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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

Lid: Bouwend Nederland

Nieuwe Meerdijk 370
1171 NW Badhoevedorp
Telefoon:
023-5551775
Telefax:
023-5551875
E-mail: l.visbeen@visbeen-bouw.nl
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Van de bestuurstafel

Dit artikel gaat over onderwerpen die mij momenteel bezig houden en die ik met u wil delen.
Na de begrafenis van Hendrie, waar ontzettend veel mensen bij
aanwezig waren, en wij ontdekten hoe geliefd zij was, probeer ik
het levensritme weer op te pakken. Dank voor alle steun die ik nog
steeds krijg uit mijn directe omgeving, dus van u in allerlei vorm.
Na Hendrie is ons weer een dijkbewoonster ontvallen Coby van
Essen, redactielid en trouwe klaverjasser en bridger.
Ik heb na maanden het vrijwilligers- en verenigingswerk weer opgepakt en zo leest u verderop in dit blad de bustocht voor 3 Oktober naar Noord Holland. Deze staat inmiddels ook op onze site.
Als er minimaal 40 deelnemers mee gaan zouden we volgend jaar
mei de uitgestelde reis naar Middelburg kunnen organiseren, maar
dat hangt helemaal van u af.
In de bus heb ik de loten bij me voor de bazar van 27 Oktober.
In de laatst gehouden bestuursvergadering hebben we onze zorgen
uitgesproken over de organisatie van de bazar en de kienavonden
omdat er trouwe medewerkers door overlijden zijn weggevallen.
We hebben dringend hulp hierbij nodig van de jongere generatie .Schroom niet en meld u bij Jannie of mijn persoon ,wij zijn u
er alleen maar dankbaar voor. De basis is te smal geworden en dat
houden we niet lang meer vol.
Tot slot: Er zijn door mij op dit moment nog 4 leden die een herinnering hebben gehad om de contributie te betalen. Vergeten ?
Dat kan, kom mensen betaal dat tientje even, dan zeur ik niet langer.
Met een hartelijke groet voor u allen,
David Knibbe,penningmeester.
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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

