellen aan
je bank, verzekeraar of pensioenfonds.
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Is dat allemaal de moeite waard? Dat ligt vooral besloten in je persoonlijke mogelijkheden en daarover gaat het in de slotaflevering
in het Dijkertje van november/december. Daar laten we een viertal
vaderlandse critici aan het woord. De gemiddelde Nederlander
vertoont spaarzin maar of een levensloopregeling daarbij past is
koffiedik kijken.
John.J van Zonneveld
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WILD
Wild—wilder—Wilders. Een taalexercitie, zoals je die in mijn
schooltijd kreeg aangereikt onder het etiket van de overtreffende
trap””.
De uitkomst van de recente verkiezingen voor het Europees Parlement hebben een duidelijke draai aan dit begrip gegeven. Immers ,de PVV overtrof verre de verwachtingen van de voorspellers.
Zie het als een signaal aan het gevestigde politieke establishment.
Het zou ook wel eens een reactie kunnen zijn van een grote groep
witte, lager opgeleiden die hun kansen op de arbeidsmarkt zien
afnemen onder de concurrentie van Oostbloklanders en vinden, dat
zij van de Europese eenwording geen persoonlijk heil hoeven te
verwachten. Kiezers, die zich dientengevolge meer nationalistisch
gaan oriënteren en dat vooral moet ons tot nadenken stemmen.
De PVV lijkt zich onder de leiding van een geblondeerde Limburgse edelgermaan te ontwikkelen tot een beweging, die opstaat
tegen alles van verstand en ontwikkeling,tegen iedere behoefte om
de wereld in de juiste verhoudingen te zien en besluiten te nemen
op grond van argumenten. Persoonlijk heb ik niets tegen de blond
gekuifde leider; zijn haardracht staat de knul goed. Wel vraag ik
mij af of het niet dezelfde lading heeft als een hoofddoek of tulband. In ieder geval even uitdagend.
Verder heb ik wel iets tegen het uitventen van opvattingen,die rotsvast en onveranderlijk overkomen. Dat trekt kiezers aan, die de
vrijheid van meningsuiting wel heel ruim interpreteren; die zo in
de praktijk brengen wat zij hun vermeende tegenstanders verwijten.
De vraag is of de kersverse Europarlementariërs een plekje weten
te vinden in het Brusselse milieu. Ongetwijfeld vinden zij nog wat
medestanders uit kringen van West-Vlamingen, van hardleerse
Oostenrijkse spijtoptanten. En niet te vergeten het sluimerende fascisme van Geert,s Italiaanse voorbeeld;de plaatsvervangende paus
Silvio Berlusconi. Een opwindend groepje, dat wel.
Zij zullen in Europa evenwel meer weerstand oproepen tegen Nederland dan goed voor ons is. En laten we eerlijk zijn; een partij
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die zich luidkeels keert tegen het verstand, welke tegenstanders
systematisch verdacht maakt, zo,n partij kan toch de Nederlandse
belangen in de wereld niet goed dienen?
De nieuwe stadsdeelvoorzitter van Zeeburg, Fatima Elatik zegt in
een interview 100% voorstander te zijn van gemengde wijken. Zij
vertelt van Marokkaanse mannen, die net als haar vader naar Nederland kwamen;ze vergeleek ze met Italianen, mooie pakken,elegant. Die mannen verloren in de jaren tachtig allemaal hun
baan. Als elfjarige tolk ging ze mee naar het GAK-kantoor en
hoorde de keuringsarts zeggen: laat je maar afkeuren, met jouw
Nederlands vind je nooit een baan. Ze zag sommige van die mannen huilen;de levensvreugde verdween uit hun gezicht en ze raakten in een isolement, die ze ook niet konden opheffen door terug
te keren naar hun land van herkomst.
Een soortgelijke ervaring tekende ik op uit de mond van een afzwaaiend schoolhoofd van het Vader Rijn College te UtrechtOvervecht. Sinds kort “een VMBO met alleen allochtone leerlingen”.
Met een gevoel van understatement noemde hij zich directeur van
een “integratiefabriek”. Enkele jaren geleden vertrokken de laatste
witte kinderen. Zijn kinderen, zoals Bart Engbers zijn leerlingen
noemt, zijn getalenteerd. Veel van deze kinderen willen leren.
Thuis wordt het helaas te weinig gestimuleerd. Ook al omdat de
kinderen thuis nauwelijks Berber of Arabisch spreken en niet verstaan. Turkse leerlingen spreken onderling nog weleens Turks.
Marokkaanse leerlingen alleen nog Nederlands met de Utrechtse
tongval.
Een Surinaamse leerling ze onderlaatst tegen Bart: “ik word af en
toe gediscrimineerd, maar dat is niets vergeleken bij de Marokkaanse jongens”. Die zijn daarom extreem gevoelig voor afwijzing.
Als school vindt hij verder, dat die moet uitstralen dat ze erbij horen. Ook een allochtone puber moet met zichzelf in het reine komen en dan helpt het dat de school geborgenheid biedt; dan is er
een basis om te willen leren.
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Dat zou ook Wilders moeten aanvaarden en als Limburger zou hij
toch moeten weten, welke impact de mijnsluitingen hadden op de
sociale samenhang en het openbare leven in de mijnstreek.
Elders las ik een opiniërend stukje van columnist Bas Heijne. Hij
had het over de uitkomsten van een 21-minuten enquête over geboden eensgezindheid tegen de verloedering en hufterigheid. Niet
zo simpel als het leek, ontdekte hij. “Men vindt vooral de ander
tekortschieten. PVV-stemmers wijzen naar de onfatsoenlijke Marokkanen. ChristenUnie-stemmers zien een vloedgolf van seks
over de samenleving gaan. Rustige burgers kijken met ontzetting
naar het ontketende PVV-volk dat zichzelf volgens goed revolutionair gebruik tot HET VOLK heeft uitgeroepen en zich uitleeft in
verbale guerrilla. Zelfs de onvrede is in Nederland gepolariseerd”
Nog even geduld en men stort zich op het nieuwe speeltje, “de
fufuzela”ofwel de Zoeloetoeter, waarmee voetbalhooligans alle
uitingen van plezier in de sport tot een zinloze bezigheid degraderen.
In een blad als het Dijkertje past het mij niet om partij te kiezen
voor wie dan ook. Maar wel mag ik mijn ongerustheid met U delen en wat tegengeluiden op de platendraaier te zetten.
Trouwens als boreling van een West-Vlaamse vluchtelinge en als
echtgenoot van een vrouw, welke een umlaut in haar meisjesnaam
draagt, ben ik immers al bij voorbaat verdacht omtrent mijn inburgering?
John.J. van Zonneveld
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Puzzel voor de volwassenen
Beste puzzelaars
Voor de verandering maar weer eens een puzzel, waarvan het
middelste woord zowel met het eerste woord als het tweede woord
een zelfstandig naamwoord vormt.
Achter de woorden staat uit hoeveel letters het “midden”woord
bestaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slag
Hof
Sport
Dag
Bus
Oog
Hoofd
Winkel
Lamp
Nacht

