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Van de bestuurstafel

Maandag 21-Nov. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in
gebouw Rehoboth waarbij een presentatie is gegeven over de invulling van de z.g. Bovenlandjes. (voor de oudgediende bewoners
onder ons, de weilanden waarop K. de Boer sinds 1951 koeien
heeft gehouden totdat het eigendom enige jaren terug is overgegaan naar Schiphol Real Estate)
Het is dan ook opmerkelijk te noemen dat deze bijeenkomst nogal
onrustig is verlopen vanwege een plan wat vooraf als ecologisch,
lees groene invulling,was bestempeld.
Gaande de bijeenkomst bleek al snel dat er sprake was van 2 kampen met kennelijk tegenstrijdige doelstellingen.
Het overgrote deel van de aanwonende was van mening dat er
niets aan het gebied moet veranderen zodat enkele buurtbewoners
zowel hun paarden als schapen blijvend kunnen laten lopen en
grazen op de weilanden, kortom het vertrouwde agrarische beeld
handhaven.
Het andere kamp bleek voorstander van een ecologisch gebied
waar de natuur de vrije loop krijgt met volgens de presentatie althans als doelstelling bv voor de woelmuis en ringslang een natuurlijke omgeving te creëren zodat er uiteindelijk een natuurlijke
verbinding ontstaat tussen ruwweg De Kaag eilanden en Spaarndam.
De twistpunten zijn dat er geen ruimte meer is voor schapen en
paarden omdat deze de natuurontwikkeling verstoren (schapen
eten ook de bloemetjes op) en een ongecontroleerde natuurontwikkeling voor veel muggen en onkruid gaan zorgen.
Tevens is deze verbinding nog lang niet compleet en zullen er nog
vele verbindings problemen moeten worden opgelost.
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Om e.e.a. in perspectief te plaatsen moet ik toch meer dan 10jaar
terug naar het verleden grijpen waar tijdens het opstellen van het
bestemmingsplan dit gebied een invulling voor de toekomst moest
krijgen.
Toen is er door de Vrom commissie alles aan gedaan om dit gebied agrarisch en/of recreatief groen te bestempelen en wel om 2
redenen. Ten eerste was het behouden van het landschappelijke
beeld belangrijk voor ons maar ook de tweede rede was zeker niet
onbelangrijk n.l. het grenzen stellen aan de uitbreidingsdrift van
de luchthaven Schiphol in noordelijke richting waardoor Nieuwe
Meer werd bedreigd.
Een barrière bleek mogelijk door dit gebied onderdeel te laten uitmaken van de Groene-as en een Ecologische invulling te geven.
De Luchthaven kon destijds niet tornen aan deze invulling ondanks de grote economische belangen omdat zij zich had geconformiteerd aan het Groen ontwikkelen als tegenhanger aan de
enorme luchtvervuiling wat een zeer gevoelig punt was.
De gemeente heeft het kader vastgesteld met 3 varianten van ecologische invulling waarbij de opmerking is geplaatst dat invulling
aan de eigenaar Schiphol Real Estate was, maar de keuze in overleg met de bewoners zou plaatsvinden.
Maandag was het zover een werd een plan gepresenteerd welke
door een Ecoloog van Royal Haskoning was uitgewerkt op verzoek van Schiphol Real Estate.
De meeste aanwezige waren verbaasd over het feit dat er slechts
een plan was en er ook geen keuze mogelijkheid of inspraak mogelijk was. What you see is what you get. en dat was meer niet
meer dan wat uitgebreide en aangepaste watergangen met hier en
daar een nat gebiedje en een verhaaltje over het belang van verbindingswegen voor diertjes en het ontstaan van vegetatie.
Een groot bezwaar betreffende het ontstaan van muggen in stilstaand water bleek ongegrond omdat er niets aan de waterhoogte
in het gebied mag worden veranderd van Rijnland.
Inhoudelijk zijn er geen beelden of animaties vertoond hoe zo’n
gebied er daadwerkelijk gaat uitzien dus was het geven van meningen lastig en vooral gericht op het niet nakomen van genoemde
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Na afloop van de emotionele vergadering zijn er wel wat positieve
geluiden van de organisatoren opgevangen dat er misschien op
kleinschalige basis en gedurende een gedeelte van het seizoen
toch iets mogelijk zou zijn. Verder heb ik gevraagd om de verbinding van de voetsloten om de boerderij heen weer aan te sluiten.
Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Schiphol Real Estate,
maar zal toch in de planontwikkeling worden betrokken bij het
maken van een waterbouwkundig plan zo is beloofd.
Een algemeen punt van kritiek vind ik dat slechts een beperkte
groep belanghebbende (direct aanwonende) op nogal korte termijn
waren uitgenodigd. En terwijl volgens het bestemmingsplan de
gehele buurt zou mogen meepraten. Hoe het er nou precies gaat
uitzien is onbekend maar waar iedereen dan wel weer positief
over moet zijn is dat de bovenlandjes geen parkeerplaatsen worden voor het golfterrein.
De Vrom commissie zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven
volgen.
Fred Buijs
###