,
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VROM Commissie
Beste buurtbewoners,
Als VROM commissie kan ik u melden dat wij momenteel nog
steeds bezig zijn met de volgende onderwerpen;
Ringdijkbeleid (chicanes / 30 km inrichting)
Bovenlandjes en de inrichting en de gemaakte afspraken (uit het
verleden)
Eco zone langs het golfterrein en de vreemde wijzigingen tav de
aanplant
Het fietspad over het dijklichaam langs de A9
De opstal- en steiger zaken.
Ect.
Dit doen wij namens de buurtvereniging in verschillende overleggen, waarbij recent een nieuw overleg is opgestart Beheer en Onderhoud, hieraan nemen ook Badhoevedorp en Lijnden deel.
Veel van de lopende projecten vereisen een zeer lange adem, maar
de aanhouder wint.
Mocht u opmerkingen en/of vragen ten aanzien van voorgaande of
andere VROM zaken hebben dan kunt u ons altijd mailen
vrom@nieuwemeer.info of aanspreken kan ook.
Erik Hoogenboom
Namens de VROM cie Buurtvereniging Nieuwemeer
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Veerpont Ome Piet
Na een rustige start ziet het er steeds mooier uit, dit geldt voor het
weer maar zeker ook voor het aantal passagiers van de Pont.
Gelukkig zien wij ook vele vaste gebruikers ook dit seizoen weer
voor een overzet en een praatje op de Pont Ome Piet.
Via deze weg maak ik u er graag op attent dat op de website ook
de activiteiten kalender van het Amsterdamse Bos staat, bekijk
deze eens en verbaas u wat er allemaal gebeurt in het bos.
Een wandeling met de Boswachter is een echte aanrader.
Uiteraard kunt u met de Pont snel en veilig worden overgezet om
aan deze of andere activiteiten deel te nemen. Als buurbewoner
bent u toch al (meer dan) eens met de Pont Ome Piet geweest ? Al
was/is het maar voor een wandeling, bezoek aan de Geitenboerderij of een Pannenkoek in het Bos.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar buurtbewoners die af en toe
eens willen assisteren bij de Pont, dus ben je ouder dan 16 jaar
kom gerust eens langs.
Tot ziens op de Pont
Erik Hoogenboom
Namens de Pont Cie Fiets- / Voetveer Ome Piet
Buiten de vaartijden zijn er voor een bezoek aan activiteiten in het
bos in te lassen overzetten bespreekbaar
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Bezitters van een smartphone gezocht
om onze nieuwe digitale dienstverlening te testen
Steeds meer mensen maken gebruik van mobiel internet. Dat is
vooral te danken aan de ontwikkelingen en de verspreiding van de
smartphone. De gemeente Haarlemmermeer wil haar dienstverlening verbeteren en graag inspelen op deze ontwikkelingen. Daarom heeft de gemeente een mobiele website en een App ontwikkeld.
Graag nodigen wij u uit om deze middelen te gebruiken. Als lid
van een winkeliersvereniging, dorps- en of wijkraad kijkt u met
andere ogen naar de dienstverlening van de gemeente en naar de
plekken die voor iedereen zijn. Juist daarom willen wij graag in
een vroeg stadium van u horen wat u opvalt aan de ontwikkelde
mobiele website en de App.
Wat bieden de nieuwe middelen?
