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E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
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Van Bestuurstafel

Beste (NIEUWE) Buurtbewoners
Het is ons opgevallen dat er de laatste tijd gelukkig weer een aantal nieuwe bewoners zijn komen wonen in Nieuwe Meer. Deze
krijgen allemaal automatisch ´t Dijkertje in de bus en hopelijk
lezen zij dit ook.
Als u dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u bij deze u aan
te melden als lid, zodat wij u over van alles binnen ons buurtschap (waar u niet voor niets bent komen wonen) via ´t Dijkertje
en/of informatie avonden en/of flyers en natuurlijk de website
kunnen blijven informeren.
U kunt zich aanmelden door een mailtje de sturen naar;
David Knibbe: knibbe6@planet.nl of
per telefoon 020 – 60 15 007
Wij willen dan het volgende van u weten:
Naam :………………………………
Adres : ………………………………
E.mail : ………………………………
De kosten zijn minimaal € 10,- per jaar.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de website;
http://nieuwemeer.info > BUURTVERENIGING > LID WORDEN ?

,
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ingezonden

Mobiele website/app Haarlemmermeer
De afgelopen maanden hebben een aantal leden van de dorps- en
wijkraden meegedaan met het testen van de mobiele website/app
van de gemeente Haarlemmermeer. Mede door hun opmerkingen
is de mobiele website/app verbeterd.
Wat betekent de mobiele website en app voor onze inwoners?
Inwoner kunnen vanaf vrijdag 28 september met hun smartphone
eenvoudig en snel problemen die ze buiten tegenkomen doorgeven. Ziet men een losse stoeptegel, vernieling of een verstopte
riolering? Vanaf 28 september kan men dit via de mobiele telefoon melden en eventueel een foto meesturen, zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. Hiermee kan sneller en beter actie
worden ondernomen om het probleem op te lossen. Zo kan iedereen meehelpen om de buitenruimte van Haarlemmermeer schoon,
heel en veilig te houden. Ook kan men direct mobiel een afspraak
maken met burgerzaken. De afspraken verschijnen automatisch in
de digitale agenda op de telefoon. Tevens heeft men direct toegang tot de actuele openingstijden van de gemeente op alle locaties en kan men met één druk op de knop de gemeente direct bellen.
De applicatie was vanaf vrijdag 28 september gratis te downloaden voor androids via de URL: m.haarlemmermeer.nl. Deze app
komt ook in de applestore zodat inwoners met een iPhone deze
service ook kunnen downloaden. Wij hopen dat u gebruik gaat
maken van deze nieuwe service en zien graag uw feedback tegemoet via de speciale feedbackknop op deze mobiele website.
Met vriendelijke groet,
Mieke Spreeuwenberg
Bestuursvoorlichter wethouder S. (Steffe) Bak
Openbare ruimte, Werk, Sociale zaken en Welzijn
Cluster Communicatie en Externe Betrekkingen
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Deze e-mail ontving de buurtvereniging van gemeente Haarlemmermeer om zonnepanelen en isolatiemaatregelen onder de aandacht van de inwoners van Nieuwe Meer te brengen.

Zonnepanelen en isolatiemaatregelen
De actie ‘Winst uit je Woning’ promoot de aanschaf van zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor alle bewoners van de Haarlemmermeer. Bewoners met een woning van vóór 1976 kunnen zich
inschrijven voor een gratis en vrijblijvend isolatieadvies. Hoe
meer isolatiemaatregelen in Haarlemmermeer worden afgenomen,
des te lager de prijs voor iedereen. Complete sets zonnepanelen
(600 Wattpiek) worden aangeboden vanaf 940 euro.
De startkorting voor isolatiemaatregelen is 10%. Deze korting
loopt stapsgewijs op tot 25% per isolatiemaatregel voor iedereen,
zodra meer dan 150 bewoners uit Haarlemmermeer deze isolatiemaatregel afnemen. Dus bij meer dan 150 inschrijvingen voor gevelisolatie krijgt iedere afnemer van gevelisolatie 25 % korting.
Met name bewoners van woningen van vóór 1976 betalen onnodig
veel voor hun energierekening. Spouwmuurisolatie levert jaarlijks
al snel 250 euro energielastenverlaging op, minimaal 20 jaar lang.
Bewoners kunnen zich voor deze actie uiterlijk tot het einde van
dit jaar inschrijven via www.winstuitjewoning.nl.
De promotieactie is zonder winstoogmerk opgezet door het Natuur
en Milieu Centrum Haarlemmermeer en mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Haarlemmermeer, Ymere en Agentschap NL.
Door middel van deze actie hoopt het Natuur en Milieu Centrum
Haarlemmermeer zoveel mogelijk mensen bewust maken van de
financiële voordelen die energiebesparing en zonnepanelen bieden.
Lydia Heerens,
gemeente Haarlemmermeer,
ondersteuner gebiedsmanagement