Melding van de Meerlanden
voor alle inwoners van
gemeente Haarlemmermeer
Rolemmer op tijd buiten
De Meerlanden leegt sinds 15 november 2011 de verschillende
soorten rolcontainers op andere tijdstippen. ‘s Ochtends rijden de
medewerkers van De Meerlanden eerst alle rondes voor het ophalen van het restafval. Daarna is het gft-afval aan de beurt in de
wijken die voor die dag op de afvalkalender staan. Bewoners die
gewend zijn dat het restafval pas ’s middags wordt opgehaald,
moeten er rekening mee houden dat ze de rolemmer tijdig buiten
zetten. Het is ook mogelijk dat de gft-rolemmer juist later wordt
geleegd. Alle rolemmers moeten op de ophaaldag voor 07.30 uur
op de aanbiedplaats worden neergezet en voor 21.00 uur weer
worden binnengehaald. Dit is altijd al zo geweest. Ook aan de dagen waarop het afval wordt opgehaald, verandert niets.
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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
Op dit moment vindt het gebiedsoverleg met de nieuwe Gebiedmanager Matthie Vermeulen weer plaats in ons buurthuis in een
beter werkbare samenstelling.
Onderdelen van dit overleg zijn o.a. de plannen met de Bovenlandjes, het terrein tussen de Koekoekslaan en de tuinen van de
Nieuwemeerdijk- bewoners en de Oude Haagweg. Hiervoor wordt
een informatie bijeenkomst voorbereid.
Ook wordt er gekeken naar een passende oplossing voor het misbruik van de Koekoekslaan. Er ligt een voorstel van ons om een
paal met een unieke sleutel te plaatsen zodat er bij het niet terugzetten van de paal iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Nu
gebeurt het dat de paal met een universele sleutel wordt verwijderd en niet wordt teruggeplaatst of in de sloot verdwijnt zonder
dat hier iemand op aangesproken kan worden.
Het definitief afsluiten met uitzondering van voetgangers en fietsers, heeft niet de voorkeur omdat er dan bij calamiteiten geen
doorgang voor hulpdiensten meer mogelijk is en bij een blokkade
elders in de laan de overige bewoners geen kant meer opkunnen.
Voor wat betreft het Ringdijk beleid: hierover heeft u op onze
website de zienswijze kunnen lezen en wordt er momenteel gewerkt aan de uitvoering van korte-termijn- maatregelen. De mogelijke maatregelen in het Deltaplan Bereikbaarheid en de langetermijn-maatregelen uit het Ringdijk beleid leiden mogelijk tot
een betere structurele oplossing voor de verkeersonveilige situaties.
Wilt u op de hoogte blijven van de verkeersontwikkelingen in een
breder vlak dan verwijs ik u naar de nieuwe website http://
WBBeo.nl en de inmiddels bekende http://A9om.nl.
Ook heeft u misschien de duikers in de Ringvaart aan het werk
kunnen zien. Dit is in het kader van het eerder aangekondigde explosieven-onderzoek dat moet plaatsvinden voordat de baggerwerkzaamheden kunnen starten.
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Over de sloopactiviteiten van Nieuwemeerdijk 225 (voorheen opstallen Dhr. Hosselet) kunt u de laatste informatie op onze website
terugvinden. De werkzaamheden zullen op korte termijn aanvangen, maar wij zijn het nog niet eens over hoe de sloopmaterialen
afgevoerd gaan worden.
Over de methode voor het inzamelen van kunststof worden wij op
korte termijn nader geïnformeerd tijdens het kernenoverleg met de
Gemeente, omdat dit een polder brede oplossing moet worden.
Met /voor nog onbeantwoorde vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de VROM leden
Met vriendelijke groet
Erik Hoogenboom
Namens de VROM Commissie
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Veerpont Ome Piet,
Wij maken van deze gelegenheid gebruik een ieder te bedanken
die het eerste seizoen van de Pont van Ome Piet tot een succes
hebben gemaakt.
De start van het seizoen was meer dan geweldig door het mooie
weer en de afgesloten draaibrug, maar ook in het vervolg van het
seizoen na heropening van de draaibrug hebben velen de weg naar
de Pont weten te vinden en kunnen genieten van het Amsterdamse
Bos.
Zelfs een tweetal overzettingen ter gelegenheid van activiteiten in
het openlucht theater, in de avond en retour bij nacht (in het donker) bleken een welkome aanvulling en een goede test.
Vooral de leuke en lekkere reacties en attenties die wij (uit de
buurt) mochten ontvangen waren voor ons een bevestiging dat wij
op de goede weg zijn met dit project.
Ook het Amsterdamse Bos heeft ons verrast met een paar mooie
informatieborden en een mooie bank, waardoor het project er
steeds completer is gaan uitzien.
Ook de sponsoren die door de reclameborden voor een fraaie
kleurige verschijning op de Pont hebben gezorgd en uiteraard hun
financiële bijdrage hebben een nieuwe start voor volgend jaar
weer mogelijk gemaakt.
In het najaar/voorjaar hopen wij de steiger te kunnen realiseren en
de Pont voor te bereiden op het nieuwe vaarseizoen.
Wij gaan het seizoen nog op gepaste wijze afsluiten met de vrijwillige Pontbazen, Ben Eilander, Daan Pape, David Knibbe, Rick
Hoogenboom, Martin Brekelmans, Henk Kroon, Erik Hoogenboom en het cateringteam, en hopen volgend jaar extra nieuwe
kandidaten te kunnen opleiden tot Pontbaas.
Maar even zo belangrijk is u weer te mogen ontvangen om u te
kunnen laten genieten van het prachtige Bos en de altijd verrassende overtocht.
In het jaarverslag zullen wij u over de resultaten nader informeren.
Met vriendelijke groet
Veerpont Commissie
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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
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Verslag van een fietspuzzeltocht met hindernissen.
Buurtvereniging Nieuwe Meer organiseerde zaterdag 4 september
weer hun jaarlijkse gezellige 35- en 45 km tocht. We starten met
sombere wolken, maar later werd het heerlijk zonnig. Onze fietsclub “Het Trapstel” was weer present met 7 leden. Na de inschrijving bij Anneke, kregen we koffie met een toelichting op de route
van uitzetters Albert en Hugo:
“Let op: waar niets staat altijd de weg vervolgen!” We vertrokken
