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Verslag nieuwjaarsreceptie 14 januari 2012
De 2e zaterdag uin get neiuwe jaar. Dit is de door de jaren heen
gekozen avond voor de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van
buurtvereniging Nieuwe Meer.
Om 19.30 was de zaal open en de het officiële gedeelte van de
receptie zou om 20.00 uur beginnen. Dit werd een klein kwartiertje later. Het was gezellig druk, niet zo druk als voorafgaande jaren, maar dat kwam de stemming ten goede. Er waren geen irritaties over te veel gepraat tijden s de toespraak die voorzitster Jannie v.d. Geest hield. Alle aanwezigen luisterden aandachtig naar
het overzicht betreffende over het afgelopen verenigingsjaar.
Toespraak voorzitster:
Welkom allemaal.
Eerst wat huishoudelijke mededelingen. Er mag niet worden gerookt. De drankjes zijn tot de band gaat spelen op rekening van de
buurtver. Als de muziek gaat spelen moeten de drankjes gewoon
afgerekend worden, ik denk niet dat dat het probleem is, de drankjes kosten maar een euro.
Wij staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal dit jaar
ons brengen.
Het wordt vast geen gemakkelijk jaar met alle bezuinigingen,
maar wat een goede tijd om onze eigen creativiteit aan te boren,
het ging soms ook wel erg gemakkelijk. De tijd dat het niet op kan
is voorbij. Mijn in ziens kan de gemeente ook wel wat zuiniger
met zijn euro`s omgaan. Kijk maar eens naar onze dijk. Wat heeft
dat niet gekost en het gewenste effect is uitgebleven.
De buurtvereniging heeft
108 leden, 74 donateurs en 12 adverteerders. Wij zoeken nog altijd een zevende bestuurslid. Per 1 mei hebben wij een nieuwe gebiedsmanager Matthie Vermeulen, Peter de Graaf is van zijn pensioen gaan genieten.25 mei hebben wij met een bus vol de smokkel route gereden.
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U hebt het verslag van Derk Blom in ‘t Dijkertje kunnen lezen.
Het was een geslaagde dag. David bedankt, voor het twee maal
per jaar organiseren van de bustocht. 5 Oktober zijn wij naar de
Orchideeënhoeve geweest het verslag wat in ‘t Dijkertje stond
was deze keer geschreven door Albert Roos. Ons buurtgebouw
wordt intensief gebruikt. In maart zijn er weer verkiezingen gehouden, dan is Rehoboth het stem lokaal.
Het klaverjassen op dinsdag is al naar 6 tafels uitgebreid. Ook
bridge op vrijdag en muziek op woensdag gaat gewoon door.
Zes maal per jaar is er een bestuursvergadering en als er iets bijzonders is komen wij wat vaker bij elkaar. Stille zaterdag is onze
buurtbewoner en klaverjasser de Heer Heima overleden. Heima
was de buurman van Rehoboth. In het begin verkocht hij petroleum, hij venten dat uit in Amsterdam-Zuid. Daar kunnen wij ons
in deze tijd weinig meer bij voorstellen. Hij heeft jaren het tuintje van ons buurthuis bijgehouden, en hij heeft geklaverjast tot
het niet meer ging. Dat was heel erg want klaverjassen was zijn
lust en zijn leven. Vele jaren ging hij dan ook met de beker naar
huis. Die stond dan in zijn vensterbank. De laatste tijd was niet
makkelijk voor hem en zijn kinderen. Wat heel leuk is dat zijn 2
kleindochters in zijn huis komen wonen. Ome Wietse is het
prachtig aan het renoveren. Ik sta er versteld van hoe mooi het
wordt. Leuk voor die meiden dat ze in opa`s huis kunnen wonen.
Wij hebben het nog vaak over Heima. Ja Wietse, hij kon beter
kaarten dan jij.
Er zijn wat nieuwe bewoners bijgekomen daar zijn wij blij mee,
het is leuk dat de lege huizen weer bewoond worden. Er zijn
weer wat kinderen geboren.
16 april is de veerpont Ome Piet gaan overzetten. Wat een groot
succes.
4 september hebben wij weer een fietstocht gehad. Deze keer
uitgezet door Hugo en Albert Roos. Er is altijd wel discussie
over de tocht maar dat houd het spannend. Er heeft weer een leuk
verslag in ‘t Dijkertje gestaan. Wij hebben met Pasen en Kerst
weer leuk gekiend of gebingo’d hoe het ook mag heten het was
erg leuk, veel jeugd heeft de weg naar de kienavond weten te
vinden.
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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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13 november is er gemusiceerd. Tom Kwakernaak heeft de middag georganiseerd, Het was een geslaagde middag Rehoboth was
bijna te klein. Onze eigen Klaas Veen en Dirk Hijstek hebben het
voor ons een beetje “Thuis” gemaakt.
De bazar was weer al is het oubollig toch heel gezellig.
Sinterklaas altijd een happening geweldig georganiseerd door de
Sinterklaascommissie, de fam. Heima Dank jullie wel.
Hierna las Jannie v.d. Geest de verslagen voor van de VROM
commissie en de Veerpont commissie. Deze kunt u lezen op pagina … van de jaarverslagen van 2011
U bent van mij gewend dat ik een stichtelijk gedicht voorlees
maar in deze tijd van krapte een wat vrolijker gedicht van Annie
M G Schmidt