6

VROM Commissie
Zoals een aantal van u mogelijk al weet, wordt er eind van dit jaar
en begin volgens jaar begonnen met het opknappen van de onderdoorgang van de A4 viaducten. Dit gaat bestaan uit oa. het opknappen van de bruine stalenpalen, door RWS. De gemeente gaat
het aantal lantaarnpalen uitbreiden.
Een al lange tijd gekoesterde wens voor de aanleg van een fiets- /
voetpad over het dijklichaam langs de A9 en het Golfterrein, vanaf het busviaduct over de A9 naar het RWS terrein ter hoogte van
de loswal, lijkt ook dichter bij gekomen. Dit mede door de inzet
van Mainport & Groen.
Om de informatie over de Nieuwemeerdijk beter bereikbaar te
maken ook voor mensen buiten Nieuwe Meer, kunt u dit deel van
de website tegenwoordig ook vinden via http://nieuwemeerdijk.nl
deze domeinnaam werd in het verleden gebruikt door BBN, na het
vrijkomen van dit internet adres heb ik deze geregistreerd.
Wij hebben samen met de gemeente een rondgang gemaakt door
Nieuwe Meer ter voorbereiding van het beeld gericht werken /
onderhouden, hierover zullen wij u later nader informeren.
Erik Hoogenboom
VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwe Meer
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Veerpont Ome Piet
Het vaarseizoen is dit jaar naar alle tevredenheid verlopen, al hebben wij wel wat minder mensen overgezet dan vorig jaar. Wij
denken dat de reden hiervoor was het minder mooie weer tijdens
Pasen en Pinksteren en algemeen gemiddeld minder mooi weer in
de andere weekenden, met name de laatste weekenden.
Het gaat ons ook niet in eerste instantie om de kwantiteit maar
meer om de kwaliteit en hier zijn wij, maar ook de gebruikers,
zeer tevreden over. Ook hebben wij ook dit seizoen weer een aantal lekkere versnaperingen mogen ontvangen, waarvoor namens
de vrijwilligers onze dank.
Onze laatste activiteit dit jaar zal bestaan uit het inhalen van Sinterklaas in Nieuwe Meer
In de komende jaarverslagen zullen wij u informeren over de getallen.
Tot slot wil ik al onze (vaste) klanten hartelijk danken en hopelijk
tot volgend seizoen.
Erik Hoogenboom
Veerpont Commissie Ome Piet
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Fietstocht zondag 2 september.
Albert en Hugo hadden heel erg hun best gedaan.
De route uitgestippeld en voorgereden…Bleek ineens dat er in
Hoofddorp, waar de route ook langs zou gaan, van alles te doen
was en delen van de route niet beschikbaar waren! Bovendien
werd Albert ziek. Maar Jannie en Hugo zaten natuurlijk niet bij
de pakken neer. Ze fietsen al zo lang en kennen de omgeving op
hun duimpje, dus maakten zij een nieuwe route en reden deze natuurlijk ook “even” voor. Toen uitprinten in lekkere grote letters
die iedereen makkelijk al fietsend kon lezen. Het was weer geregeld! Een mooie route en we hadden nog prachtig fietsweer ook.
We begonnen al leuk, met het pontje van ome Piet, dat ons gratis
overzette. In de pauze konden we bankhangen voorzien van lekkers en drankjes waar we niet dronken van konden worden. De
tocht werd vervolgd over een zeer smal pad, met links veel water,
en rechts schrikdraad. We moesten dus goed uitkijken en soms
uitwijken voor op de weg loslopende schapen! Wij maakten nog
een omweggetje langs de Mac om een ijsje te eten en onze waterhuishouding op orde te brengen. Verder langs de Westeinder met
heel veel bootjes waar we ook nog een mooie beeldentuin bezochten. Via het pontje van Aalsmeer, naar Rijsenhout en terug naar
Rehoboth. Als je je niet liet afleiden door een stoet pramen, of te
veel kletsen, was de route een eitje. Voor ons betekende dit dat
we een mooi paadje en de lift misten! Terug op het honk kregen
we nog een lekker drankje indien gewenst met alcohol en iets van
de apotheek. Ik ben niet zo dol op iets van de apotheek, maar dit
was lekker….ik kon er niet vanaf blijven.
Ineke Reitsma
(Het Trapstel)
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Het is eigenlijk oude koek, maar de redactie wil de uitslagen van
de 2e Kamerverkiezingen toch nog bekend maken.

UITSLAG 2E KAMERVERKIEZINGEN
12-9-2012 REHOBOTH.
stemgerechtigd:
327
uitgebrachte stemmen: 251
Opkomstpercentage: 77%
VVD:
112
P.v.d.A:
39
PVV
34
CDA
12
SP
5
D66
20
GR.LINKS
9
CHR.UNIE
3
P.v.d.Dieren
5
Piratenpartij
1
50 plus
8
SOPN
2
Ongeldig:
1
----251
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BEDANKT
Elly Visbeen bedankt de buurtvereniging voor het bloemetje dat
zij ontving bij thuiskomst uit het ziekenhuis.