met een vrij grote groep door de achteruitgang van het buurthuis
aan de Nieuwe Meerdijk, door de mooie Koekoekslaan, waar we
de aanleg van de golfbaan bewonderde. Na “de coll” (????) de
Ringvaart moesten we de eerste vraag beantwoorden; Welk tel.nr.
heeft Hotel Artemus? Hè, we staan toch bij Hotel Mercure? Joke
fietste zelfs even naar het hotel om te vragen of de naam veranderd
was. We keken nog eens verder dan onze neus lang was en zagen
uiteindelijk verderop een reclamebord waar het opstond. Verder
via Nieuw Sloten richting Osdorp. Maar hoe? De meningen over
de te volgen route waren verdeeld, welke rotonde bedoelt Albert
en welke tramrails? De groep splitste zich, iedereen tevreden! Bij
een ons onbekend gemaal in Osdorp moesten we weten waar een
betonnen paal in het weiland voor diende. Na goed kijken zagen
we in een weiland inderdaad een paal staan. Maar er stonden wel
twee hekken voor! De 1e op slot, maar wel was er een wiebelig
plankje, kennelijk bedoeld om over het hek te stappen. Dus goed
vasthouden Lachen en hup één been erover, even draaien, dan het
andere been en weer naar beneden door het sompige weiland via
het tweede hek naar de paal. Het bleek een limietpaal (ban- of
grenspaal) te zijn. Op het Brettenpad stond de controlepost
“bevrouwd” door Jannie en Elsbeth die voor allen iets hadden om
de honger en dorst te lessen. Onze 45 km- tocht voerde ons verder
door zuid en Het Amsterdamse Bos waar we vlak bij Boerderij
Meerzicht met het pontje van Ome Piet naar de overzijde van de
Ringvaart werden gebracht.
Iedereen kwam, voldaan en tevreden weer terug bij het buurthuis,
waar nog gezellig werd nagepraat onder genot van een drankje
over de mooie afwisselende route.
Ineke
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Een dagje op stap met bv de Nieuwe Meer
Op woensdag morgen 5 oktober om 8 uur waren wij onderweg
naar de eerste opstap plaats aan de Zeemanlaan. We zagen de bekende bus al rijden: hij was vroeg. Gelukkig ken ik Frans (de
chauffeur) al dus was ik niet bang dat hij zonder ons weg zou rijden.
Nou ja, hoe instappen gaat hoef ik verder niet uit te leggen en de
stemming zat er gelijk in want je ziet weer oude bekenden die ook
een dagje weg gaan. Wat dat betreft mensen: zelfs dit mist u als u
niet mee gaat. Maar treur niet: u krijgt nog een herkansing, maar
daarover later. We gingen al snel de verkeerde kant op, zo vonden
wij. Frans bleek toch de weg goed te weten want we kwamen mooi
op tijd op de plaats van bestemming. Onderweg vertelde hij zoveel dat ik bijna vergat dat ik het verslag zou maken. Dat is toch
gek: je rijdt regelmatig over “des heren wegen” maar zonder te weten wat Frans weet en dat bleek een hoop. Van de kruitfabriek bij
Muiden tot de polders aangelegd door Floris de Vijfde. Van de
Zuiderzee tot aan Almere. Van de aal tot de landbouw. Van de
windenergie en de energie die uit dikke winden (mest) gewonnen
wordt. Van Urk tot Schokland. En over aardappelen en Emmeloord. Frans vertelde van alles. Mijn pen kon het niet allemaal bijhouden want er moest ook nog gekeken worden. Het ergste was
nog dat als ik links keek, ik rechts niets zag en andersom bleek dat
ook zo te zijn. Je zou er moedeloos van worden.
Afijn, ons eerste doel kwam in zicht. Onderweg misten we wel
mevr. Knibbe, nou ja, in elk geval haar snoepjes: een tegenvaller
was dat, laat ik u dat wel vertellen. (Overigens heb ik David wel
eens vrolijker meegemaakt. Je zou toch denken dat als zo'n man
eens alleen weg mag...... maar nee hoor er werd geen blommetje
buiten gezet. Maar ja dat kon ook niet want er zat deze keer geen
Blom in de bus ).O,ja toch 1,Bertus Blom ! Gelukkig was er een er
alternatief (snoep)doosje.(Deze kwam dus wel degelijk uit David
zijn tas). Dus we hadden toch wat te sabbelen. Maar...Luttelgeest,
dat vergeet ik bijna: nou eerlijk is eerlijk, ik was er eerder geweest,
maar het was de zeker moeite waard.
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Prachtige orchideeën (koude en warme uit Thailand en Cambodja)
en vlinders. Beiden in alle kleuren. Vooral de manier waarop alles te zien was: in prachtige tuinen, was erg mooi. Maar dat alles
kregen we pas te zien nadat we de koffie “met” op hadden. Zo'n
dagje is voorspelbaar, dat wel, maar dat had ik er best voor over.
Hoewel, voorspelbaar..? U weet niet wat voor “met” er bij de koffie was. Nou dat beleeft u zelf maar als u de volgende keer mee
gaat. Ik ga niet alles vertellen, er moet nog wat te raden over blijven!
Nadat onze ogen en oren verzadigd waren (de maag had al een
voorproefje gehad) ,gingen we door naar het oude land. Op naar
de Weerribben. Ossenzijl om precies te zijn. Daar kregen we een
heerlijke warme maaltijd te eten. En na de maaltijd maakten we
nog een rondvaart door dit waterrijke gebied. Een prachtige omgeving waar nog steeds veel werk verricht wordt. Door de oneindige
rietvelden, waar we nog verdwaalde boten konden aantreffen en
wij door onze gids niet verdwaalden. Ze hadden daar van het
voorjaar nog een boot verhuurd aan een groep zoals wij en die
mensen waren nog steeds niet terug. Volgens de gids waren ze
verdwaald. Water en planten, bomen en dieren, rust en ruimte, dat
alles is hier en... een drankje in de boot. Nee, we zijn er niet het
schip mee ingegaan. Het was leuk, leerzaam en gezellig en mooi.
Op de terugweg hebben we een deel van de nieuwe (spoor)lijn
naar het noorden gezien en zijn we langs het IJsselmeer naar huis
gereden. Ook dat leverde mooie vergezichten en nieuwe informatie op.
Het viel mij wel op dat het op de terugreis een stuk rustiger in de
bus was als tijdens de heen reis. Totdat ze David een worstje voor
hielden. Ik zei nog zo: pas op David, daar zit iets achter. Nou was
dat worstje niet zo groot dus het zou wel mee vallen ,maar toch:
zo'n man alleen moet daar toch wel voorzichtig mee zijn. Wat
daar nou achter zat? Nog één!!!!
Okee, we waren weer mooi op tijd thuis. En zonder last te hebben
van de files, die er toch wel degelijk waren. We zagen ze zelf in
de verte.