Luchtpost voor dieren
Op een januari dan sturen de mensen,
Elkaar mooie kaarten met groeten en wensen
Maar ook alle dieren.`t is werkelijk waar
Die wensen elkander gelukkig Nieuwjaar
De vink schrijft een brief
Aan haar zoetelief
En Kareltje mus
Stuurt een brief aan zijn zus
En twee jonge roeken
Een brief aan hun moeke
Dat alles gaat dan met de luchtpost mee
Naar Overflakkee, of naar Heiligerlee.
De luchtpost staat klaar. Over veertien seconden
Vertrekt hij naar Kaapstad of Zutphen of Londen
De post is een pikzwarte kraai moet je weten
Hij roept: Kra, kra, kra! Hebt U niets vergeten?
Heeft soms het konijn
Nog een brief voor Berlijn?
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En jullie fazanten
Een kaart voor je tante?
Een brief naar je ome
In Brussel of Rome?
Geen brieven meer verder, dan zal ik maar gaan.
Maar net als hij weg wil, daar komt iemand aan….
‘t is Simon kabouter, hij roept erg geschrokken:
Gelukkig, de post is nog niet vertrokken!
Er liggen nog dertig brieven in`t rond
Van allerlei dieren daarginds op de grond:
Een brief van de muis
Aan haar ouderlijk huis,
Een brief van twee mollen
Aan iemand in Zwolle,
Een brief van de spin
Aan zijn hele gezin,
Een brief van de specht en een brief van de sijs,
Een brief voor Zaltbommel en een voor Parijs.
Oké zegt de kraai, stop het maar in mijn tas.
Dan gaat hij vertrekken, dan geeft hij vol gas
En dan krijgt ieder dier, het hindert niet waar]
Een brief in zijn bus met: gelukkig Nieuwjaar.
Namens het bestuur van buurtvereniging Nieuwe Meer wens ik U
alle goeds voor 2012.
Heel fijne avond. Geniet er van.
Na deze toespraak was het hoog tijd om te proosten op het nieuwe
jaar. Iedereen mocht tot de eerste noten van de band drankjes halen
op kosten van de buurtvereniging. Hierna was het drinken voor
eigen rekening.
Om kwart over negen begon de band te spelen. Zij hebben, m.u.v.
een enkele pauze, de verdere avond voor een gezellige sfeer gezorgd. Tot ieders genoegen speelden zij niet al te hard, zodat er
ook gelegenheid was om met elkaar een gesprek te voeren.
De buurtvereniging kan terug kijken op een geslaagde en ontspannen nieuwjaarsreceptie, waarbij gezelligheid voorop stond!!
Willy ten Bookum
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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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WandelFit Haarlem
Vanaf februari 2012 start WandelFit in Haarlem, onder leiding van Ruud van Hooijdonk namens de Sportwandelschool. WandelFit Haarlem bereidt u in tien weken voor op
deelname aan een nieuw, veelbelovend evenement: De 1e
Wandel4daagseHaarlem. Deze vindt plaats van 8 tot 11
mei 2012 en wordt georganiseerd door SportSupport en de
Sportwandelschool. De wandel4daagse Haarlem start 4
dagen lang vanaf de Kunst IJsbaan. Vanaf daar voeren de
routes van o.a. 10 kilometer u elke dag langs de mooiste
plekjes in de omgeving van Haarlem. Andere afstanden
zijn 15, 20, 25, 30, 40 en 50 km per dag.
Het programma WandelFit start op zaterdag 4 februari om
09.00 uur met een kennismakingsdag. U maakt kennis met
de andere deelnemers en de trainer. U bent welkom bij de
Tennisvereniging Tetterode aan de Tetterodeweg 15 in
Overveen/Bloemendaal. Dan wordt via een kennismakingstraining uw beginsituatie en uw einddoel bepaald. Na
de tien wekelijkse trainingen volgt een terugkomdag waarbij het programma wordt afgesloten. Deze trainingen zullen plaatsvinden op de zaterdagen tussen 11 februari en 5
mei. Hierna zullen de WandelFit deelnemers samen meedoen aan de Wandel4daagse Haarlem. Meer informatie
staat op website: www.wandel4daagsehaarlem.nl
Na het project WandelFit bent u van harte welkom om aan
te sluiten bij de wandelgroepen van de Sportwandelschool
in de regio. Wilt u zich aanmelden voor WandelFit. Meldt
u zich dan aan via de website www.wandelFit.nl. Heeft u
geen internet dan kunt u telefonisch contact opnemen met
de Sportwandelschool 0229-239447
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DAGTOCHT ZEELAND.
Woensdag 30 MEI 2012
30 Mei gaan we de dagtocht via de volgende route rijden.
Via Rotterdam naar het Grevelingenmeer waar 2x koffie en
gebak worden genuttigd.
Vervolgens via de Deltawerken en Neeltje Jans de lunch in
Zoutelande of Camperduin (nog niet bekend).
De middag wordt u losgelaten in Middelburg,om 15.30 uur
rijden we over de Zeelandbrug naar het diner adres~(nog niet
bekend)
Thuiskomst 20.30 uur.
Opstapplaatsen: 8.15 uur A.H.Zeemanlaan.
8.25 uur Rijstvogelstraat bij de bushalte.
8.30 uur Koekoekslaan
8.40 uur Nw Meerdijk 370.
Omdat delen van de dagtocht per 1 Januari van 6% naar 19 %
zijn gegaan, valt deze dagtocht duurder uit
Vandaar dat er nu € 58 ,00 p.p. betaald moet worden.
Het bestuur heeft besloten dat er vooruit betaald moet worden,vanwege de afmeldingen bij de laatst gereden rit.
Wie mee wil betaalt €58,00 p.p. op girorekening 2065165
t.n.v.
buurtvereniging Nieuwe Meer o.v.v.”bustocht Zeeland” en de
opstapplaats. Betalingen moeten 20 mei binnen zijn, wie later
beslist om mee te gaan, moet mij bellen (020-6015007) en in
de bus betalen.
Chauffeur is weer Frans Laan.
Dit verhaal is ook op site te lezen onder “bustochten”.
www.nieuwemeer.info

We hopen weer op een gezellige dag.
David Knibbe.