####
Hartelijk dank voor de belangstelling en attentie welke ik mocht
ontvangen na mijn operatie.
Het is altijd prettig om de attente zorg van de buurtvereniging en
anderen te ervaren.
Margret Zelhorst

###
Hartelijk dank voor de attentie, die wij van de buurtvereniging
ontvingen t.g.v. ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Ook van de klaverjas- en bridgeclub.
Wij zijn ontzettend verwend en hebben heel veel handen geschud.
Het was fijn dat er veel familie was, maar ook onze vrienden en
buurtgenoten waren aanwezig.
Onze kinderen hebben veel geregeld.
Maar een ""dank u" gaat ook uit naar Ed en Loes, die voor de
koude/warme lunch zorgden en naar onze steunpilaren Ans en
Willy, die de inwendige mens voorzagen van koffie, thee of een
ander drankje.
Nogmaals hartelijk, Henk en Anneke Eikelenboom.
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VIERDE DIJKOUVERTURE
Wat was het weer een feest! Een heel gevarieerd programma.
Voor wie er niet bij waren een verslagje ter aansporing een volgende gelegenheid er wel van te komen genieten en wie weet ook
zelf enige muzikale inbreng mee te hebben. Leeftijd speelt geen
rol; dat bleek al na de opening door inspirator, organisator Thomas Kwakernaat toen mevrouw Dolphine van Wees achter de
piano plaats nam, 94 jaar! Het werd hard op gezegd dus mag ik
dat hier wel vermelden! Wat een bravoure en vingervlugheid,
heel bijzonder. Samen met Elsbeth Steenland op altblokfluit
brachten zij 3 stukken ten gehore: Rondo van Giovani Battista
Bonoconcini, Andante van George Friederich Handel en Gavotte
van Jean Philippe Rameau.
Daarna kwam PTS (poging tot samenspel). Het onstond op de dijk
dit groepje. 10 jaar speelden zij op huisconcerten in Amsterdam
en na 2 jaar niet meer gespeeld en geoefend te hebben: zie hier zij
zijn er weer! Corrie Schalkers klarinet , Marianne van den Heuvel
piano en Elsbeth Steenland, blokfluit. Zij speelden Fenaroli. Geweldig dat zij het musiceren samen weer opgepakt hebben.
Toen kwam Thomas met zijn ufo ( zo zag het eruit), de Hang, een
nieuw in Zwitserland gemaakt instrument waar moeizaam aan te
komen is, wachttijd 3jaar! Een prachtig geluid, warme galm. Je
hebt hem op je schoot en bespeelt het met je handen. In het midden de basnoot met naar de buitenkant de hogere tonen. Fantastische kennismaking met dit instrument!
Daarna kwam de jazz: Mark Wanninkhof piano en Thomas bas.
C. Jam Blues, Birks Works FM en Corcovado. Mark kroop letterlijk en figuurlijk in de piano en Thomas werd één met zijn bas!
Wat een passie van beide heren. Heerlijk!
Vervolg: een experiment : Thomas deelde pijpen uit van verschillende kleuren en lengtes. De lengte stond voor een toon. Met aanwijzingen ontstond “vader Jacob”! Koos Bonnema nam het dirigeren nog even over. Grappig allemaal!
De pauze was daar: hapjes , drankjes verzorgd door Erik Hoogenboom.
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Klaas Veen trakteerde ons daarna op een half uur Amsterdamse
liedjes en zong een selectie van zijn nieuwste CD” ik heb het naar
mijn zin”. Ontroerend was de Nedelandse vertaling van “She”
van Aznavour. Een vrolijke, blije afsluiting van een verrassende
middag!
Het smaakte naar meer! Hopelijk volgend jaar.

Arine van Steenderen

#####

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het Bestuur van Buurtvereniging Nieuwe Meer nodigt u
van harte uit om het nieuwe jaar met ons in te luiden op
zaterdag 12 januari 2013.
19 30 Zaal open, ontvangst genodigden
20 00 Aanvang receptie
20 15 Toespraak
21 00 Einde officiële deel,
Aanvang feestelijkheden
Optreden van onze buurtband Chicane
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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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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

15
15

KLEURPLAAT
De Kerstman met zijn arrenslee en rendier Rudolf
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Onderstaande tekst ontving de redactie van een 83 jarige dame.
Zij maakte dit redactielid erop attent wat er in de loop van (de
vorige eeuw) voor de mensheid was veranderd. De datum van deze tekst was 31 december 2003– zolang geleden is deze tekst al
geschreven. In de tussentijd is er dus eigenlijk nog veel meer veranderd.