13

U krijgt op 30 Mei weer een kans om mee te gaan ennuh: U mag
ook gewoon rustig zitten hoor, dat doen we allemaal wel een
poosje. We gaan dan naar Veenhuizen: het gevangenismuseum
waar orde en netheid, rust en regelmaat en vlijt de oplossing leek
te zijn voor alle uitspattingen. Het wordt vast een mooie maar lange dag.
ALBERT.
Noot van de reisleider:
We gaan dus 30 Mei niet naar Veenhuizen,omdat er na de bustocht steeds meer bezwaren kwamen.
Het doel op zichzelf is te deprimerend en we willen een leuk dagje
uit. Ik heb met Frans al contact opgenomen en er volgen later mededelingen over de nieuwe bestemming.
David.

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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VERSLAG BAZAR
29 oktober 2011
Gezellig samenzijn. Jammer dat er toch weer weinig dijkers aanwezig waren en ik miste ook enkele bestuursleden.
Er wordt achter de schermen hard gewerkt door diverse bestuursleden en commissieleden en niet alleen voor de bazar, maar eigenlijk het hele jaar door. En dat doen ze ook voor u.

Hieronder de uitslagen.
Sjoelen:
1 ste prijs
2 de “
3 de "

Agnes Buys
Rina v.d.Horst
Willy ten Bookum.

214 punter
213
"
198
“

Ballen gooien:
1ste prijs
Mary Hoogeboom
33 punten
de tweede en derde prijs moest gedeeld worden door
Jos Blauwhoff en Jan Iedema, beiden hadden 32 punten.

Naam raden:
Nijntje heette eigenlijk Berend en als reserve naam was er Leo.
Maar beide namen werden niet geraden. Toen is er een naam geprikt en Nijntje kon met Bertus Blom mee naar huis.
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UITSLAG GROTE VERLOTING. (alleen de eerste drie namen
van de prijswinnaars noem ik )
2610 1ste prijs
2842 2de
“
1810 3de
“

Gert Jan Dunk. tefal stoom generator
Elsbeth Steenland el.tandenborstel.
Annie Ouwerkerk Philips radio/cd
speler

1881, keukenschort, 1726 Badlaken comb. 2813 Keukenweegschaal, 2632 Leifheit rollenhouder. 1980 Zeepketting, 1484 Lantaarn, 2187 cd/dvd organizer,
1871 Keukendoek/theedoek, 2403 keukendoektheedoek, 1875 18
delig glazenset, 2821 TVplaid,
2036 plant en de 16de prijs, een grote taart ging naar nr. 1903.
De eerste winnaars van de 3de en 13de prijs waren al in het bezit
van zo'n prijs en gunden een ander ook iets, Een leuke geste.
Een bedankje aan alle medewerkers is op zijn plaats
Net als andere jaren werd er voor gezorgd dat de winnaars hun
prijzen thuis kregen.
Een van de aanwezige bezoekers.
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Dijkconcert
20 november 2011
Een afgeladen Rehoboth. Wat een belangstellenden. Koffie, thee
als altijd een gastvrij binnen komen.
Initiatiefnemer van deze muzikale middag: Tom Kwakernaat verwelkomde een ieder, gaf een kort overzicht van wat er allemaal te
gebeuren stond.
Meteen bij de start kreeg je al aanvechtingen je koffers te pakken,
naar die landen te reizen waar de muziek vandaan kwam, Argentinië, Cuba, Chili, enz. liederen vertolkt door Fidel Carcia Cortez .
Heerlijke warme stem. Bij een enkel lied gaf hij de inhoud prijs:
deze onthield ik: “Houd je hart open, anders komt er niets binnen.”
Prachtig. Wat heb je soms weinig woorden nodig om veel te zeggen. Daarna trakteerde Andre Vrolijk met zijn accordeon ons op
een tango. Geweldig.
Een stuk van Manuel de Falla, bedoeld voor orkest, wist Peter van
der Ent met de 6 snaren van zijn gitaar tot leven te brengen! De
volgende verrassing was: Eva Scholten, wat een bijzonder leuke
stem, zong jazzieachtige liederen begeleid door vader Scholten en
Tom Kwakernaat.”Voor de pauze “ werd afgesloten met zang van
Thijs Vrolijk, “zoon van”die op geheel eigen wijze Mr. Bo Janko
vertolkte. Een heel eigen stemgeluid! Wat een heerlijk gevarieerd
programma! En dat allemaal PRO DEO!
“Na de pauze” veroverde Klaas Veen Rehoboth, haalde Amsterdam binnen met veel herkenbare melodieën die luid meegezongen
werden. Het ging ook nog over eikeltjes en dorre takken!! De
stemming zat er goed in. Jannie werd door Klaas ook nog even in
het zonnetje gezet. Wat een entertainer die Klaas Veen.
De middag werd besloten met orgelspel(?) door Dirk Hijstek, die
dansers op de vloer kreeg!
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Onmisbare mensen: “DE” barman Erik Hoogenboom wist goed
overzicht te houden (heeft zijn lengte mee) en wist het iedereen
naar de zin te maken. Had een uitmuntend assistent: Hugo van der
Geest (duizendpoot). Wie de catering verzorgd had, vereende
krachten? Het was geweldig.
Nog even de namen van de muziekgroep Jacaranda:
Arthuro Escalante Betancourt: percussie/sax
Peter van der Ent : gitaar
Tom Kwakernaat; bas
Fidel Garcia Cortez: zang
Geluid: Tobias
Alle muzikanten en medewerkers veel dank en naar wij allen hopen
TOT VOLGEND JAAR
Arine van Steenderen
###
De oplossing van de Puzzel uit ‘t Dijkertje Augustus 2011.
LIMONADE
1. Spelonk
2. gorilla
3. goudvis
4. connors
5. geroemd
6. savanne
7. lamento
8. zwembad
Oplossing ingezonden door Patrick ‘t Hart, Fam. Idema, Ans Laan
Hartelijk bedankt!! Helaas kan er deze keer geen prijsje worden
uitgereikt.
De redactie
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Verslag bezoek Sinterklaas aan Nieuwe Meer
Zaterdagmiddag 26 november. Een stevige, beetje koud aanvoelende bries waaide over de Nieuwe Meer, richting Nieuwe Meerdijk. Langs de waterkant en op het trottoir wachtende kinderen.
Sinterklaas was in aantocht!!!!!
En ja hoor, daar kwam hij aanvaren, op het pontje van Ome
Piet………..
Afstappen van het pontje ging voor deze bejaarde goedheiligman
stukken gemakkelijker dan klimmen uit een boot. Het type vaartuig was duidelijk aangepast aan zijn leeftijd.
Eenmaal in Rehoboth werd de Sint welkom geheten door Cees
Rijnsburger. De ouders, grootouders en andere belangstellenden
namen plaats op de klaar staande stoelen en de kinderen gingen
gezellig dicht bij elkaar, precies voor Sint en zijn gevolg op de
grond zitten
Sinterklaas vertelde de kinderen dat hij het leuk vond dat ze er
waren en dat hij zich ook verheugd had op het vieren van zijn
verjaardag in Nieuwe Meer.
Sinterklaas riep de eerste kinderen bij zich, maar o jé… zij durfden niet bij Sinterklaas te komen. Ook de daarop volgende kinderen waren een beetje bang en bleven angstvallig op de grond zitten toen ze geroepen werden. Sinterklaas zei dat hij nu bang was
dat, als het zo doorging, hij geen een kindje zou kunnen spreken
en dus er dus ook geen liedjes voor hem gezongen zouden worden. Maar gelukkig, zijn angst was niet gegrond. Eén durfde wel
en zong ook nog een mooi liedje voor de Sint. En ja hoor, als er
één schaap over de dam is ,volgen er meer…..
Alle andere kinderen die geroepen werden, kwamen bij hem en
sommigen zongen een liedje voor hem.
Alle kinderen werden voor de pauze bij de Sint geroepen. Na de
pauze mochten ze allemaal nog een keer komen, maar dan om
hun cadeautje op te komen halen.
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Om ca. half 5 waren alle kinderen voor de 2e keer bij hem geweest
en hadden het druk met uitpakken van hun cadeautjes.
Hierna bedankte Sinterklaas iedereen voor hun belangstelling en
bedankte ook Tom Kwakernaat voor zijn begeleiding op de piano
bij de kinderzang.
Na een “dag Sinterklaasje” gingen Sint en zijn drie Pieten er weer
vandoor. Op weg naar het volgende verjaardagspartijtje. Wat heeft
die goede oude man het toch druk als hij in Nederland
is………………………
Het was een gezellige middag. De Sinterklaascommissie bedankt
iedereen die heeft mee geholpen om dit kinderfeest te organiseren
en goed te laten verlopen.
Willy ten Bookum
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KLEURPLAAT KERSTMIS
Voor de kleintjes
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INGEZONDEN