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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Vurig Verlangen:
Wat betekent vuur voor het mensdom en wat doet de mens met
vuur. En hoe vurig zijn meisjes met rode haren?
Ver van huis en in zijn sas rijdt hij door de Brennerpas. En hij
rijdt er niet alleen. Velen met hem maken gebruik van de route
naar het zuidoosten en omgekeerd. Truckers uit Moldavië, Turkije, Oostenrijk, Tjechië en Italië. Slaven van de weg met een
vlam in hun pijp. Symboliek en bedrog. We hebben het hier over
economisch vuur. Vuur uit een verbrandingsmotor, die met een
mengsel van zuurstof en motorbrandstof energie opwekt om een
lading van A naar B te vervoeren.
De indianenstammen, die voor hun ondergang, veroorzaakt door
blanke kolonisten en bijbehorend parasiterend tuig communiceerden met rooksignalen en vredespijpen hadden nog een bepaalde
verering voor het geschenk van de zon uit de hemel waar zij tevens de eeuwige jachtvelden vermoedden. Waar rook is, is vuur
en dat wisten die onbeschaafden in de ogen der bleekscheten op
een primitieve wijze te bemachtigen. Vuur om te verwarmen,
voedsel te bereiden, pijp te roken en signalen uit te zenden. Aan
hun cultuur is op brute wijze een eind gemaakt door geweervuur
en vuurwater.
De zeevaart in vroeger tijden moest kunnen verlaten op veilige
vaart onder de kusten door middel van vuurtorens op de wal, die
werden gestookt met hout, turf en steenkool. Communicatie in het
belang van de zeevarenden. Maar meer nog vanuit economisch
belang; de lading was heilig. Dan raken we nu beland bij het heilig vuur. De openingsplechtigheid van de vierjaarlijkse Olympische Spelen nieuw stijl kent als een van de hoogtepunten het ontsteken van het Olympisch vuur vanuit een gebeeldhouwde schaal
dat gedurende het verloop van de spelen blijft branden als eerbetoon aan de gedachte van verbroedering der volken via de sportieve wedkamp van hun daartoe uitverkoren jeugd. Dat vuur is afkomstig uit Olympia, de plaats van de antieke Griekse spelen. Met
behulp van spiegels wordt daar het zonlicht ceremonieel op een
fakkel gericht, totdat deze vlam vat. De brandende fakkel reist
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daarna via estafetteloop en
allerlei vervoermiddelen naar het stadion van het organiserende
land, dit jaar Engeland en Londen, waar de laatste eervol uitverkoren loper tenslotte de Olympische vlam doet ontbranden. Heilig
vuur komt verder nog voor in symbolische betekenis. Daar komen
geen vlammen aan te pas, alhoewel!
In 1345 liet een doodzieke man in een huis aan de Kalverstraat de
priester komen om te worden bediend. Na het eten van de hostie
braakte de zieke deze even later alweer uit; zijn braaksel werd in
het haardvuur geworpen maar de vlammen sloegen ditmaal niet
toe. Tot ieders verbijstering bleef de ongeschonden hostie tussen
de vlammen zweven. Een vrouw (haarkleur wordt niet vermeld)
stak haar beide handen in het vuur en pakte de gave hostie, zonder
dat haar handen daarbij verbrandden. De hostie werd in een brandvrije kist gestopt, door de pastoor plechtig naar de Oude Kerk gedragen en in een kristallen flesje in een zilveren schrijn gestopt
maar was in 1544 niet veilig voor een dief. Dat wordt althans aangenomen want de Beeldenstorm was nog niet uitgevonden en het
Dagblad voor wakker Nederland evenmin. De dief werd gepakt en
verklaarde dat hij het flesje in de Oudezijds Achterburgwal had
gegooid. Dat nieuws ging als een LOPEND VUURTJE door de
stad en inwoners hengelden zich suf naar Onsen lieve Heere. Het
flesje is nooit meer terug gevonden. Ook 1 april bestond in die tijd
nog niet dus zal het vandaag of morgen nog wel in Lourdes opduiken. En nu ik toch in de heilige vlammen ben aanbeland wil ik
ook even aandacht vragen voor de daden van protest door Tibetaanse monniken die hun leven via zelfverbranding beeindigen,
Een openbare crematie als je het mij vraagt maar zonder muziek
van André Rieu! Toch ook bijna een monnik van tussen de Limburgse heuvelen, waar je zo lekker kunt fietsen en keuvelen.
Rode haren
**********
Vrouwelijk temperament wordt bezongen in “meisjes met rode
haren.”
Mij lijkt het onbewezen, dat het pigment van de betreffende dames de vurigheid van hart en ziel moet overtreffen van die van
brunettes, blondines en donkerharigen.
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Op mijn persoonlijke ervaringen en voorkeuren kan ik weinig
steunen. De filmdiva Maureen O-Hara en zangeres Imca Marina
appeleerden weliswaar aan mijn lustgevoelens maar lid van mogelijke fanclubs ben ik er niet door geworden. Toen ik een lang
weekend met mijn beide zoons in Dublin doorbracht zag ik tot
mijn verbazing weinig spetters met roodgekleurde schedeldakbedekking . De kleur van Guiness en Murphy hield ons eerlijk gezegd meer bezig. In de echte pubs dienen vrouwen zich überhaupt
sjakies te houden. Ik heb trouwens wel ooit een rode Ineke S gekend, welke voldeed aan de beschrijving omtrent het zoenen. Ik
bracht met haar een zeer aangename avond door in de comfortabele leunstoel van vader S en zoenen deed ze zonder terughouding, naar ik mij ervan weet te herinneren en ik kijk ook nog met
veel plezier terug op een collegiaal contact met Rode Sjaantje,
zoals die kleine dondersteen door het leven ging maar daar houdt
het wel mee op.
Pyromanie:
**********
Om pyromaan te zijn moet je voldoen aan een flink aantal kenmerken om je te onderscheiden van vandaal of ordinaire brandstichter uit wraakgevoelens. Allereerst moet vaststaan dat sprake
is van meerdere, herhaaldelijke en doelbewuste brandstichtingen.
Een pyromaan moet voorafgaand aan zijn daad spanning of een
vorm van aanbidding van de vlam voelen. Hij voelt zich aangetrokken tot alles wat er volgt op de door hem aangestoken fik. Hij
ervaart genoegen, bevrediging en opluchting bij het plegen van
zijn daad. Hij sticht beslist geen brand uit financiele overwegingen, wraak, woede, enz. In geval van ontoerekeningsvatbaarheid
is de pyromaan geen pyromaan maar brandstichter. Pyromanen
zijn meestal jonge, introverte mannen tussen de twaalf en drieëndertig jaar. Typerend is de nauwgezette voorbereiding. Hij (of zij)
onderzoekt van tevoren verschillende materialen, test ze op hun
vatbaarheid voor vlammen. Sommigen kunnen hun opwinding
beheersen en hun daad uitstellen totdat ze zeker weten, dat er geen
mensen en dieren gevaar lopen. Tijdens het stoken van vuur heeft
de pyromaan niet het gevoel dat deze daad er een van hem of
haarzelf is, maar voelt zich gestuurd door krachten van buitenaf.
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Brandbestrijding en valse meldingen
******************************
Laat ik beginnen met een anekdote, welke in de jaren
zestig opgeld deed rondom de conferencier Willem
Wouters uit Wognum; bij leeftijdgenoten beter bekend
als de vader van de eveneens verscheden quizmaster
Rudy Carell. Die haalde naar zeggen een grap uit door
een kroeg in Hoorn binnen te stormen met de boodschap, dat de boerderij van Kees Heeneweer in Zwaagdijk in de hens stond en losgebroken koeien en schapen
de brandweerauto,s verhinderden om de slangen uit te
rollen. Hij kwam er net vandaan. Ook dit bericht ging
als een lopend vuurtje door de streek en op zijn gemak
kuierend naar huis zag hij steeds meer mensen op fietsen en brommers de weg naar Zwaagdijk bevolken op
weg naar de vermeende brand. Hij zag zijn grap met
genoegen en leedvermaak aan totdat hij zich verschrikt
liep af te vragen: “Zou er dan toch brans wezen? Deze
anekdote is wel typerend voor de tijdgeest van Dik
Trom en diens dorpsgenoten en ook stadsmensen, die
zich de benen uit het lijf holden om maar niets te missen
van een laaiende vuurzee. Vuur trekt mensen aan en ook
vandaag de dag zijn valse brandmeldingen nog schering
en inslag.
Kennelijk zijn wij allen een beetje pyromaans en dat
brengt mij op een andere anekdote. Een getinte terrorist
houdt op de Amsterdamse Zeedijk een voorbijganger
aan en vraagt om een vuurtje. Waarop de voorbijganger
betoogt dat hij al jaren niet rookt en dus niet beschikt
over een aansteker. Waarop de terrorist repliceert. Dat
niet roken van U kan elk ogenblik veranderen als ik een
aansteker vind.
John.J. van Zonneveld