FELICITATIE
Voor IEDER die vóór 1945 geboren is.
WIJ ZIJN OVERLEVERS! Kijk maar eens naar de veranderingen
die wij hebben meegemaakt. Wij werden geboren vóór televisie,
penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel, plastic, contactlenzen,
en de ...PIL en ook vóór radar, creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty’s, afwasmachines, droogmachines, elektrische dekens, airconditioning en vóór de mens op de maan wandelde of karretjes op Mars rondtoerden!
Wij trouwden eerst en woonden dán pas samen– wat ouderwets!
Wij werden geboren vóór er huismannen waren, computerspelletjes, tweelingbanen, kinderdagverblijven, groeps-therapie en –seks
en verpleegtehuizen. In onze jeugd waren kevers insecten en
geen Volkswagens en ontsteking had met jezelf te maken en niets
met auto-elektronica.
Wij hadden nog nooit gehoord van TV, TL, CDRom, FMradio,
Home video’s, tapedecks, magnetrons, faxen, kunstharten, kunstnieren, laat staan van BKR, GSM, IT, DVD,WWW punt internet
punt nl of printers, tekstverwerkers, modems en e-mailen.
Wij kenden ook geen biogarde, emulgatoren, linksdraaiende melkproducten, booreilanden, jongens met piercings, hippies, witte
fietsen, junks, yuppen en BOMvrouwen, draagmoeders, kloonbabies of ape(n)staartjes.
Wij waren er ver vóór de A27, E9, Boeing 747, TGV of HSL en
ook wisten we niet van AOW, WAO, WW en VUT!! Ja zelfs PvdA, CDA en VVD bestonden nog niet, laat staan nieuwkomers als
D66 en SP.
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“Made in Japan” betekende toen nog: rommel. We hadden nog
nooit gehoord van pizza’s, Mac Donald’s en instantkoffie, en al
helemaal niet van Décafe. In onze tijd betekende HEMA
Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam en een zakhorloge kostte daar 1 gulden. IJsco's (nu ijsjes) kostten 1-3-5 of
10 cent. Je verstuurde een brief voor 6 cent. Een nieuwe auto
kostte FL. 2000,- maar dat kon bijna niemand betalen al kostte de
benzine maar 10 cent per liter. Euro’s heetten toen nog gewoon
guldens.
Een pot was om in te koken, een nicht was een vrouwelijk familielid. Een relatie had met zaken te maken en niets met het bed en
LAT-relaties en lattenbodems kenden we nog helemaal niet.
Eten en geld uit de muur” was volledig onbekend. Wij waren er
niet vóórdat het onderscheid tussen seksen werd ontdekt, maar
wel vóórdat het veranderen van sekse mogelijk werd. Wij moesten het doen met wat we hadden of wat we waren.
Wij zijn de laatste generatie die denkt dat je een man moet hebben
om een baby te krijgen….. Geen wonder dat we soms wat in de
war zijn en dat er een generatiekloof is.
Maar we leven nog steeds en dat is een feit om te vieren!!!
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Najaarsgedicht Misdadige Ongerijmdheid
***********************************
Ik ben een verzamelaar
Vijf ordners vol en nog niet klaar
Geen schetsen en/of tekeningen
Alleen maar onbetaalde rekeningen
De Molenwiek in Dodewaard
Ik arriveerde er te paard
Verdween weer met de stille trom
Ging zogenaamd een straatje om
In de Hoppezak in Weert
Heb ik vorstelijk gedineerd
Nadat mijn honger was gestild
Waren ze daar voor drie rooien getild
In de Beverwijkse Oude Slof
Krijg je geen drankjes op de pof
Ik danste daar die avond Hola
Met een nonnetje uit Angola
We twistten er Hoeks en Kabeljauwend
Met haar getinte lijf uitdagend douwend
Na zeven stuks Bacardi-cola
Ontdeed ze zich ook van haar stola
Haar Blackberry zag ik in een roes
Die was bepaald niet voor de poes
Kortom een voortreffelijk wijf
Dat kostte mij twee ribben uit het lijf
De deurwaarders, die de schade moesten verhalen
Zitten nu waarschijnlijk nog te balen
In de Muizenval te Scherpenzeel
Zat ik duidelijk op fluweel
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Als ploegleider bij de veldmuisronde van Lopik
Ontmoette ik menig bewonderende blik
Bij de gegrilde fazant en de Belgische friet
Ontbraken zelfs de beukennootjes niet
Ik speel het spel bepaald sportief
Ze nemen de schade maar voor lief
En voordat ik de aftocht blaas
Staat op mijn paspoort Zoef de Haas
Zelfs bij het Kurhaus te Scheveningen
Mist men de nodige zilverlingen
Die zijn tot heden niet geïnd
Ik vertrok daar met de Westenwind
Op één adres was het niet pluis
Ik voelde mij er echt niet thuis
Het hemd vroegen ze er van mijn lijf
Het werd acht maanden tijdverdrijf
Dat ze mij een persoonlijkheidsstoornis wilden aanpraten
Had ik al vrij snel in de gaten
Maar ze kunnen niet in mijn schaduw staan
Die tuinkabouters van het Pieter Baan
John. J. Incognito
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SMOELENBOEK
Voor de rechtbank Arnhem loopt een moordzaak tegen een 15jarige verdachte en die zaak wordt niet gevoerd achter gesloten deuren, zoals gebruikelijk bij delicten begaan door minderjarigen. Het