Geïnspireerd door de interessante informatie over het Fiets- /
Voetveerpontje “Ome Piet” die op de site www.nieuwemeer.info
te vinden is, raakten we nieuwsgierig naar meer informatie met
betrekking tot de historie in en van ons buurtschap Nieuwe Meer.
Via Meer-Historie* zijn we in contact gekomen met één van hun
actieve leden, de heer Dirk Hoeksema. Wij hebben hem gevraagd
om, in eerste instantie, achtergrondinformatie over het gebied.
Zoals u weet zijn er vergevorderde plannen om, conform het vastgestelde bestemmingsplan, het gebied te herinrichten. Insteek zal
zijn het cultuurhistorisch belang en ook de Groene As, waar een
deel van het gebied (namelijk de Bovenlandjes) deel van uitmaken.
Wat weet Dirk Hoeksema te vertellen over dit gebied? Hieronder
een paar feiten. Misschien heeft u ook informatie over de geschiedenis van ons buurtschap, wat onderstaande mooi kan aanvullen?
“Haarlemmermeer. Meer dan 18.000 hectare groot, waarvan het
grootste deel wel 5 meter onder zeeniveau ligt. Omzoomd door
een ruim zestig kilometer lange dijk. Met erachter de Ringvaart,
waar al ruim anderhalve eeuw het te veel aan water op wordt geloosd. Ooit was de Haarlemmermeer een grote woeste watervlakte
die het land bedreigde. Na de drooglegging in 1852 was het nieuwe land vele decennia lang vooral het domein van agrariërs.
Een deel van ons gebied zijn stukjes oud-land van de voormalige
Gemeente Sloten (en daarvoor van het Ambacht Rijk of Rietwijk).
Dit land is bij de aanleg van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder afgesneden van het oude land omdat men de Ringvaart zo kort mogelijk wilde houden. Men volgde dan niet de oevers van het meer, maar er werd op verschillende plaatsen stukken
land “afgesneden”. Zo ook hier in Nieuwe Meer.
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Op de grens van dit oude land en de meerbodem van het drooggemaakte Haarlemmermeer werden zogenaamde veldwegen aangelegd zoals de Koekoekslaan en de Meidoornweg. De Oude- en
Nieuwe- Haagseweg hebben dit gebied in drie delen gesplitst.
Deze afgesneden gebieden, die na de droogmaking ca. 4 meter
veen hadden liggen op de zeeklei eronder, werden vaak afgeturfd.
Hierbij werd de bovenste circa 30 cm van het land weggehaald en
apart gehouden. Hierna werd het veen tot turf verwerkt. Als dat
gebeurd was werd de oude bovenlaag weer over de voormalige
ondergrond aangebracht en kon dan als prima landbouwgrond gebruikt worden. Meestal lag dat land dan wat hoger dan de meerbodem die aan de andere kant van de veldweg lag.
Een ander overblijfsel van het verleden is een zogenaamd “lunet”
van het voormalige Fort aan het Nieuwe Meer, gelegen aan de
binnenzijde van de dijk van de polder tussen Nieuwemeerdijk 268
en 281. Een lunet is een klein vestingwerk, halvemaanvormig. De
naam is afgeleid van het Franse woord voor maan, klein maantje:
‘lunette’.
Het Fort aan de Nieuwe Meer was een onderdeel van de “posten
van Kraaienhof”, een Minister van Oorlog die rond 1840 een aantal forten rond Amsterdam liet aanleggen ter verdediging van de
hoofdstad. Het Fort aan het Schiphol en het Fort aan de Liede
hoorden daar ook bij. Het Fort aan de Nieuwe Meer is opgeheven
in 1918 en het terrein is jarenland door Defensie gebruikt voor
magazijnen. Momenteel werken er kunstenaars in deze magazijnen. Het lunet is in de jaren 2001-2002 opgehoogd.

Meer-Historie (www.meerhistorie.nl) wil de onbetwistbare expert
zijn waar het gaat om de kennis over en het conserveren van het
historisch erfgoed van de Haarlemmermeer. Dit erfgoed omvat de
architectuur, de infrastructuur, de cultuur en de natuur binnen de
gemeentegrenzen.
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Vanuit persoonlijke betrokkenheid bij en interesse in de historie
van hun woon- en leefomgeving zorgen tientallen vrijwilligers er
voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met als wat de polder door
de tijd heen karakteriseerde.
Of het nu gaat om een uniek gebruiksvoorwerp, of een typerend
gebruik. Dit alles ten dienste van huidige en toekomstige generaties.