—— stronk (4)
——
——
——
——
——
——
——
——
——

huis (4)
jurk (4)
luis (4)
leider (4)
moes (5)
beeld (6)
brief (4)
bundel (5)
kamer (5)

Suc6
Willy
OPLOSSING PUZZEL MEINUMMER VOLWASSENEN:
:kermisstandvastgoedzakmesscherprechterkantlijn
INZENDERS:
Ans Laan, Albert Roos, Bep Rijnsburger
De oplossing kunt u afgeven bij mevr. Eikelenboom, Nieuwe
Meerdijk 205 of weer insturen via de email.
Adres:willy.tenbookum@quicknet.nl
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Jeugdpuzzel
Rekenmachine puzzel
Wist je dat je op een rekenmachine ook woorden kunt schrijven?
Leen de rekenmachine van je ouders of grote broer of zus en toets
deze getallen in. Even omdraaien en...wat lees je? De oplossing
kun je weer mailen naar willy.tenbookum@quicknet. Nl of afgeven bij mevr.. Eikelenboom Nieuwe Meerdijk 204.
1.

104=

2.

532=

3.

7083170=

4.

316738=

5.

61773236=

6.

73837737=

7.

3773817=

8.

318807=

9.

708507=

10.

634x5=

11.

31607018=

12.