motief ? De rechter meent dat het van maatschappelijk belang getuigt, wanneer wordt gewezen op het gevaar van de Sociale Media.
Dus heet de zaak nu overal gewoon de “Facebookmoord”
Dat oordeel is alvast geveld. Deze berichtgeving plukte ik uit een
landelijk dagblad van woensdag 22 augustus en donderdag 23 augustus 2012. Een zaak van grote nieuwswaarde getuige de mediaaandacht op televisie, radio en de schrijvende pers van die dagen.
Mijn drang om mij in die discussie te mengen heeft het gewonnen
van mijn voornemen tot het publiceren van een derde aflevering
over “Gebakken Lucht” zodat ik eindredactrice Dijkertje, Willy ten
Bookum voorgesteld heb die serie nog eens te onderbreken om aandacht te schenken aan het fenomeen Facebook. Mij zit vooral dwars
de alom gehoorde politiek correcte benadering van het strafrecht
achter gesloten deuren vanwege het recht van de puber op privacy.
De openheid van de rechtbank zou ten koste gaan van kinderen. Facebook betrekken in het drama zou geen recht doen aan een zorgvuldige oordeelsvorming. Pubers zullen hun ouders beslist niet uitnodigen om gezellig mee te kijken op de smartphone en dat hoeft
ook niet. Hun privacy zou alleen maar bijdragen aan het volwassen
worden en Facebook is daar een geschikte vrijplaats voor. Je kunt er
keten en ook ervaren hoe sociale verhoudingen kunnen liggen. Wie
dergelijke opvattingen verdedigt gaat toch wel zeer lichtvaardig
voorbij aan de denkwereld en de geestelijke rijpheid van de puber,
de tot heden vastgestelde feitelijke omstandigheden, de opvoedkundige taak van ouders, leerkrachten en maatschappelijke instanties en
uiteindelijk de rechterlijke macht. Het argument, dat de mechanismen, die ten grondslag liggen aan deze moord los staan van sociale
netwerken vecht ik niet aan. Wel dat in de huidige cultuur van communiceren via het mediacircus onder aanvoering van consumptieproleten van een scheetje een donderslag gemaakt kan worden en
dat die mediamonopolisten alleen uit zijn op de portemonnee van de
argelozen.
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Nog even terug naar de aanleiding van dit alles. Op een verjaardagsfeestje krijgen Polly en Winsie ruzie. Daarna deed Winsie op
Facebook een “bookje “open over de seksuele escapades van haar
voormalige hartsvriendin. Dat heeft ze tenslotte met de dood moeten bekopen! Polly (15) en Wesley (17 maar functionerend op het
niveau van een elfjarige) hebben samen besloten om Winsie (15)
voorgoed het zwijgen op te leggen. Daartoe huren zij het 14jarige stapmaatje Jinhua in. Na de nodige bedreigingen door de
beramers van de moord op Winsie zou Jinhua met een mes zijn
beulswerk volvoeren. Dat heeft hij bekend. Macaber verhaal maar
wat mij vooral treft is dat pubers in de leeftijd tussen 14 en 17 in
een wereld leven waarmee opvoeders kennelijk geen raad weten.
En om dit simpel af te doen met de gevolgtrekking dat in meisjescultuur niets onbenullig is en iedere gedraging, ieder aspect van
uiterlijk, ieder incident wordt besproken en beoordeeld en daarom
moet worden teruggebracht tot meidenvenijn, lijkt mij van een
driedimensionale naïviteit te getuigen.
Facebook wakkert de onbenulligheid aan. Van pubers en ook van
volwassenen als Henk en Ingrid en van mannen die over dure
auto's voetbal en pitbulls de rede kunnen kwijtraken. Dat Jinhua
geen normale jongen zou zijn en verminderd toerekeningsvatbaar
is verklaard wil nog niets zeggen over de rol die sociale media
spelen op pubergedrag. Wilt U nog een recent voorbeeld? De
Groningse tiener Merthe kondigt op 6 september op de sociale
netwerksite Facebook aan dat ze vrijdag 21 september een “sweet
sixteen party in de tuin geeft. Door niet aan te vinken dat het een
privéfeestje betrof . Resultaat: Meer dan 41000 mensen voelen
zich uitgenodigd en inmiddels hebben 5600 vrienden van vrienden toegezegd te komen. Merthe blijft er laconiek onder en
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schrijft op Facebook ook naar een speciaal georganiseerde afterparty in een Gronings café te komen Lijkt haar best leuk. Haar vader niet. Die schrijft aan een aantal buurtbewoners: “Het gaat het
hele land door en zelfs grenzen over. Het is bijna te bizar voor
woorden en: “Natuurlijk hopen we dat het met een sisser afloopt,
maar het kan onaangenaam worden” Het is bij hersenonderzoekers
al decennia bekend, dat puberbreinen nog niet volledig zijn gerijpt
en cognitief niet in staat om dergelijke impulsen op tijd te onderdrukken en een afwijking zoals bij Jinhua op waarde te schatten.
Mijn onrust stoelt op twee bevindingen. Hoe kan het zijn dat tieners vanaf 13 jaar een ongecontroleerd leven kunnen leiden, bestaande uit feesten, stappen, spijbelen en seks. Voorstanders van
hun privacy ontkennen volledig dat opvoeden in de zin van normen en waarden hoogste aandacht verdienen bij het afleveren van