1.U kunt via uw smartphone snel een melding maken van gebreken die u ziet op plekken die er voor iedereen zijn, zoals straten,
parken, plantsoenen, voet - en fietspaden en winkelstraten;
2.U kunt eenvoudig een afspraak inplannen bij burgerzaken;
3.Uw mobiele meldingen en afspraken vindt u terug in ‘mijn mobiel loket’;
4.Met één druk op de knop ziet u de actuele openingstijden van
het gemeente op alle locaties;
5.Met één druk op de knop belt u de gemeente;
6.Via de zogenaamde ‘feedbackknop’ kunt u uw mening en wensen over onze dienstverlening doorgeven.
Wilt u meedoen met testen?
Ga dan naar: .m.haarlemmermeer.nl
De mobiele website is geschikt voor gebruikers van Android 3.0
(Honeycomb) en hoger, Android 4.0 ICS) en hoger, Blackberry 7
en Blackberry Playbook. Bezitters van een Iphone kunnen daarnaast ook de App downloaden in de Apple store. De Iphone App
is beschikbaar vanaf iOs 4.3.
Wilt u meer informatie?
Stuurt u dan een mail naar: app@haarlemmermeer.nl
Bellen kan ook via het 0900 1852, vraagt u dan naar
de heer G. Ladru of de heer E. Bosker.
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IN MEMORIAM
Aan mij de droeve taak om in het Dijkertje Hendrie Knibbe en Coby van Essen te herdenken.
Hendrie is op 30 april 2012 overleden. Voor David, de kinderen en
kleinkinderen een groot verlies. Niet alleen voor hen, maar voor
onze hele buurt.
Wat zullen wij haar missen met kienen en de Bazaar en alle voorkomende werkzaamheden in het buurthuis, altijd goed gemutst en
altijd bereid om te helpen.
Zelfs als er een vies klusje gedaan moest worden op Hendrie kon
je altijd rekenen. Wij hebben zoveel aan Hendrie te danken. Wat
maakte ze zomers veel mensen blij met groente uit eigen tuin. Er
waren erbij die zelfs schoongemaakte bietjes kregen. Wat hebben
wij met vrienden plezier gehad zomers op de tennisbaan, daar hebben wij vele uren doorgebracht. Wij hebben met Hendrie gebridged, getennist, en inkopen gedaan voor de bazaar en het kienen. Ik
mag wel zeggen wij waren een goed team. Het laatste half jaar
was voor haar niet makkelijk. Dankbaar ben ik dat haar een lange
lijdensweg gespaard is gebleven. Fijn dat David en Hendrie veel
steun aan hun geloof hebben. David wij zullen er voor je zijn.
Hendrie wat zullen wij je missen. Dank je wel voor alles.
###
Op 21 juni is Coby van Essen overleden. Coby was de laatste tijd
erg ziek, maar het is toch sneller gegaan dan wij hadden gedacht.
Coby was de vrouw van Dick van Essen die altijd de tuin van Rehoboth onkruid vrij hield. Coby geeft jaren meegewerkt aan het
Dijkertje.
Coby was ook actief met klaverjassen en bridgen. Voor Diny een
groot gemis ook al omdat Bep, een zus van Diny en Coby, ook is
overleden.
Met de familie vierde ze samen kerst en was er altijd het pinksterweekend. Pinksteren heeft Coby nog mee gemaakt. Verdrietig zijn
wij dat wij haar moeten missen.
Het is een gemis voor ons buurtje.
Diny wij wensen jou en je familie heel veel sterkte. Je kunt op ons
rekenen.
Jannie van der Geest,
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H. ZELHORST
B.V.
ELEKTROTECHAMSTERDAMSEWEG 122
AMSTELVEEN