14

‘

Drs C de Verlosser, Dikkertje Dap en de Zebra’s
(Extra editie fabeltjeskrant)
In het verre buiten bos, lieve lezertjes, is een belangrijk experiment uitgevoerd, zo vernemen wij van de heer Mijndert het
paard. Doel van het onderzoek van biologen was en is de strepen op zebra’s een plaats te geven in de wetenschappelijke kennis over de evolutie. Hoe Darwin hier tegenaan gekeken moet
hebben kunnen we helaas niet meer achterhalen. Met behulp
van vier paardenmodellen, opgesteld in de vrije natuur en door
biologen uitwendig bedekt met lijm is gebleken, dat paardenvliegen een doorslaggevende rol spelen. Het is een doorbraak in
de tot heden geldende hypothesen, dat het ging om camouflagetechniek en de idee dat zebraveulentjes er hun moeder aan herkennen.
Na twee dagen in het veld, telden de wetenschappers het aantal
vliegen dat was blijven kleven op de modellen. Het zwarte en
bruine model trokken de meeste vliegen aan (562 en 334). Het
witte en gestreepte paard de minste (22 en 8 vliegen). Paardenvliegen blijken erg gevoelig voor de polarisatie van het licht,
zijnde een wijziging van de aard van de terugkaatsende lichtstralen. Omdat de bloedparasieten ziekten overdragen, bevoordeelt de evolutie gestreepte dieren, aldus de Hongaarse biologen. Daar ben ik wel even stil van. Met mijn kleuters op schoot
plachtte ik destijds heel andere verhalen op te dissen over giraffen en zebra’s. Dat met name die lange nek was ontstaan omdat
giraffen in stapelbedden sliepen vanwege over de bodem kruipende F-side hooligans en daarom een streknek ontwikkelden
als hun moeders voor een nachtkus langskwamen.
De reclame-adviseur Dikkertje Dap, een adoptiekind van Appie
Heijn, die samen met de heer Tjeu la Ling, de Amsterdamse
Arena inmiddels tot supergigamarkt had omgetoverd en de giraffen gebruikten om de hoogste vakken te vullen wist de dierenpolitie om te kopen met zoute drop.
Stom verhaaltje achteraf maar als je die ijzerenheinige clown in
de TV-reclames ziet opereren om de kleintjes en andere .
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goedgelovigen te paaien, ga je er nog bijna in geloven. Mijn
kroost slikte de verhalen in elk geval als zoute dropveters.
Zo vertelde ik ze over zebra’s dat ze als witte veulentjes werden geboren maar dat ze vanwege het toenemende verkeer als
gevolg van de Dakar-ralley route werden getatoeëerd als zebrapad, door de grote inktsmurf voor hun eigen veiligheid.
Zo werden ze stuk voor stuk omgetoverd in een paardje met
een pyjamapakje en dat was voor mij het sein voor de afsluiting met “en nu naar bed en geef mama een kus”
Mijn echtgenote had al die onzin met stijgende verbazing aangehoord en toen ze het spul warm had toegedekt zei ze: “Zo
ken ik er ook nog wel eentje”. En ze vertelde het verhaal van
het pratende zebraatje dat een Heerenveensupportster was en
uit Artis was ontsnapt omdat het gedram van ene drs. C er bijna toe had geleid dat zij in roodwit door het zebraleven moest.
Onderweg keuvelde het spontane wezentje met andere Nederlands sprekende en ingeburgerde dieren. Zij stelde zich voor
en vroeg wat de anderen uitvoerden en waarom ze eruit zagen
zoals zij ze waarnam. Totdat ze in het Groningse Bellingwolde
bij een weiland stil hield, naar het schrikdraad huppelde en aan
de stier daarachter, die in zijn blote kont stond, zich als zebra
voorstelde en vroeg wat hij voor de kost deed. De stier keek
geamuseerd naar het kleine ding en zei tenslotte: “Als jij je
pyjamaatje uittrekt en over het hek springt zul je daar vanzelf
achter komen”.
Ik kon dat fabeltje wel waarderen maar mijn gedachten bleven
hangen bij die paardenvliegen, die zich door strepen in de war
lieten brengen, en kwam tenslotte uit bij de Spaanse vlieg, die
de verwarring van drs. C zo had opgevoerd dat hij een hooligan was geworden en als een moderne Robin Hood ten strijde
trok om het beursgenoteerde Ajax zijn 15-jarig plan op te dringen.
En hij beschikt over hulptroepen en een aanhang van wezenlozen. Ik heb er de kranten nog even op nageslagen omdat ik benieuwd was hoe Youp erover denkt. Die blijkt volledig Ajax-
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moe. Hij klaagt en meent dat het tijd wordt dat er iets wordt
opgelost en dat de gedoodverfde winnaars niet om de haverklap naar Pauw en Witteman, naar Voetbal International en
naar meer van die gretige Lekenpriesters en persmuskieten
moeten lopen. Youp vergeet daarbij nog een figuur te melden.
De loonslaaf van de krant van wakker Nederland in zijn rubriek
“eigen kijk”, Joop de Groot. Hoezo eigen kijk? Die smurf
schrijft op wat hem om publicitaire redenen wordt gedicteerd.
Neem dat maar van mij aan. Om Youp nog even aan te vullen.
Ik heb ook schoon genoeg van de prietpraat van Derksen. Natuurlijk kent die het voetbalwereldje van binnenuit en wet hij
als geen ander van de wetteloosheid en de grootheidswaan en
heldenverering waarin hij zelf deelt. Hij doet de volgende uitspraak: “Het gemis aan kennis van topvoetbal compenseerde
Ten Have volledig met zijn bovengemiddelde gevoel voor eigenwaarde hetgeen allesbehalve misstond in de voetballerij”.
Ook hierin is de directeur van V.I. een ervaringsdeskundige.
Hij immers heeft geen compensatie nodig om volledig te voldoen aan de persoonskenmerken van een “groot ego”.
Het zal mijn tijd wel uitdienen, maar dit kan volgens mij nog
eens uitdraaien op nog een 80-jarige oorlog met Spanje en dan
raakt ook Israël er nog bij betrokken vanwege het historisch
besef. Drs. C. kennende, zal als hij het Spaans benauwd begint
te krijgen een twaalfjarig bestand uitvaardigen en in die tijd
zijn heil zoeken bij Keje Molenaar en Wim Jonk in Volendam,
een toeristenparadijs waar de nazaten van Spaanse deserteurs
uit de middeleeuwen hun plek gevonden hebben.
Ik hoop dat ik het verkeerd zie maar ik zet mijn geld toch maar
liever op Heerenveen en de stierenvechterarena van Bellingwolde. Die lijken mij meer solide dan de roodwitte vesting
Rommeldam en haar burgemeester Drs. C.
Pennestreek.
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PUZZEL
Voor jong en oud
Beste puzzelaars,
Weer eens een crypto-achtige puzzel.
Als u de letters op de aangegeven plaats goed invult,
ontstaat er
een woord.
Dat woord mag worden ingestuurd.
Deze puzzel staat i.v.m. de lengte van de omschrijvingen en de beperkte ruimte op één pagina, een kwart slag
gedraaid!!
De oplossing van de vorige puzzel was:
Wij wensen u allen gezondheid.
Deze puzzel werd opgelost door John van Nieuwburg,
Ans laan, Wil Blauwhoff en Jan Dekker.
Veel succes
Ociena
De kleurplaat uit het buurtblad van december is door
Ella Groepenhof heel mooi gekleurd en ingeleverd. Ella,
heel goed gedaan meisje, bedankt!!
Oplossing jeugdpuzzel: ijsvrij, schaatsen, sneeuw.
Deze puzzel werd opgelost door Lars Zelhorst