Anja van der Lingen
Nicky Pasmooy
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Hospice Bardo
organiseert voor de 4e keer de
‘Cirkel van licht’.
Voor de 4e maal biedt Hospice Bardo de inwoners van de Haarlemmermeer, haar Vrienden en relaties de mogelijkheid om met
elkaar even stil staan bij de mensen, die er niet meer zijn en die
rond de feestdagen zo gemist worden.
Op 18 december van 17:00 tot 18:00 uur organiseren wij voor de
laatste maal op de huidige locatie onze ‘Cirkel van licht’.
Wij ontvangen u bij ons hospice met kaarslicht en vuurkorven. Er
zal muziek zijn, een mooi verhaal en iets warms te drinken.
Samen ontsteken we de ‘Cirkel van licht’ op deze bijna donkerste
dag van het jaar om het gemis van dierbaren te verlichten en om
het leven te vieren. Een cirkel om te verbinden met toen, met nu en
met straks. Een cirkel om Hospice Bardo, de mensen die hier verblijven en de gemeenschap om ons heen.
Onder het genot van een warm drankje kunt u van dit sfeervolle
samenzijn genieten en er deel van uitmaken, voordat de feestdagen
beginnen.
U bent van harte uitgenodigd!
Hospice Bardo is een kleinschalig huis, waar wij mensen in hun
laatste levensfase ondersteunen met deskundige zorg en liefdevolle
aandacht. Wij streven naar het bieden van een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven in de tijd die hen nog rest. Meer informatie
vind u op www.hospicebardo.nl. Ons adres is Bornholm 48, 2133
AA Hoofddorp.
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Zeepkettingen
Op dinsdag 11 oktober 2011 vond de workshop Zeepkettingen
plaats in het “atelier” van Jannie van der Geest. Negen enthousiaste cursisten namen eraan deel. De workshop was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Alle lof voor de sortering zeepjes,
kralen, lintjes en de deskundige begeleiding door Jannie. Geïnteresseerden in een demonstratie of workshop kunnen Jannie bellen
(020 601 0534).

####

Voor 2012 wensen wij u:
12 maanden
gezondheid
52 weken
geluk
366 dagen
wijsheid
8784 uren
succes
527040 minuten
liefde
31622400 seconden
energie
Fijne Kerstdagen en een veilig 2012.
De redactie
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STENENSOEP.
Heel, heel lang geleden liep in de sneeuw ergens in de V.S. een
man met een ransel op zijn rug, Hij was moe en hij had honger.
Ineens zag hij in de verte een lichtje. Hij sjokte er naar toe. Het
was een heel klein dorpje. Hij klopte op de deuren van de huizen ,
en vroeg om eten. Niemand gaf hem iets.
Plots kreeg hij een idee. Hij pakte uit zijn ransel een pannetje,
deed daar sneeuw in en maakte een vuurtje. Toen het water begon
te koken haalde hij drie mooie stenen uit zijn ransel en legde die
in het kokende water. Na enkele minuten proefde hij het. En keek
verlekkerd .Ondertussen zag hij de mensen door de ramen gluren,
Nieuwsgierig kwamen enkelen naar buiten . De man nam nog een
hapje, en zei:" Met een ui erbij zal het lekkerder zijn,"Een van de
mensen ging snel een ui halen." Mmm Lekker," zei de man
weer , Eigenlijk zou het nog beter smaken met een worteltje of
andere groente Ook dat werd gehaald.
Dus toen werd het een echt soepje. De bewoners vroegen ;"hoe
heet die soep?"
Het antwoord van de man was;Stenensoep.
Als u het goed leest, merkt u wel dat het een soort sprookje is. En
een sprookje heeft een moraal.
De moraal hiervan leest u elders in dit blad.
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DE FABELTJESKRANT
De “Duizend-en-één-nacht”staat vol met fabels en is bij mijn weten nimmer getroffen door een FATWA. Dus durf ik het erop wagen mijn 10 jaar geleden geschreven gedicht “De Rimram Ruiters” verpakt in de vorm van een fabel toe te vertrouwen aan de
Fabeltjeskrant. De beschreven acties spelen zich af in de steppen
en uithoeken van het Rifgebergte, de leefomgeving van de Berbers en Berberinnen. Preciezer nog gaat het om de streek tussen
de oases Rim en Ram, waar de Arabische paarden worden gedrenkt. Naar het mij voorkomt wordt de plaatselijke economie
van de bergvolken ter plekke gedomineerd door de opslag en handel in zwarte paak, Libanese nisra, Sahar maroc en Nederwiet.
Maar dat durf ik niet hard te maken en dat hoeft in fabels dus ook
niet. Daar zeg je ook niet dat de veertig rovers van Alie B model
staan voor Hell’s Angels op kamelen, die zich bezig hielden met
koperdiefstal en prostitutie. En dat Aladin een vooruitgeschoven
pion was van het niet vies van omkoping en corruptie zijnde wereldconcern uit Eindhoven met haar tentakels op de Amsterdamse
Zuidas, bekend van Brammie M, John de M, Joop Eindeloos,
Neelie K en Bram P. Maar genoeg van het boulevardgebabbel
van RTL 7 , Peter R en Harry Mens. Het gedicht is enigszins plagerig van opzet en een knipoog naar de Koran. Dat haalt de angels er weer uit. De ruiters en hun paarden, lieve lezertjes. Daar
gaat het nu om: De RIM-RAM Ruiters.
Je hoort ze over de steppen snellen
op hun paarden versierd met bellen
Komen ze langs in vollen galop
dan kijken de berberboerinnen even op
Voor een korte groet, een opgestoken hand
En voorbij zijn de ruiters in een stofwolk van zand.
Zij rijden tussen Rim en Ram
Daar verdienen zij hun boterham
Zijn s-avonds weer terug in Rim
Logeren in Sim Salabim
Het zijn heus wel geschikte snuiters
Die Mohammedaanse Rimramruiters
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Alleen in maart ziet men geen paard
Dan krijgen zij een strippenkaart
Dan is het immers Ramadan
en lezen paarden de Koran
Laten we nu de fabeltjeskrant zelf nog wat verder ontleden. Er
horen fabels in. Fabels zijn in het algemeen mythologische verhalen, die in de verre oudheid werden overgeleverd van generatie op
generatie zodat ze bewaard bleven. Later werden ze in de vorm
van verdichtsels aan papier of perkament toevertrouwd. Als
episch of dramatisch heldendicht waarin vaak ook dieren een rol
vertolkten. De Odysseus van Homeros is een van de belangrijkste
literaire schatten.
De krant of ook wel courant is een papieren nieuwsblad, die
nieuwsberichten met commentaar aanbiedt aan de goegemeente en
de krantenjongen is in feite de boodschapper van nieuws. Ik vermeld laatstgenoemde functie om twee redenen. Ten eerste vanwege de ontwikkeling van de Internetmedia, die de elektronische
krant en straks wellicht de gekozen pagina of roman voorleest
waardoor er een kringloop is ontstaan en de oervorm van de overlevering weer dicht is benaderd. De tweede reden voert mij naar
de American Dream van de krantenjongen tot miljonair. Verpersoonlijkt door bijvoorbeeld Silvio Berlusconi en Rupert Murdoch,
twee foute type’s welke ik nog eens in een ander essay ten tonele
wil voeren.
De meest oplettende lezertjes onder U zal het niet zijn ontgaan,
dat de rode draad van mijn informatie soms om ontwarring vraagt.
Stoute meiden en foute jongens rennen door het beeld en afstand
en onderscheid tussen goed en fout schijnt mistig en omgeven met
rookgordijnen. Volledig in de geest van de fabel. Laten we nog
maar even blijven vertoeven in die wereld. Dan loop ik vooruit op
een tweede gedicht, dat speelt in Pieterburen. Hoofdrolspelers
daar zijn naast Lenie ,een jonge veearts uit Babberich, een Zeeuwse vrijgezel uit Terneuzen, die een donorlip beschikbaar stelt ten
behoeve van een mismaakte zeemeermin.
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Verder is er nog een verwijzing naar alweer zo’n Nederlandse monopolist in water en gerst.
Een bierconcern, welke het bestaat om in de geest van Douwe Egberts te gaan klooien met Amstelvaasjes, waarin men zijn naam
kan laten graveren.. Een concern, dat eveneens is genomineerd
voor een eervolle vermelding in mijn rapportage elders en getiteld
“stoute meiden en foute jongens” Nog even een tip voor vroege
verzamelaars van gegraveerde bierglazen: De vazen van Yoep
van’t Hek (Buckler r r r r r) Willem Duys (Goudvis) en Zwarte
Joop (weg van de wallen) gaan heel kostbaar worden. Klampert
van den Stroohalm Jr zal niet meer uit vaasjes drinken; die lest
zijn dorst uit pijpjes Ultimo, een speciaalbiertje van de eilanden
van Luctor et Emergo. Let maar eens op bij het lezen van mijn
epos, gewijd aan mevrouw van ’t Hart.
ULTIMO RECTAAL
In Pieterburen is opnieuw iets ongewoons gebeurd
Daar is in de Robbenkom een zeemeermin gepleurd
Het viswijf heeft een hazenlip, die de verbeelding tart
En is daarmee op slag de lieveling van Lenie van ’t Hart
De Robbenploeg zit er niet mee; die zijn wel wat gewend
Maar Lenie zoekt publiciteit en maakt het snel bekend
Er wordt een donorlip gezocht; het neusje van de zalm
De profielschets brengt ons bij een Zeeuw, ene Klampert van den
Stroohalm
De dierenarts van Babberich verricht de transplantatie
Hij is jong en ambitieus en hazenlippen haat ie
De operatie vind in maart in alle vroegte plaats
De zee is dan steriel tot op zes vadem buitengaats
De donorzeeuw in kwestie die was nogal besnord
Dus is het zaak om te voorkomen dat de lip verdort
Alles verloopt voorspoedig; de operatie slaagt
Albert Verlinden is er ook en Lenie wordt belaagd
Dat is van veel belang voor Pieterburen en haar honden
De zeemeermin die reist nu af naar onbekende gronden
Is Klampert van den Stroohalm nu veel minder verbaal?
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Zijn drankmisbruik sindsdien is een apart verhaal
Hij leegt zijn pijpjes Ultimo
Uitsluitend nog rectaal
einde fabel en verhaal
John.J. van Zonneveld