TEL. 020-6452485

ALS U EEN RING WILT
LATEN VERANDEREN

Wilt u adverteren in ons
buurtblad?

Vraag naar onze voorbeelden

JUWELIER

‘t Dijkertje verschijnt 1x
per 3 maanden.
Inlichtingen kunt u
inwinnen bij
Elly Visbeen,
6010744.

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

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

Schoenen &
kampeerartikelen

9

De volgende “rariteit” ontving de redactie per e-mail. Na het lezen van deze mail was de eerste gedachte “dit is leuk voor het
buurtblad”.
Leest u zelf maar waarom…..

Raar maar waar!!
Blijf kijken, want na enkele momenten kunt u de tekst lezen !
D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3
PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN.
1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T
T3 L323N,
M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R
L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N.
D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23
H3R53N5. KN4P H3?
D323 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N V3RD3R
V3R5PR31D3N.
(Als je alles hebt kunnen lezen,
staat Alzheimer nog niet voor de deur !)

###

BEDANKT
Hartelijk dank voor de attentie, die ik kreeg na mijn operatie en
bij thuiskomst uit het ziekenhuis.
Het gaat nu zeer goed met me.
Henk Eikelenboom
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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
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Aankondiging bustocht
Rit door Noord Holland.
03 oktober 2012
Opstapplaatsen:
08.15 uur
Zeemanlaan.
08.20 uur
Rijstvogelstraat.
08.30 uur
Koekoekslaan.
08.35 uur
Nwe Meerdijk 370.
Terug komst +/- 18.00 uut
Als we en ieder hebben op gehaald zetten we koers naar het
prachtige West Friesland.
We rijden over Amsterdam –Noord , langs de Broekervaart ,langs
Broek in Waterland.
Vervolgens rijden we over Monnickendam , langs Volendam en
door de bekende polder de Zeevang.
Als het mogelijk is rijden we nog een stukje West Friese omringdijk naar Hoorn voor koffie met gebak.
U krijgt in Hoorn de gelegenheid om Hoorn een beetje te verkennen. Na het bezoek aldaar zullen we dan koers zetten naar de warme lunch.
Na de warme lunch gaan we dwars door West Friesland naar
Enkhuizen.
Voor de liefhebbers is het mogelijk om met Frans de chauffeur
een wandeling te maken door Enkhuizen.
Na een geslaagd verblijf in Enkhuizen zullen we weer inschepen
om terug te gaan richting Badhoevedorp en hopelijk dat u weer
terug kan kijken op een geslaagde dag
De kosten voor deze dag tocht bedragen :
Per persoon € 46,00,te voldoen in de bus.
Beste mensen, we gaan het weer proberen, Bel mij op als u mee
wilt, tel 020-6015007.
De rit is ditmaal wat dichter bij huis. Zeeland gaan we weer in Mei
proberen te organiseren.
Laten we a.u.b. de bus weer redelijk vol zien te krijgen.
David Knibbe.
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Vroeger en Nu
Nog een in de mail ontvangen tekst, waarvan de redactie dacht:
“dit is iets voor het buurtblad.!”
Een 'wijze' les van een jongere:
Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een
oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas
meebrengt, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic
tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze.
De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: "Wij hadden dat groene
gedoe niet toen ik jong was!"
De caissière antwoordt: "Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM
vandaag-de-dag: JULLIE generatie maakte zich niet druk om het
milieu te sparen voor de toekomstige generaties!"
Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze
dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en
bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug brachten naar de
winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de
fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij
deden ècht aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hesen
onszelf niet iedere keer in een 300 PK machine, elke keer als we 2
blokken verder moesten zijn. Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat
groene gedoe niet in onze tijd!
Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die continu 220 volt verbruikt. Wind- en
zonne energie droogden onze kleren echt - vroeger, in onze dagen.
Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en
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kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
In die tijd hadden we - misschien - 1 tv of radio in huis en niet 1
op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een
zakdoek en niet een scherm ter grootte van de bijenkorf.
In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand,
omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons
deden.
Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan
verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet in
piepschuim of plastic bubbeltjes folie.
In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon maaide. We gebruikten een maaier die geduwd
moest worden en functioneerde op menselijke kracht.
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub
hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen,
die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat
groene gedoe toen niet.
Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van
uit een plastic fles, die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe
pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in
plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot
is. Maar.. wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten
naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet
een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien.
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de
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ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te
vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.
Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over
hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij 'dat
groene gedoe' niet hadden in onze tijd?
De redactie.
###
OLLEKEBOLLEKE
Noem mij de ambtenaar in functie
die het over zijn kant laat gaan als
hij door een taakstrafhooligan
onbeschaamd en onverbloemd
bij het handhaven van de regels
KABOUTERSEXVERSLAAFD en volkomen onterecht
een mierenneuker wordt genoemd.
###