1 Verdraaid, die nerts is een vogel (1ste letter)
2 Met die wandelaar kan je een deur openen (3de letter)
3 Wordt het minder warm in die champagne-emmer? (6de letter)
4 Dit watervoertuig is weer terug naar Spanje ( 3de letter)
5 Die zoeken ze op laag water (4de letter)
6 Ligt dit soort letter op straat? (1ste letter)
7 Met deze ex-nieuwslezer kan je water halen ( 1ste letter)
8 Deze staat met boter op tafel (2de letter)
9 Pa, ma en Nora genieten van dit prachtige uitzicht (7de letter)
10 De politieman kan ook een vertegenwoordiger zijn (1ste letter)
11 Het land waar alles kan? (1ste letter)
12 Die jongen is een deel van een schip (6de letter)
13 Die wassen we in onschuld ( 4de letter)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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AGENDA
5-3-2012

Algemene Ledenvergadering
Zaal open 19.30 uur

12-3
31-3

Bestuursvergadering
Paaskien

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van mei/juni uiterlijk 10-04-2012.
De redactie van ‘t Dijkertje
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aan: De leden van de Buurtvereniging Nieuwe Meer
betreft:
Agenda van de algemene ledenvergadering
Het bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer nodigt u van
harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering
op maandag 5 maart 2012 om 20.00 uur in ons buurthuis Rehoboth.
Agenda
1.
Opening & vaststellen agenda
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7
maart 2011
3.
Mededelingen
4.
Ingekomen & uitgaande post
5.
Jaarverslag secretariaat & penningmeester
6.
Verslag kascontrolecommissie 2011
7.
Benoeming kascontrolecommissie 2012
8.
Balans & financieel jaaroverzicht 2011
9.
Jaarverslagen 2011 van VROM, redactie Dijkertje, Veerpont, Ontspanning en Buurthulp
10. Vaststellen contributie 2012
11. Begroting 2012
12. Benoeming stemcommissie ad hoc
13. Bestuursverkiezing
14. Bestuurswisseling
15. Rondvraag
16. Sluiting
Statutair aftredend en herkiesbaar voor de volgende 2e periode is
Fred Buijs. Alle kandidaten voor de vrijgekomen positie kunnen
zich aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk 19:30 uur, voor aanvang van deze algemene ledenvergadering. De agenda punten 13
en 14 komen te vervallen, indien blijkt dat verkiezingen niet nodig
zijn.
Namens het bestuur,
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Notulen Algemene ledenvergadering
7 maar t 2011
Aanwezig:
Afwezig:
Leden:

Erik Hoogenboom, Fred Buijs, Jannie van der Geest, Eric Labordus, David Knibbe, John van Nieuwburg.
geen.
26 leden van de vereniging, buiten bovenstaande bestuursleden,
vastgesteld via de presentielijst.