een opgroeiende generatie, waarbij die groei zich ook in de hersenen manifesteert! Dat bij gebrek aan ingebouwde remmingen risico's anders worden beoordeeld? En zijn opvoeders zich er wel
van bewust dat Sociale Media in verkeerde handen enorme schade
kunnen veroorzaken? Zo kon in Nazi-Duitsland door een gerichte
demagogische, hersenspoelende lawaaimachine onder leiding van
Joseph Goebbels worden bereikt, dat vrijwel een geheel volk zich
liet opzwepen tot het uitvoeren van de boosaardige plannen van
hun Fuhrer
Dat heb ik persoonlijk beleefd als puber. En in een armzalig protest zong ik met mijn vriendjes: als de Krieg voorbij is hangen we
Hitler op en gooien suikerbieten naar zijn moffenkop. En via herrijzend Nederland werd ik uitgezonden voor een herstelperiode
naar mijn tweede vaderland Denemarken en zag op de heenweg de
totaal verwoeste havensteden Bremen en Hamburg en mijn haatgevoelens jegens de Duitsers ebde langzaam weg. Hoort dat ook
bij volwassen worden? Ja natuurlijk! Helaas in mijn geval een tikje te vroeg.
Oké, er waren toen minder verleidingen. Ik groeide weliswaar niet
op in een Vinexwijk maar in een eerlijke volksbuurt, waar de pubers werden beschermd door goedwillende ouders en buurtgenoten. Toen was een kinderleven nog onbetaalbaar en lag je
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‘s avonds om halfnegen in een veilig nest stiekem een Indianenboek te lezen, waarin moord en doodslag van de pagina's afdropen. Maar onze ouders wisten echt wel dat er zo'n boek in huis
was! En onze moeders breiden geitenwollen sokken. Hadden ze
dat maar nooit gedaan.
John. J. van Zonneveld
Naschrift:
De tijd heelt alle wonden. Zou de vader van Merthe uit Haren ook
zo gedacht hebben toen hij aan zijn buren schreef ”laten we hopen, dat het met een sisser zal aflopen”. Nou, het is niet echt een
sisser geworden, maar wel veel vuurwerk., brandstichting en vernieling waaraan gewonden te pas zijn gekomen. En nu gaat de
discussie vooral over verantwoordelijkheid en schadeverhaal. Egbert Dommering, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit
van Amsterdam zegt er het volgende over:
“Facebook zal vooral moeten worden aangesproken op zijn
krachtige distributiefunctie. Van Facebook mag worden verlangd, dat zij de grens tussen privé en openbaar gebruik duidelijk markeert. Zo zal zij voorzienbare risico’s die aan het gebruik van de dienst zijn verbonden zoveel mogelijk moeten vermijden en er in elk geval duidelijk voor moeten waarschuwen.
Facebook is een zeer geschikt distributiemedium om sociale opstootjes uit te lokken met omzeiling van de burgemeester, die in
Nederland op gemeentelijk grondgebied de openbare orde moet
handhaven. Nu de vriendjespolitiek van het medium totaal uit de
hand begint te lopen, moet het kunnen dat Facebook juridisch
wordt aangesproken op. de gevolgen van rellen zoals in Haren.”.
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Herrie om Hari
************
Het is zeer de vraag of enkele jaren verblijf in Nederland voldoende reden is om iemand het staatsburgerschap te verlenen. Laat
maatschappelijke inburgering een voorwaarde worden voor politieke inburgering. Dat vergt op zich intelligentie. Om inzicht te
verwerven in de Hollandse genen, die zijn doortrokken van de ervaringen met een koloniaal verleden en een sterke Calvinistische
inslag.
De onzekerheid, die nu zowel bij een deel van de autochtone bevolking als bij mensen met een moslimachtergrond bestaat is een
van de hoofdoorzaken van veel opwinding. De ene groep voelt
zich onzeker en bedreigd omdat onduidelijk is waar de grenzen
liggen van de invloed van de Islam in Nederland. Vandaar dat de
term Islamisering zo aanslaat. Lieden als Wilders voelen haarfijn
aan dat ze dat kunnen vertalen in politieke winst. De andere
groep maakt zich zorgen over de vraag hoever de anti-islam
maatregelen zullen gaan en vreest voor zijn rechten. Wordt het
geen tijd om te erkennen dat de Islam nog geen met het Jodendom en het Christendom in Nederland vergelijkbare positie heeft.
Dat moslims vaak niet weten wat het betekent in een minderheidspositie te verkeren en dat er in ons land grote vooroordelen en bezwaren bestaan tegen de Islam. Dat is een slechte zaak die door
politici onvoldoende helder wordt gemaakt aan het kiezersvolk.
Daarom kleven er nogal wat risico's aan de rol, die van het Nederlandse staatsburgerschap voorziene allochtonen in het hier volgende verhaal spelen en de naam Hari delen. Ik reken er dan ook op
dat de lezers mijn uitlatingen op waarde kunnen schatten en mij
niet gaan verdenken van haatgevoelens jegens vreemdelingen.
Hij is volgens mij nogal uitgebreid in de pers getypeerd als een
ongeleid projectiel en als Sadr Hari weggezet als een gevaarlijke
misdadiger. Van een andere Hari, Mata , die haar jeugd in Friesland doorbracht en als danseres furore maakte in de Parijse Salons