Aanvullende informatie op de agenda
De inloopavond van de klaverjasavond is gepland op 28 augustus
en de competitie begint op 4 september.
De bridgecompetitie start op 7 september
Op 2 september wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Inlichtingen vindt u in het Witte Weekblad van eind augustus.
De Dijkouverture vindt plaats op 18 november. Inlichtingen kunt
u inwinnen bij:
Tom Kwakernaat, telnr. 06-41867631, thuis 020 6199753
Tijdens de 4e Dijkouverture o.l.v. Tom Kwakernaat treden professionele musici, buurtbewoners en andere belangstellenden op.
Het is een gevarieerd programma, van Jazz tot Nederlandstalig,
van Latijns Amerikaans tot Klassiek!
Op 1 december komt Sinterklaas weer op bezoek in Rehoboth.
Deelnemers van voorafgaande jaren ontvangen eind oktober een
opgaveformulier. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met Ans Laan, telnr. 6570175.
Deze data en aanvangstijden vindt u ook in de agenda op pag. 24
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Zielig of niet?
Stelt U zich gerust waarde lezers. Na kennisname van het onderstaande behoeft U bovenstaande vraag niet te beantwoorden. Dat
hebben anderen al geprobeerd. Natuurkundigen, hersenspecialisten, psychologen, ja zelfs literatuurwetenschappers en kunstenaars
hebben het thema al aangegrepen om zich bezig te houden met
wat destijds Darwin al vermoedde.
Darwin, die de tot dan onaantastbare denkbeelden volledig opzij
schoof met de idee dat het leven op aarde slechts éénmaal was ontstaan en dat dientengevolge alle soorten, uitgestorven in een ver
verleden samen met de thans nog voortlevenden afstammen van
dat eerste zich replicerende oerwezen. Een gevaarlijk, radicaal
idee dat, zo bekent hij in zijn autobiografie die voor familiegebruik was geschreven, eigenlijk niets te zoeken had in zijn trage,
goedmoedige hoofd. Was in dat hoofd nimmer de gedachte opgekomen om als gentleman-naturalist ene kapitein Fitzroy te vergezellen op een wereldreis welke vijf jaar zou duren, dan zou de geschiedenis een gans andere loop hebben gevolgd. Dan zou het belangrijkste biologische boek sinds de werken van Aristoteles nooit
het levenslicht gezien hebben. Dan zou Charles Darwin zijn verdere leven hebben gesleten als plattelandsgeestelijke in MiddenEngeland. Het geniale van Darwin was, dat hij nooit voetstoots
wilde uitgaan van onmogelijkheden binnen het aardse bestaan.
De mens had tenslotte niet alleen met ander primaten, duiven en
paarden één gemeenschappelijke voorouder, maar in een diep geologisch verleden zelfs met de aardworm. Ja, U leest het goed,
woorden zijn niet meer dan de kleding van gedachten!
Darwin,s benadering was uitzonderlijk in een eeuw waarin er nog
altijd meer hoogleraarsposten bestonden om de heilige geest te
doorgronden dan voor de natuurwetenschappen. Om de grootheid
van zijn op onderzoek steunende aanname te beseffen zijn wij
aangewezen op de nalatenschap aan wijsheidsliteratuur.
Hans Achterhuis is in 2011 en 2012 “Denker des Vaderlands” Zijn
aanbeveling: Lees de Human Condition (1958) van de DuitsJoodse filisofe Hannah Arendt.
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Haar geheel eigen stijl trof hem zeer. Men wordt onmiddellijk gedwongen met haar mee te denken. Ze gaat niet eerst de hele filosofische geschiedenis langs, te beginnen bij Aristoteles. Bij haar
gaat het om denken zonder leuning ;niet om het denkende leven,
om meditaties. Ze beschrijft drie activiteiten, die de mens ten
dienste staan en welke allen een verschillende waarde hebben. Het
gaat om de arbeid, het werken en het handelen. Wat zij “arbeid”
noemt is de arbeid om in leven te blijven, iets wat een dier ook
moet doen. Dat is de natuur van alledag maar wat zij werken
noemt gaat over menselijke scheppingskracht, de cultuur. Zoals je
daar hebt het bouwen van een eigen huis, het maken van een schilderij. Je maakt iets af.
En handelen is het actieve bezig zijn zoals het publiekelijk met
andere mensen verkeren. Ahrendt laat zich daarbij inspireren door
democratie van het klassieke Athene; door de grafrede van Pericles. Maar het is meer dan politiek; het is laten zien wie je bent,
niet wat je bent. Religieus gelovend dan wel athëist en humanist.
Hans Achterhuis sprak laatst op een bijeenkomst van de Partij v/d
Arbeid over het zoeken naar kernwaarden. In de zaal zaten veel
stakende schoonmakers. Niet zijn normale publiek, gaf hij toe. Ik