Agenda
Jannie vraagt de aanwezigen of de agenda volledig is. Verder vraagt zij bij om kandidaten voor de aftredende bestuursleden.
Opening & vaststellen agenda
Jannie opent de vergadering om 20.05u, stelt de agenda
vast en heet de aanwezigen welkom.
Notulen vorige vergadering 8 maart 2010
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen
Elly Visbeen meldt zich af bij Jannie.
Na afloop van de ledenvergadering worden de aanwezigen
in de gelegenheid gesteld om te reageren op gebeurtenissen in onze directe omgeving.
Ingekomen en uitgaande post.
Gert-Jan Jongkind over Oude Haagweg brugspringen en
een verzoek hier aandacht aan te besteden en eventueel maatregelen te treffen
Enkele niet voor vermelding alhier relevante stukken.
Jaarverslag secretariaat & penningmeesters
Geen opmerkingen.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie stemt in met de weergave van
de financiële cijfers en verleend het bestuur décharge.
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Benoeming kascontrolecommissie 2011
Henk Esveld biedt aan voor de 2e maal zitting te nemen.
Cees Rijnsburger biedt zich aan als vrijwilliger voor de
nieuwe kascontrolecommissie voor 2011. Jannie bedankt
de kascontrolecommissie voor hun bijdrage aan de controle over 2010.
Balans en financieel overzicht 2010
Geen opmerkingen.
Jaarverslagen van activiteiten en Commissies 2010
De verslagen worden in orde gevonden door de leden.
Vaststellen contributie 2011
De contributie blijft vastgesteld op minimaal EUR 10. Het
staat iedereen vrij meer over te maken.
Begroting 2011
De gepresenteerde begroting wordt grotendeels akkoord
bevonden. Attentie voor de post bankkosten, waarvan de
grootste post de acceptgiro bevat. OLA’s niet meer bestellen. Deze alleen nog voor de facturen aan adverteerders
gebruiken.
Rondvraag
Rick Ras: welke passende maatregelen zijn er voor de hoge bomen aan de Koekoekslaan voorgesteld? Erik
Hoogenboom geeft antwoord dat er bij controle door gemeente geen gevaar is geconstateerd. Het karakter van de
laan mag niet worden aangetast.
Verder geen opmerkingen.
Sluiting
Jannie sluit de vergadering om 21.20u en biedt alle aanwezigen een drankje aan. Na een korte pauze volgt het 2e
deel van de avond.
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Jaarverslag secretariaat 2011
Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar telde de
Buurtvereniging 108 (waarvan een tweetal ereleden, aantal is gelijk gebleven t.o.v. een jaar eerder) leden. Daarnaast waren er 77 (+/+ 3 t.o.v. een jaar eerder) geregistreerde donateurs. Verder telden wij 12 (gelijk gebleven
t.o.v. een jaar eerder) adverteerders in het Dijkertje.
Het afgelopen jaar is het bestuur in opnieuw zes bestuursvergaderingen bijeengekomen. Vanaf 2009 worden er
geen commissievergaderingen meer gehouden.
Er is één algemene ledenvergadering geweest. In 2011 is
de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven.
Ook in 2011 heeft zich helaas geen zevende bestuurslid
aangediend.
Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen
jaar onder meer over de volgende zaken gebogen: beheer
en onderhoud Rehoboth, aanleg golfterrein, inslagveld,
bestemmingsplan Nieuwe Meer en verkeer Nieuwemeerdijk.
Ook dit jaar hebben wij contacten gehad met onder andere de volgende organisaties: gemeente Haarlemmermeer,
Burggolf, Rijkswaterstaat, omringende dorpsraden, NV
Luchthaven Schiphol, diverse politieke partijen, Milieu
Federatie, Milieu Defensie en Rijnland.
Eric Labordus,
secretaris
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Jaaroverzicht 2011 Beheer en Financieel.
2011 ligt weer achter ons en we kunnen terugkijken op een financieel rustig jaar.
Er zijn geen grote uitgaven geweest en de inkomsten zijn ook redelijk te noemen.
Er is wel een koelkast vervangen. We hebben ook een kleine magnetron en een nieuwe stofzuiger aangeschaft.
Door de toch wat gestegen kosten m.b.t. de bar inkopen en de gelijk gebleven prijzen van de bar verkopen, is de marge wat teruggelopen, maar is nog alleszins acceptabel
De contributie ontvangsten zijn ruim € 200,= hoger uitgevallen
dan vorig jaar, zo ook de netto inkomsten van de bazaar, namelijk
ongeveer € 100,=
Ook het gebruik van Rehoboth is ruim € 600,= hoger geweest,
maar daardoor zijn de kosten o.a. van gas, licht, water en vuilafvoer dan ook hoger uitgevallen.
Het onderhoud is lager geworden dan begroot en er hebben zich
gelukkig geen gekke dingen voorgedaan. Voor de overige posten
is het naar wens gegaan.
In begin 2012 zal voor de laatste keer acceptgiro’s worden verstuurd voor het overmaken van de contributie 2012. Volgend jaar
(2013) zal het verzoek voor het betalen van de jaarlijkse contributie d.m.v. een brief gebeuren.
Al met al kunnen we terugzien op best een goed financieel jaar
2011.
Ons bank saldo is met ongeveer € 900,= opgelopen, rekening houdend met het feit, dat op de bankrekening al een bedrag is ontvangen voor de aanleg van een steiger voor de veerpont “Ome Piet”
en er moest nog een rekening van de bustocht betaald worden.
Het resultaat van de veerpont is voor het eerste jaar zeer bemoedigend. Een positief resultaat
van ruim € 1.800,=, en dat is mede te danken aan grote belangstelling en de subsidies, die de pontcommissie hiervoor hebben ontvangen. Een fantastisch initiatief, wat zeer positief is ontvangen.
Dank aan de initiatiefnemers: Erik Hoogenboom, Martin Brekelmans, Henk Kroon en natuurlijk niet te vergeten alle pont bazen.
David Knibbe en John van Nieuwburg.
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Resultaat 2011

Inkomsten:
2011
2010

Barverkoop/Inkoop

6.241,00

5.788,99

Voorraad bar
Bazaar
Bank + Giro Rente/kosten

2.978,72

2.550,25

(29,24)

(68,18)

1.703,05

1.750,42

716,58

864,96

321,16

322,91

273,19

225,34

1.375,59

1.335,99

738,40

750,40

4.678,00

4.624,10

3.360,03

2.752,15

Belasting
Bestuur
Bustochten

4.812,00

4.740,00

Contributie

2.822,00

2.591,10

Gas /Licht/ Water
Gebruikers Ontvangsten

Uitgaven:
2011
2010

2.520,00

1.880,00

-

20,00

90,00

115,00

139,55

96,28

Kienen

574,22

702,05

565,63

477,99

Klaver jassen

817,55

975,00

815,89

726,40

Sinterklaas

100,00

115,00

207,15

253,69

150,00

174,00

Onderhoud Rehoboth

1.296,16

1.936,96

Afschrijvingen
Subsidie Sociaal Cultureel

6.349,30

7.050,70

1.446,25

1.244,56

Telefoon

277,85

243,82

Verzekeringen

821,07

813,39

Giften
Fietstocht

Nieuwjaars Receptie

Buurtblad 't Dijkertje

447,50

447,50

Veerpont

5.252,50

Subtotaal

25.700,98

19.447,97

Resultaat

3.874,08

6.604,83

29.575,06

26.052,80

Totaal

3.414,94

29.575,06

26.052,80

29.575,06

26.052,80
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Balans 2011
Bezittingen
Vaste aktiva

31-122011

Schulden

53.095,00

Eigen vermogen

79.198,65

2.880,71

Resultaat 2011

(3.874,08)