Moraal van “stenensoep”:
Help iemand die het nodig heeft Laat hem/haar/hen niet in de kou
staan
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GEBAKKEN LUCHT
Vuur,water,lucht en aarde zijn hoogst noodzakelijke elementen,
die voorwaarde zijn voor aards leven. De kwaliteit van dat leven
wordt in sterke mate bepaald door evenwicht en harmonie. Tijdens
een boswandeling geniet ik van de schoonheid ervan en verbaas
me tegelijk over hoe alles op elkaar is afgestemd. Dan weet je dat
dergelijke aanpassingen zijn tot stand gekomen door alles wat niet
perfect paste tijdens de evolutie te laten afsterven.
Wetenschappers weten dat al heel lang maar politici en beleidsmakers beginnen er langzamerhand ook aandacht voor te krijgen. Dat
vertaalt zich in klimaatconferenties, waar de wereldtop convenanten sluit. Het ongelukkige ervan is dat verzuimd wordt om handhaving na te streven zodat men verzandt in administratieve en vooral
bureaucratische oplossingen. Daarover zal ik U in een afzonderlijke publikatie in dit blad te zijner tijd inzicht geven. Over een in
mijn ogen ongewenst resultaat van gemaakte afspraken in Kyoto,Cancun en Kopenhagen.
Om andere belangen niet al te zeer in de weg te staan is het ontaard in een lucratieve markt voor emissierechten bij de uitstoot van
broeikasgassen. Om bijvoorbeeld die andere belangen op Nederland te projecteren herhaal ik wat ik in 2007 schreef in een uitgave
van een van de Haarlemmermeerse ouderenbonden:
De weg naar Europa en de wereld loopt over Brussel en de consequenties, die dit voor Nederland heeft zijn zowel ingrijpend als
ingewikkeld voor onze bestuurders. Immers afgezet tegen de ambities van het groeien naar een kenniseconomie en duurzaam ondernemen, dient de Randstad Holland te worden opgetild naar het niveau van de economische krachtpatsers. Zeg maar de eredivisie
van een Europees machtsblok die de concurrentie kan aangaan met
de groeipotentie van de economische tijgers in de rest van de wereld. Dat de successen van die economische tijgers gepaard gaan
met een immense vervuiling van het aardoppervlak en de zoetwatervoorraad is volgens mij meer dan alleen het weten waard. Daarop kom ik in Gebakken Lucht nog uitvoerig terug. Het belangrijkste dat ik hier wil aangeven is de afhankelijkheid van het Nederlandse klimaatbeleid van de Europese wetgeving.
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Europese milieuranglijst
********************
Meer dan 80% van het Europese milieu-en natuurbeleid wordt
door Brussel voorgeschreven, blijkt uit de milieubalans. De uitvoering ervan leidt tot conflicten met het Nederlandse beleid.
Daarvoor zijn redenen aan te wijzen. Nederland heeft in de EU de
hoogste dichtheid van bevolking, industrie, veeteelt en transport.
Maar Nederland treft evenzeer verdergaande technische en innovatieve maatregelen dan gemiddeld in de EU en behoort bij de
EU-top v.w.b. recycling van materialen, de energie-efficiency
van grote bedrijven en de lucht- en waterzuivering. Het aandeel
milieu in onze rijksbegroting zal ook in de krimpjaren 2012-2015
meer dan l,5 % bedragen.
Waarom is Nederland dan toch op de milieuranglijst gedaald?
Naast betrouwbaarheid en uniformiteit van toepasbare meetgegevens speelt het feit, dat Nederland een deltaland is en het eindpunt van rivieren als Maas,Rijn en Schelde en dat de kosten van
milieubeleid niet eindeloos kunnen worden afgewenteld op boerenstand, dienstverleners en industrie. Dit geldt temeer als de
consument niet bereid is om voor ecologisch zuivere producten
dieper in de beurs te tasten. De echte uitdaging is daarom niet
Kyoto maar bestaan uit de Europese klimaatdoelen waar Nederland zich aan heeft gebonden. Het Kyoto-protocol gaat om een
reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 6% t.o.v. de peildatum 1990.
De Europese energieproduktie:
*************************
In Europees verband is afgesproken om in 2020 twintig percent
onder het niveau van 1990 te zitten. Er is nog een lange weg te
gaan dus. Alleen door de produktie van duurzame energie fors op
te schroeven kan Nederland de klimaatdoelen halen. Door energiebedrijven te verplichten een percentage duurzame energie te
leveren kunnen meters worden gemaakt. Dit zijn namelijk de partijen die op grote schaal duurzame energie kunnen opwekken.
Wat denken de energiebedrijven er zelf van