is bekend dat zij als spionne door de Fransen ter dood werd gebracht en dat Mata Hari een artiestennaam was die was geïnspireerd op de opkomende zon. De nauwelijks aan het puberbrein
ontgroeide Sadr gebruikte vooral vuisten, armen en benen bij de
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uitschakeling van rivalen en andere in zijn optiek vijandige individuen. Mata moest het vooral hebben van rug en buikspieren alsmede een fluwelig tongetje. Ook had ze gemak van goed gespitste
oortjes.
Als Sadr met de remmen los gaat, beukt hij als een houthakker
met de botte bijl op zijn prooi. Mata daarentegen ging subtieler te
werk bij het uitpersen van informatie uit haar bed, dan wel badgasten. Er kwam geen geweld aan te pas bij het trakteren van haar
gasten op een exotische duizend-en-één nacht extase. Zij deed het
met gespitste oortjes want in haar tijd bestonden immers nog geen
inbouwmicrofoontjes of soortgelijke afluisterapparatuur.
Mata moest zoals bekend haar activiteiten bekopen met de dood.
De straf voor Sadr zal een stuk humaner uitvallen. Ik gok op een
dozijn kopstoten en dan bedoel ik geen bier/borrelcombinaties. Ik
mag gevoeglijk aannemen, dat mijn generatie het niet meer beleeft
en dat het ook volgende generaties bespaard blijft te worden geconfronteerd met een nieuw fenomeen met een “s” ervoor en een
“a” erachter. Wie dit erg cryptisch vindt raad ik aan het antwoord
op te vragen bij Ociena. Het heeft iets te maken met rechtspraak.
John J. van Zonneveld
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Verslag Sinterklaasfeest
1 december 2012
Zaterdagmiddag 3 uur. Eindelijk, het was zover…..Sinterklaas
zou zijn verjaardag met de kinderen van Nieuwe Meer komen vieren in buurthuis Rehoboth!!Maar wat was het nat buiten, het regende pijpenstelen, Het weer was eigenlijk te slecht om met het
pontje van ome Piet te komen. Maar, Sinterklaas is een bikkel en
hij stapte, weliswaar onder een grote paraplu van het pontje, in
gezelschap van 3 Pieten. Hij werd verwelkomd door, ondanks de
regen, enthousiaste kinderen en hun (groot)ouders. De hoofdpiet
was weer in zijn element, hij klom vlug op het dak van de buren
en zwaaide van grote hoogte naar de kinderen. Hij werd echter
door Sinterklaas tot de orde geroepen en moest zo snel mogelijk
van het dak afkomen om in het warme en gezellige Rehoboth het
feestje te gaan vieren. Binnengekomen werden Sinterklaas en de
pieten welkom geheten door Cees Rijnsburger.
Hierna mochten de kinderen één voor één bij de Sint komen. Er
waren kinderen bij die frank en vrij bij de hem kwamen, maar er
waren ook kinderen die zich stevig vastklemden aan hun moeder
en op die manier toch met de Sint een praatje maakten. De
“waaghalzen” zongen allemaal een liedje – met begeleiding van
het pianospel van Tom Kwakernaat. Het meest favoriete liedje
was wel: “Sinterklaas kapoentje” maar dan wel alleen het eerste
couplet. Eén jongetje zong zelfs alle twee de coupletten. Alle zangers en zangeressen kregen na afloop van hun optreden een daverend applaus van alle aanwezigen. De hoofdpiet gaf aan alle kinderen, die bij de Sint waren geweest, een zakje snoep. De meesten
begonnen meteen te eten van alle lekkernijen die daarin zaten.
Na 25 kinderen (20 jongens en 5 meisjes) vertelde de Sint dat “de
kinderen op” waren en werd er pauze gehouden.
Sinterklaas kon in de bestuurskamer even uitrusten en de kinderen
kregen allemaal een glaasje limonade met een speculaasje. De ouderen konden bij de bar iets bestellen. 2 Pieten kwamen, na eerst
zelf iets gedronken te hebben, terug in de grote zaal en dansten
met de kinderen.
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Na de pauze nam Sinterklaas eerst het woord en deed een oproep
aan de aanwezigen. Hij vertelde dat de buurtvereniging, die dit
Sinterklaasfeest had georganiseerd op één oor lag en toe was aan
nieuwe mensen in het bestuur of in één van de commissies.
Hij vroeg of de aanwezigen er over na wilden denken zich ook in
te gaan zetten voor de buurt en op die manier de tradities ( fietstocht-bazar,-bingoavonden en niet te vergeten dit Sinterklaasfeest)
in stand te houden. (bij deze woorden sluit het bestuur en de redactie zich van harte aan)
Na deze dramatische toespraak was het weer de beurt aan de kinderen. Ze kregen allemaal een leuk cadeautje .Als afscheid werd
het liedje “dag Sinterklaasje” gezongen en vertrokken Sinterklaas
en zijn pieten om ook bij andere kinderen zijn verjaardag te gaan
vieren.
De kinderen, hun ouders en grootouders kunnen terugkijken op
een geslaagd “verjaardagspartijtje”. Ook de organisatie achter dit
feest ging met een goed gevoel weer naar huis en bedankt iedereen die dit feest mogelijk hebben gemaakt, met name de sponsor
en de muzikale begeleider, en niet te vergeten de opruimploeg
voor hun inzet.
Tot volgend jaar?
Willy ten Bookum
#####