20.352,30

Te bet. Bustocht

2.134,00

Subs. Steiger

4.000,00

Res.elect.motor

2.300,00

Voorraad

177,79

Kas

357,00

Giro - buurtvereniging
Giro - rentemeer
Rabo - werkrekening

Kas - Veerpont
Rabo - Veerpont rekening

Totaal bezittingen

31-12-2011

2.758,21

50,00
4.087,56

Totaal schulden

83.758,57

83.758,57

Verloopstaat kapitaal
Kas

31-12-2010
0,00

mutatie +

Giro - buurtvereniging

798,35

2.082,36

Giro - rentemeer
Rabo - Werkrekening

14.231,14
4.275,35

6.121,16

0,00
0,00

50,00
4.087,56

19.304,84

12.341,08

Kas - Veerpont
Rabo - Veerpont rekening
Totaal
Verloopstaat Inventaris
Inventaris
Verloopstaat Bar voorraad
Totaal

31-12-2010
59.476,97

31-12-2010
148,55

mutatie (357,00)

2.880,71

1.517,14

mutatie +
(32,67)

mutatie +
29,24

31-12-2011
357,00

20.352,30
2.758,21
50,00
4.087,56

1.160,14
mutatie 6.349,30

mutatie -

30.485,78
31-12-2011
53.095,00

31-12-2011
177,79
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Begroting
2012
Barverkoop/Inkoop

Bank + Giro Rente/kosten

Inkomsten
6.000,00

350,00

Belasting

2.800,00

250,00
1.400,00

Bestuur ( +NJ receptie)

Contributie

Uitgaven

900,00

2.800,00

Gas /Licht/ Water

3.200,00

Gebruikersontv.

2.500,00

Ontspanning

8.000,00

7.000,00

100,00

300,00

Sinterklaas
Onderhoud Rehoboth

1.500,00

Afschrijvingskosten

4.550,00

Subsidie Sociaal Cultureel
Buurtblad "t Dijkertje

1.760,00
450,00

1.650,00

Telefoon

280,00

Verzekeringen
Reservering kerstverlichting

850,00
500,00

Veerpont: exploitatie

4.900,00

5.050,00

Veerpont: Steiger

5.000,00

5.000,00

31.860,00

35.230,00

Subtotaal
Nadelig resultaat
Totaal

3.370,00
35.230,00

35.230,00
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Jaarverslag VROM Commissie
Afgelopen jaar is geen bijzonder jaar geweest met het
oog op VROM zaken.
De Ringdijk blijft een zorgenkind maar met het nieuwe
Deltaplan Bereikbaarheid lijken we de goede richting op
te gaan.
Wij maken ons wel een beetje zorgen tav het geplande
fietspad over het dijklichaam langs de A9 / Golfbaan,
maar ook hierbij krijgen wij gelukkig de steun van de Gemeente.
De vorderingen tav het Golfterrein en de start van de
werkzaamheden aan de Driving Range houden wij goed
in de gaten, gesteund door alerte buurtbewoners hebben
wij er gelukkig voor kunnen zorgen dat de afvoer van
sloop materiaal via de Oude Haagweg heeft plaatsgevonden.
Ook heeft het misbruik van de Koekoekslaan onze aandacht en zijn we in overleg met de gemeente voor een
passende oplossing.
Helaas is het opknappen van de onderdoorgang van de A4
viaducten weer een grote stap achteruit gegaan, door uitblijven van handhavend optreden van de Gemeente. Al
lijkt hier zeer recent verandering in te komen.
Met de komst van de nieuwe gebiedsmanager, hebben wij
na een korte periode besloten het overleg weer in de vertrouwde samenstelling te laten plaatsvinden, wat, wat ons
betreft de effectiviteit te gunste is gekomen.
Wij zijn ook zijdelings betrokken geweest bij het project
en informatie bijeenkomst over de Bovenlandjes, wat helaas een zeer verhitte bijeenkomst is geworden.
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De doelstelling voor volgend jaar zullen wij alleen kunnen realiseren met uw medewerking, hierbij verzoeken
wij u om hierbij respect voor een ieder in acht te nemen ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
Iedereen, dus ook in Nieuwe Meer heeft recht op zijn
of haar eigen mening en moet deze ook kunnen uitspreken.
Voor het komende jaar, hopen en werken wij aan
Het plan om weer een informatieve rondgang door/
over de golfbaan te organiseren
De te verwachten verkeersgroei in en om Nieuwe
Meer te kunnen beperken tot het maximaal haalbare hierbij denken wij vooral aan het (H)OV over de Oude Haagweg en het verkeer en inrichting van de Nieuwemeerdijk.
Goed georganiseerde en geïnformeerde Baggerwerkzaamheden van de Ringvaart
Voortgang van de overleggen van het SBOH ten aanzien van de steigers en opstalzaken.
Deelname aan het kernenoverleg, waaraan alle 26
kernen deelnemen, om zo onze gezamenlijke punten
kracht bij te zetten richting de gemeente, denk hierbij aan
het Ringdijk beleid, eigenlijk met een ij.
Continuering van de Gebiedsoverleggen en uiteraard
hierin inbrengen van eventuele onderwerpen van uw zijde.
Ook komend jaar kunnen wij nieuwe inbreng in de
VROM commissie gebruiken u weet ons te vinden en
kunt ons altijd aanspreken
VROM Commissie
Fred Buijs
Jannie v/d Geest
Cees Rijnsburger Erik Hoogenboom
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Jaarverslag redactie
Het buurtblad komt 4x per jaar uit. In het buurtblad
van februari wordt ook het jaarboekje opgenomen.
Dankzij de adverteerders worden de kosten enigszins
gedekt.
Ook bedanken wij via deze weg de vrijwilligers die elk
kwartaal, door weer en wind, het buurtblad bij de dijkbewoners en donateurs bezorgen.
Namens de redactie
Willy ten Bookum
Jaarverslag Sinterklaasfeest.
Op zaterdag 26 november was het weer zover. Sint en
zijn Pieten kwamen naar ons buurthuis “Rehoboth”.
De weersomstandigheden waren goed, dus de stuurlui
van het pontje “Ome Piet”de Sint met Pieten naar het
buurthuis varen. Daar waren ongeveer 22 kinderen met
hun ouders en grootouders, die Sinterklaas luidkeels
toezongen.
Dijkbewoner Tom Kwakernaat begeleidde deze middag
achter de piano de kinderen die een moooi liedje zongen voor Sinterklaas. Na de pauze was er voor ieder
kind een leuk kado en ging iedereen weer tevreden naar
huis.
En nu maar afwachten of de Sint en Pieten ook dit jaar
weer ons buurthuis weten te vinden…
Ans Laan
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Jaarverslag Veerpont Commissie
De Pont Commissie kan met de Veerpont Ome Piet op
een zeer geslaagd seizoen terug kunnen kijken, dit uiteraard mede door uw belangstelling. Totaal hebben wij
5529 personen overgezet, geweldig, ver boven onze
verwachtingen en belangrijk voor de motivatie van de
vrijwilligers.
Ook hebben wij op speciaal verzoek een paar avond/
nacht overzetting georganiseerd, een geslaagde proef,
waarmee ook is bewezen dat de activiteiten in bijvoorbeeld het Openlucht theater van het Amsterdamse Bos
goed bereikbaar zijn geworden per fiets en Pont vanuit
Nieuwemeer.
Gedurende het seizoen heeft u de inrichting kunnen
zien veranderen, zo hebben wij 2 mooie informatie borden en een fantastische bank van het Amsterdamse Bos
gekregen.
Maar ook de borden op de pont zijn gedurende het seizoen gevuld met sponsor vermeldingen, waar wij uiteraard heel blij mee zijn.
Verschillende buurtbewoners hebben ons voorzien aangename verrassingen als blijk van waardering erg leuk.
Voor komend jaar staat gepland
Realisatie van een steiger aan de Nieuwemeerdijk
zijde.
Verdere optimalisatie van de bereikbaarheid en
wegbewijzering aan Amsterdamse Bos zijde
Voortzetting goede start 2011, uiteraard met uw
steun
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Maar belangrijkere voor de huidige vrijwilligers en de
continuïteit is uitbreiding van het team dus u bent bij
deze uitgenodigd kom een keer kijken of het iets voor u
of jou is ?
Bedankt en graag tot ziens op de Pont
Martin Brekelmans,Ben Eilander,Erik Hoogenboom
David Knibbe,Daan Pape,Rick Hoogenboom, Henk
Kroon