citeer: “Ik dacht nog wat moet ik hier ? Toch begon ik maar over
Hannah Ahrendt. Dat het bij werken niet alleen maar om geld
gaat; om het in leven blijven, maar ook om respect voor wat je
doet en wie je bent” Tot zijn verbazing werd de zaal enthousiast,
ze riepen “hoera!”. Bleek ik ineens een heel activistisch praatje te
hebben gehouden”.
Nu we het toch over geestwetenschap hebben wil ik afsluiten met
een weergave van een merkwaardige discussie over de ziel en
welk gewicht daaraan moet worden toegekend. In l917 legde de
arts Duncan Mac Dougall een aantal van zijn patiënten in de stervensfase op een zeer gevoelige weegschaal om de ontwikkeling
van hun lichaamsgewicht te bestuderen. Hij veronderstelde namelijk dat er bij het uitblazen van de laatste adem “iets “verloren
ging –de ziel- en dat dit ook consequenties moest hebben voor het
gewicht.
De zes mensen die hij onderzocht, verloren binnen het uur na hun
dood gemiddeld 21 gram.
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Hij trok dan ook een voor die tijd zeer onwetenschappelijke conclusie: de ziel bestaat en weegt 21 gram. Een Mexicaanse filmer
pikte in 2003 dit gegeven op en in de trailer van zijn misdaadfilm
stelde hij de enigszins retorische maar zeker terechte vraag: “als
de ziel 21 gram weegt wat is dan het gewicht van verantwoordelijkheid? En het gewicht van schuld?”. (noot redactie: een retorische vraag is een schijnvraag , waarin het antwoord al opgesloten
ligt).
De absurditeit van deze vragen vormt een fraaie illustratie van de
verwarring die ontstaat wanneer je een begrip uit het psychische
domein, zoals ziel wil terugbrengen tot stoffelijke proporties. Dan
ga je de ziel een gewicht toekennen zoals dat zou moeten kunnen
voor een plek, een vorm, een kleur! Mij overvalt dan de gedachte,
dat ik op een veiling van geestelijke waarden mijn ziel en zaligheid ga inzetten en vragen of het een grammetje meer mag zijn.
Even serieus blijven: René Descartes (1595-l650) stelde zich de
vraag: “We hebben als bezielde wezens kwantificeerbare eigenschappen, lengte, breedte, gewicht (een lichaam dus) en mentale
vermogens (denken, dromen, ons vergissen, voelen ). Hoe nu hangen lichaam en geest met elkaar samen?” Descartes, die ook arts
was deed veel anatomisch onderzoek. Zijn beste inschatting kwam
er op neer, dat lichaam en ziel elkaar ontmoeten in de epifyse; een
kleine klier in de hersenen.
Hoe onvolmaakt ook gedacht, Descartes was de eerste die zo diep
groef in de menselijke geest dat hij daarmee de basis heeft gelegd
voor de latere, zo succesvolle wetenschap, die ons nu via Dick
Swaab laat weten, dat wij ons brein zijn en dat de ziel een onnozel
misverstand is. Als ik U na deze uiteenzetting toch nog heb opgezadeld met een onbeantwoorde vraag? Niet tobben!
Als wij ons hele geestelijke leven kunnen visualiseren met een f
MRI—scanner mogen we wellicht een –supermoderne-variant op
dezelfde basisgedachte hebben: de ziel is materie. Maar is er iemand die ons in de wirwar van gele, rode en groene vlekjes kan
aanwijzen waar verantwoordelijkheid zit? En welke kleur schuldgevoel heeft? Dat het allernieuwste, razend interessante neurofysiologisch onderzoek direct dit soort krankzinnige vragen oproept,
laat zien dat we 4 eeuwen na Descartes misschien wel meer weten
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en kunnen maar dat we nog altijd die kennis beter begrijpen.
Immers zouden dan geen hordes psychiaters nodig zijn om het
brein van Anders Breivik te doorgronden op ziekte dan wel misdadigheid of beide!
Pennestreek
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Gebakken lucht
aflevering II
In het Dijkertje van december 2011 trof U van mijn hand een inleidende publicatie over Gebakken lucht. Na deze tweede aflevering zullen er nog meerdere volgen. Ik vertelde iets over klimaatconferenties en het schipperen rond de handel in CO2- emissierechten. Ook over de economische belangen, welke de Verenigde
Staten, Japan en groeitijgers als Brazilië, China, India en Rusland
er tot nog toe van weerhouden zich te binden aan door de VN
voorgestelde verplichtingen tot beperking van uitstoot van broeikasgassen.
Die ambivalente houding t.a.v. vervuiling van onze planeet is nog
eens gebleken tijdens de onlangs gehouden conferentie van november 2011 te Durban, Zuid Afrika. Belangrijkste opdracht daar