KERSTKIEN
LET OP GEWIJZIGDE DATUM EN TIJD
23 DECEMBER 14.00 UUR

Leuke kerstprijzen

Prijzen voor de jongeren
Spanning en gezelligheid
U/JIJ KOMT TOCH OOK???????
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Oplossing puzzel augustusnummer:
reizoen
hoeblank
grilbantje
intense
vliezen
Folig
Besnoek
Marmend
Neetrun
Nachtassen

roeien
honkbal
biljarten
tennis
zeilen
golf
boksen
dammen
turnen
schaatsen

Z
E
G
E
V
I
E
R
E
N

Inzenders van de oplossing:
Bep Rijnsburger, Hans Ligtenberg, Jan Dekker, John van Nieuwburg.
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Hallo puzzelaars,
Bij deze puzzel mag u de zinnen voltooien. Achter iedere zin staat
eencijfer. Dat cijfer geeft de letter van het woord aan, dat u invult.
Snapt u het? Voorbeeld :Rust ........2. Het woord dat u invult is dan
roest en de tweede letter een o.
De puzzel zelf heeft niets met de komende tijd te maken, maar de
oplossing wel.
Dan nu de puzzel
1 Gelijke monniken, gelijke- - - - - - - - 1
2 Voorkomen is beter dan - - - - - - - - 2
3 Waar ---------is, is vuur.
1
4 Met horten en - - - - - - - - - 1
5 Een opgewonden - - - - - - 2
6 Zijn handen in - - - - - -wassen
1
7 Iemand op water en - - - - - -zetten 2
8 Dat kan het - - - - - - - niet verdragen 2
9 Hij loopt niet in 7 sloten - - - - - - - 1
10 Het kan vriezen en het kan - - - - - - -2
11 Met man en muis - - - - - - - - - - - - 3
12 Er is werk aan de - - - - - - - - 2
13 Popelen van - - - - - - - - - 6
14 Ik heb hier een brief van mijn - -1

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

De puzzelredactie wenst u een fijne en gezellige kerstperiode ,
gezondheid , geluk en veiligheid in 2013.
Ociena
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AGENDA
23-12 Kerstkien Gewijzigde datum & tijd 14.00 uur
Zie pagina 29
2013
12-01 Nieuwjaarsreceptie
Zie pagina 12

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

19.30 uur

20.00 uur
20.00 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van maart uiterlijk 01-02-2013.
De redactie van ‘t Dijkertje
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