123x456x789+28830302=
Suc6,
Willy

25

Verslag bustocht de Betuwe
Woensdag 10 juni
Een dag die begon zoals zo vele dagen. De wekker loopt af en ik
wrijf mij in mijn ogen. Een wekker is al vreemd, want ik hoef niet
zo vaak meer op te staan omdat de wekker afloopt. Maar vandaag
gaan we naar de tingieterij, met David mee! De dag begint verder
normaal, alleen toen we stonden te wachten op de bus kwam hij
van een heel andere kant als wij verwachtten en zagen we David al
in Badhoevedorp in de bus zitten! De arme chauffeur had hem
maar eerst opgehaald, want zijn papieren waren uit de bus gestolen
en hij wist niet precies meer waar hij moest zijn. Gelukkig leed het
humeur daar niet onder. Frans wist ons al bijna direkt na de start te
boeien met de wetenswaardigheden die hij wist te vertellen. Bijvoorbeeld over de oude kruitfabriek bij Ouderkerk die op de werelderfgoedlijst staat. Het is trouwens heel leuk om eens wat hoger
te zitten, want dan zie je veel beter hoe mooi de omgeving is. Om
de file te ontlopen reden we via Abcoude. Frans bleef maar vertellen, en wees ons op dingen waar je anders gewoon langs rijdt zonder het te weten. Natuurlijk stopten wij niet overal. Als voorbeeld
van leuke dingen noem ik de beeldentuin van Piet Jonker, een handelaar in gebruikte bouwmaterialen net buiten Abcoude. En passant hoorden we ook nog even dat Floris de 5e hier begonnen was
met inpolderen om stukken land te kunnen gebruiken. Daarvan
kunnen we nu nog de lage dijkjes zien langs de Angstel. We rijden
hier duidelijk in een historische omgeving, welke weer gaat leven
tijdens het horen van de wetenswaardigheden. Door Baambrugge,
Roelofsarendveen, Nieuwersluis en met verschillende keren zicht
op de file kwamen we via Breukelen weer op de A4. We hadden
toen al een schat aan informatie gekregen. En op de A4 zagen we
nog heel wat kunstwerken en veel bouwputten. Het leek de dag
van de (wegen)bouw wel! Via de Betuwe en langs de Betuwelijn
reden we uiteindelijk door het voormalig bezit van ons koninklijk
huis (Buren) en kwamen in Leerdam aan. In de tingieterij kregen
we koffie met warme appelgebak met slagroom, waarna ons uitgelegd werd hoe een legering van tin en koper of bokaat tot de
mooiste gebruiks- en siervoorwerpen gevormd kan worden door
middel van gieten of koud forceren
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Een tinnen koffiekan bijvoorbeeld, word gemaakt van een ronde
plak tin en deze word koud in de juiste vorm geduwd. Dit gaat
met kracht en kunde en geduld. Helaas kon dat niet getoond worden maar wel hoe het warme tin in gietmallen gegoten wordt en
hoe de bewerking daarna verder gaat. Tin geleidt moeilijk warmte
vandaar dat het gebruikt werd en wordt om warme en koude dranken, zoals koffie en bier, tijdelijk te bewaren. Helaas had de organisator van deze reis ons niet op de hoogte gebracht van het feit
dat we tinnen voorwerpen ter reparatie hadden kunnen aanbieden.
We zagen verder nog demonstraties van het bewerken van de gegoten voorwerpen en raakten onder de indruk van de hoeveelheid
werk die het kost om een voorwerp helemaal af te maken.
Nadat we onze ogen de kost gegeven hadden in de showroom en
vele euro’s lichter omdat er zulke mooie zaken verkocht werden,
reisden we af naar de maaltijd. Maar eerst nog een verloting onder
de big spenders.
Rijdend langs de dorpjes Kerk-Avezaath en Buren, via boomgaarden en fruittuinen en industrieterreinen die i.p.v. de boomgaarden
zijn gekomen,.reden we door Tiel waar we Flipje misten, maar
toch een heerlijke maaltijd nuttigden. Na de maaltijd reden we
door Rhenen(tabaksschuren en steenfabriek), Elst, Amerongen,
Leersum, Doorn, Maarn en Maarsbergen Alles herhalen wat er
hier verteld werd is onmogelijk, want dan zou het een Dijkertjespeciaal worden. We namen nog een drankje op het terras en genoten van het zonnetje. Helaas moesten we hier afscheid nemen
van twee medereizigers omdat deze met de taxi naar huis ging. De
dame werd niet lekker onderweg en het leek hun het beste dat ze
een taxi terug naar huis namen. Helaas waren ze uiteindelijk veel
later thuis als wij. (weet dat maar van te voren.) Wij hopen dat
alles weer goed gaat.
Op de terugweg verbaasden de ouwe…… zich over het feit dat
één van de jongsten in slaap viel, waarschijnlijk overmand door
alle nieuwe indrukken en zoet dromend over die stevige hengst in
de wei. Daar hadden we haar dan ook bijna achtergelaten. Gelukkig bleek een zoet snoepje haar weer helemaal terug in de tijd te
brengen.
Vrolijk en voldaan namen we weer afscheid van elkaar.
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De chauffeur bracht ons weer veilig naar de opstap plaats. Restte
ons een tot ziens op 30 sept. Want dan gaat David naar Gemert en
mag u weer mee als u zich opgeeft.
Rest mij nog Dirk te verontschuldigen. Ik heb zijn rubriek deze
keer over genomen. Hij had deze dag geen kater, maar zijn poesje
was wel ziek. Daardoor kon hij niet (mee)komen.
Albert Roos
###