36

Bestuursvoorzitters van zes Europese energiebedrijven onder wie
ENECO-bestuursvoorzitter Jeroen de Haas vinden dat de EU haar
doel voor reductie van de uitstoot CO,2 eenzijdig dient te verhogen (25% in 2020 tegen de nu voorgestelde 20%). Het signaal
van de concerns geldt als een steun in de rug van eurocommissaris van klimaat Conny Hedegaard. Zij presenteerde onlangs voorstellen hoe Europa tot 2050 moet omgaan met broeikasgasemissies. In haar visiedocument noemt de Deense bestuurder dat het
vastleggen van een doel van -25% in 2020 de kostenefficiëntste
manier is om het EU-doel te bereiken.
Wordt vervolgd
John.J. van Zonneveld
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Jeugdpuzzel
Hallo puzzelaars,
Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Ankie. Ik ga de komende tijd jullie puzzels maken. Willy heeft mij dit gevraagd., omdat
zij denkt “dan worden er andere puzzels verzonnen, dat is weer
eens wat anders”(Kennen jullie die reclame van Hertog ijs met
Corrie? Zo denkt Willy ook.)
Nu de puzzel. Ik heb een heel klein verhaaltje geschreven over
Lotte en Rens. Zij zijn 7 en 5 jaar. In dit verhaaltje zie je soms zomaar een hoofdetter staan. ( Het begin van de zin en namen van
personen beginnen altijd met een hoofdletter)
Als je die hoofdletters netjes achter elkaar zet, is dat de oplossing,
Het zijn 3 aparte woorden. Nu het verhaaltje .
Het heet: Van 28 november tot en met 5 december.
Lotte en Rens zYn erg zenuwachtig. Het is eind november. Volgende week iS het sinterklaasaVond. En dan kRijgen ze kadootjes.
Wat zouden ze krYgen? Waren ze wel lief geweeSt? DaarNa hebben ze kErstvakantie en misschiEn krijgen ze ook wel kerstkadootjes. Rens is soms weleens ondeUgend. Hij voetbalt in huis en
dat mag niet. Lotte wil niet altijd helpen met de afWas.
Dus...de laatSte doen ze heel erg hun best om gehoorzaam te zijn.
Rens heeft een heel lange lijst gemaakt uit de kado-boekjes van de
speelgoedzaken. Op zijn lijst staan o.a. : sChaatsen, een voetbal,
warme handscHoenen. Lotte heeft niet zoveel opgeschreven. Zij
wilde graAg een spannend boek en kleertjes voor haar poppen.
En dan is het zover. Het is sinterklAasavond. Zwarte Piet geeft het
groTe boek aan zijn baas. RenS moet natuurlijk bij Sinterklaas
komen en beloven dat, als hij wil voetballen, dat buitEn moet
doen op een groot veld en Lotte moet beloven, dat ze niet meer
zou mopperen als ze moest afdrogen. “En dat niet alleen de laatste
week voor mijn verjaardag, maar het hele jaar door. Misschien
krijgen jullie dan volgeNd jaar een groter kado van mij”, zei Sinterklaas.
Ankie
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Hallo puzzelaars,
Weer eens een heel andere puzzel.
In ieder “blok” ( 24 in totaal) staat een zelfstandig naamwoord van
8 letters. U zult zeggen: “Máár... ieder blok heeft 9 letters.”
Dat klopt. Er staat in elk blok 1 letter teveel . Deze 24 letters vormen de zin die u kunt insturen.
Het eerste woord begint met een “A”de tweede met een “B” enz.
De letters Q en X staan er niet in. Daar zijn weinig zelfstandige
naamwoorden van.
De 24 woorden hebben niets te maken met deze tijd van het jaar.
De “zin” wel.
Veel succes ermee.
Voorbeeld:
a a n
t w r
h c e
Het gevonden woord is:
aanrecht. De
letter die overblijft is een W.
Deze letter schrijft u in onderstaande balk onder de voorgedrukte
letter A.
Ociena
A

B

C

D

E

F

G

H

P

R

S

T

U

I

J

w
O

V

W

Y

Z

K

L

M N
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a a n
t w r
h c e
b t e
a s l
n k y
s d a
a e m
t s e
l e g
d u k
s t e
v t i
a t u
l k r

i t e
u p a
l f n

e r e
o o p
r t n

u u n
r h o
a u t

l l t
f o h
d i c

j l a
u e p
s l e

a l n
a d k
n h a

o t e
c s n
h e p

o o r
v r u
h d e

i y z
z r e
a a g

e t s
i s l
f b e

s f t
e l k
u i n

l t s
a e i
m p m

s u r
t h u
z s i

u c h
i i t
t z d

w c o
t i n
t e f

l a t
i s m
n n a

w a e
k s t
t i w

z w e
t d m
s e v

i n g
k o n
r e d
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AGENDA
17-12

Kerstkien

20.00 uur
2012

14-01

Nieuwjaarsreceptie
Zaal open 19.30 uur

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van februari/maart uiterlijk 01-02-2012.
De redactie van ‘t Dijkertje
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