was te komen tot een opvolger van het Kyoto-protocol. Dat is niet
gelukt maar wel komt er een routekaart naar een nieuw bindend
klimaatakkoord. Hierover zal tot 2015 onderhandeld worden en
het nieuwe akkoord zou rond 2020 in moeten gaan en bindend
worden voor alle lidstaten.
Het Kyoto-protocol wordt verlengd tot 2017 of 2020 en de verlenging gebeurt op vrijwillige basis De EU, Noorwegen en Zwitserland hebben toegezegd hieraan mee te doen. Samen zijn deze landen verantwoordelijk voor pakweg 15% van de wereldwijde uitstoot. Verschillende grote, vervuilende landen hebben al aangegeven zich niet te gaan houden aan het protocol, waaronder Canada,
de VS, China, Japan, Rusland en India. Die landen maken deel uit
van de G20, codenaam voor de club van geïndustrialiseerde naties, die in de economische wetmatigheid in de wereld de dienst
uitmaken en daartoe behoort ook Brazilië, een van de economische groeitijgers
Daarom even in het spoor van Columbus een oversteek naar Latijns Amerika. De grootste vuilnisbelt van Latijns Amerika, Jardim Gramacho is recent gesloten. Op last van Eduardo Paes, burgemeester van Rio de Janeiro, die aan het begin van de milieuconferentie RIO +20 over duurzame ontwikkeling liet weten dat de
stad een duurzaam milieubeleid wil nastreven.
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Met een omvang van 1,3 miljoen vierkante meter en een top van
60 meter staat Jardim Gramacho in Brazilië symbool voor een
monumentale milieuramp.
Omringd door rivieren en gelegen in Duque de Caxias, voorstad
van Rio heeft de afvalberg jarenlang onder meer de Baai van Guanabara vervuild.Niet bepaald een aanrader dus voor vakantiegidsen. Bij een temperatuur van 40 graden of meer in de zomer laat
het zich raden dat explosies van methaangas heel normaal waren.
Nu heeft Brazilië sinds enige jaren een wet, die voorziet in de sluiting van alle ouderwetse vuilnisbelten in het land, waar afval
wordt gestort zonder dat het van tevoren gescheiden wordt en
waar verwerking minimaal is.
Ziehier het probleem, dat noch de VN, noch een andere autoriteit
naleving van afspraken kan handhaven; de G 8 en de G20 van rijke of groeiende industrielanden, waarbinnen voor Nederland maar
een zeer beperkte rol is weggelegd bepalen samen met de machtige Oliemaatschappijen, energieproducenten en andere invloedrijke conglomeraten welke inspanningen zij zich willen getroosten
om de vervuiling van de aarde een halt toe te roepen. Europa is
ogenschijnlijk wel van goede wil en Conny Hedegaard, de eurocommissaris van Milieu is een gedreven ambassadrice.
John.J van Zonneveld
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Puzzelpagina
Voor jong en oud
Beste mensen
We zitten momenteel in een sportjaar , Wielrennen in Italie, Spanje en Frankrijk, E.K., voetbal en O.S in Londen En dan ook de
diverse tennistoernooien en golf-evenementen.
In bijgaande lijst (slechts 10 woorden) ziet u verschillende sporten
staan, maar dan als anagram omschreven.
Pas op....er zit een addertje onder het gras, oftewel elk anagram
heeft een lettertje te veel..
De letters , die niet in die sport thuishoren vormen een woord, die
iedere sporter wel een keer wil meemaken.
reizoen
hoeblank
grilbantje
intense
vliezen
folig
besnoek
marmend
neetrun
nachtassen
Het zijn niet alleen actieve sporten, er zit ook een denksport bij.
Veel succes en insturen,
groetjes van Ociena
Oplossing van de puzzel uit het mei-buurtblad:
David, Frans, Thomas, Mark, Oscar, Hendrik, Adam, Guus,
Peter.
ASTRONAUT
Oplossing ingestuurd door: Bep Rijnsburger, Linda Visbeen, Willeke Snoep, Jan Dekker en Ans Laan.
Er waren 5 inzendingen, dus er werd een prijsje uitgereikt. De
winnaar van deze mei-puzzel is: Jan Dekker
Jan , van harte gefeliciteerd!!
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AGENDA
28-8 Inspeelavond klaverjassen
20.00 uur
02-09 Fietstocht
inlichtingen in Witte Weekblad
of bij J. v.d. Geest, tel. 6010534
04-09 Start klaverjascompetitie
07-09 Start bridgecompetitie
10-09 Bestuursvergadering
03-10 Bustocht Noord Holland
zie pag.11
27-10 Bazar
19.00 uur
18-11 Dijkouverture
14.00 uur
inlichtingen in Witte Week
01-12 Bezoek Sinterklaas aan Nwe. Meer 15.00 uur
Dinsdagavond klaverjassen
20.00 uur
Vrijdagavond bridgen
20.00 uur

Attentie: Inleveren van copij: voor het buurtblad
van december uiterlijk 10-11-2012
De redactie van ‘t Dijkertje
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