Jaarverslag bazaar, fietstocht , kienen en buurthulp.
Het jaar is in veel opzichten goed verlopen.
Bazaar, kienen en de fietstocht, daar was veel animo
voor. De jeugd doet het geweldig met kienen en sjoelen
en ballengooien tijdens de bazaar. Daar zijn wij maar
wat blij mee.
Met de kerst heb ik mensen bezocht die wat aandacht
verdienden, ik heb ze verrast met lekkere bonbons.
Graag wil ik van U horen of er iemand ziek is of wat
aandacht kan gebruiken. Ik kan het niet ruiken.
Dank u wel voor U medewerking.
Jannie van der Geest

36

Jaarverslag bridgeclub
Nieuwe Meer.

Er valt weinig spectaculairs
te melden over de activiteiten van onze bridgeclub.
We hebben weer een jaar
gezellig gekaart met elkaar
en ja, soms was het aan de
kop van de ranglijst wel eens spannend, want hoewel
Jannie en Hugo de koplopers zijn geworden, werden ze
op de voet gevolgd door Gerard en Marga Nelis.
Het is natuurlijk leuk om kampioen te worden, maar we
gaan toch primair voor de gezelligheid en die was er het
afgelopen jaar zeker.
Voor verjaardagen wordt uit volle borst gezongen en
een rondje van de jarige is natuurlijk altijd welkom.
Verder zijn we in mei met 28 mensen een weekend naar
Driebergen geweest. We troffen het wat het weer betreft.
Velen hadden de fiets meegenomen en konden zich daar
in de mooie bossen naar hartenlust op uitleven. We hopen voor het nieuwe jaar weer op dezelfde voet verder
te gaan.
Willy van Leeuwen.
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Van het Klaverjasfront
******************

Ik ben een simpel negentje, verborgen in het spel
maar als ik troef gemaakt word dan ben ik plots in tel;
dan ben ik hoger als een aas met boven mij troefboer
dan deel ik in triomfen en voel mij vreeslijk stoer
Maar als ik ergens kaal zit; in de verkeerde hand
dan wordt ik geslachtofferd en is de Nel vacant;
samen met nog 31 kaarten bied ik wekelijks speelgenot
tijdens de klaverjascompetitie in ons buurthuis Rehoboth
Zo, beste mensen, dat was een beknopte curriculum
Vitae
van een bescheiden schoppen negen .
En nu we toch met getallen bezig zijn is het aardig te
weten, dat er een deelnemerslijst circuleert van 24 jassers en dat er enige oproepkrachten beschikbaar zijn
om in te vallen en dat er een niet met name genoemde
familie 5 deelnemers weet te leveren en dat er rond de
jaarwisseling een standenlijst is opgemaakt waarop de
winterkampioen met een zeer lichte voorsprong aan de
leiding gaat. Ik geef U de cijfers:
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Ed van der Vliet met 26 marsen
80343 p
Henk Eikelenboom met 1 mars minder 80317 p
Aanstormend talent:
*****************
Theo Buis derde met
79441 p
Piet Commandeur met elf marsen minder 76248 p
Zoals U ziet moet Piet nog een behoorlijke inhaalslag
maken. Tot zijn verdediging mag worden aangevoerd,
dat hij wegens toneelverplichtingen een aantal avonden
moest missen.
Overigens komt Piet op de planken beter tot zijn recht
dan aan de kaarttafel maar als we ernaast zitten heeft hij
nog 4 maanden om ons ongelijk te bewijzen.
Valt nog te vermelden dat David Knibbe namens bestuur en activiteitencommissie steeds weer nieuw leven
weet in te blazen en daarvoor onze dank verdient. Uit
naam van David wekken wij de lezers van het Dijkertje
op in hun kennissenkring op zoek te gaan naar klaverjassers, die tegen een bijdrage van 5 euro per maand een
gezellige en ontspannende dinsdagavond in Rehoboth
willen doorbrengen.
Namens de Redactie
John van Zonneveld
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Ruimte voor het maken van aantekeningen betreffende de Algemene Ledenvergadering.
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Het gemak van het regelen op één adres van diverse
zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke
keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
U weet dan ook dat u met al uw vragen op één
adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op
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inhoudt. Als u geïnteresseerd bent
weet u wat u te doen staat;
een telefoontje of langskomen op
kantoor en wij zijn u dan ook graag
van dienst!
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Verzekeren + Sparen + Hypotheek +
Pensioen + Financiering + ...