Busreis:Heerlijckheid Gemert
op Woensdag 30 September 2009
Op 30 September gaan we weer met de bus op stap .
Het dagschema voor deze dag is als volgt:
8.15.u. Opstapplaats bushalte Zeemanlaan (bij Albert Heijn)
8.30.u. Nieuwe Meerdijk, hoek Rijstvogelstraat.
8.35.u. Koekoekslaan.
8.45.u. Laatste vertrek nabij Nwe Meerdijk 370.
10.00.u. Ontvangst in Restaurant de Engel in Houten waar de
koffie met gebak klaar staat.
12.30.u. Boerenbondmuseum Gemert.
Uitgebreide koffietafel met kaantjes en gebraden worst.
Daarna kan het museum worden bezocht ,waar de koeien nog op
stal staan zoals dat vroeger was. Verder is daar bewaard gebleven
hoe men vroeger boerde.
Dit museum is opgezet op initiatief van de vroegere LTB.
18.00.u. Einde rit.
Onkosten: €40 ,00 p.p. te voldoen in de bus.
Voor een juist aantal deelnemers dient u mij altijd te bellen onder
tel nr: 6015007 met vermelding van de opstapplaats.
Mailen kan ook : knibbe6@planet.nl
Laten we de bus weer vol krijgen !40 deelnemers is vereist !

Met een hartelijke groet.
David Knibbe.
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AGENDA
30-09
10-10
28-11
19-12

Bustocht naar Gemert (zie pag.27)
Bazar
19.00 uur
Sinterklaas
15.00 uur
Kerstkien
20.00 uur

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
19.30 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van december uiterlijk 10-11-2009.
De redactie van ‘t Dijkertje

MOGELIJKHEID
TOT HET GEBRUIK
GEBOUW “REHOBOTH”
Alleen voor leden
Zaterdag OF zondag
Voorwaarde:

Voor informatie:

€ 75,=*
Het tekenen van een overeenkomst.
*Er wordt een waarborgsom van € 30 in
rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw.
David Knibbe, Koekoekslaan 4,
℡020-6015007
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BUURTVERENIGING
“NIEUWE MEER”
K.v.K. 40594184
NAAM

1171

ADRESSENLIJST
COMMISSIELEDEN
BADHOEVEDORP

℡ 020

Koekoekslaan 4

6015007

Beheerder:

David Knibbe PJ

VROM:
Voorzitter:
Lid:
Lid:

Fred Buys
NZ
Nwe. Meerdijk 401
Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk 212
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366

6010724
6570476
6041145

www.nieuwemeer.info
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366

6041145

Redactie:

W. ten Bookum
Coby van Essen
David Knibbe
Elly Visbeen

Badhoevelaan 6
Nwe. Meerdijk 340
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 370

6593439
6041134
6015007
6010744

IJsclub:

David Knibbe PJ
Jannie v.d. Geest NT
Jaap Hogenhout CS
Rob Hutter
PG
Elly Visbeen NW

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319
Sloterweg 62
Koekoekslaan 61
Nwe. Meerdijk 370

6015007
6010534
6594993
6010573
6010744

Band "Chicane":Fred Buys
NZ
—Bridgen:
Bustocht:
David Knibbe PJ
Buurthulp:
Jannie v.d. Geest NT
Fietstocht/
Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT
Klaverjassen: Coby van Essen NV
Sinterklaas:
Ans Laan
NN

Nwe. Meerdijk 401

6010724

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319

6015007
6010534

Nwe. Meerdijk 319
Nwe. Meerdijk 340
Nwe. Meerdijk 241

6010534
6041134
6570175

Buurtvereniging Nieuwe Meer
Buurthuis
Rehoboth
NS

postbanknummer 2065165
Nwe. Meerdijk 294
6010616

Internet:

DD
NV
PJ
NW

ALBERS ADVIES CV
Sloterweg 1a
Postbus 26
1170 AA Badhoevedorp
Tel. 020-449 60 20
Fax 020-449 60 30

verzekeringen
schadeverhaal
financieringen
hypotheken
pensioenen
ondernemingsadviezen

Het gemak van het regelen op één adres van diverse
zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke
keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
U weet dan ook dat u met al uw vragen op één
adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op
meerdere adressen zaken geregeld te hebben.

Onze relaties weten wat deze service
inhoudt. Als u geïnteresseerd bent
weet u wat u te doen staat;
een telefoontje of langskomen op
kantoor en wij zijn u dan ook graag
van dienst!
Financiële planning =
Verzekeren + Sparen + Hypotheek +
Pensioen + Financiering + ...

