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Verslag Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2013
Op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw
de nieuwjaarsreceptie van buurtvereniging gehouden. Zo ook dit
jaar. Alle dijkbewoners hadden een aankondiging in de vorm van
een flyer in de bus gekregen.
Het bestuur, commissieleden, buurtbewoners en genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging en bij binnenkomst wenste iedereen elkaar een goed en gezond 2013.
Om 20.00 uur nam David Knibbe het woord. Hij verwelkomde
iedereen nog eens officieel en verzocht een ieder plaats te nemen
in de grote zaal. Hij begon zijn nieuwjaarstoespraak met het verontschuldigen van de afwezigheid van de voorzitster Jannie v.d.
Geest en vertelde dat zij er niet was i.v.m.. een 50 jarig huwelijk
in de familie. Hierna las hij de toespraak voor uit haar naam, met
hier en daar een aanpassing zijnerzijds. De nieuwjaarstoespraak
kunt u nalezen op de volgende pagina’s.
Voordat hij de overleden buurtgenoten memoreerde, verzocht hij
iedereen op te staan. Na deze passage in de toespraak speelde
Dirk Hijstek op zijn keyboard “Blijf mij nabij”.
Aan het eind van de nieuwjaarsrede had David, in navolging van
de gewoonte van Jannie nog een “toetje”. Dit verhaaltje “Little
Dumpy” kunt u op pag… eveneens nalezen. Dit verhaaltje werd
voorgelezen in “steenkolenengels”, heel leuk en voor alle aanwezigen zeer goed te volgen.
Na het proosten op het nieuwe jaar en een kleine pauze verzorgde
band “Chicane” het muzikale gedeelte.
Zij beschikken over een zeer uitgebreid repertoire.
Het is alleen jammer dat het tijdens het spelen van de band niet
meer mogelijk is om een normaal gesprek met elkaar te voeren.
De band speelt heel goed, maar ook ontzettend hard. Volgens mij
is het de bedoeling dat de band er is voor het verhogen van de gezelligheid. Muziek hoort bij een receptie, maar dan wel op de achtergrond
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De verzorging van de inwendige mens tijdens deze receptie was ,
weer zeer goed. De barmannen Erik en Eric hadden alles picobello voor elkaar. Het schijnt een latertje geworden te zijn, dat heb ik
niet meegemaakt, maar volgens horen zeggen………...was het
zéér laat!!!
Willy ten Bookum

Toespraak Nieuwjaarsreceptie
Goede avond en welkom allemaal op onze Nieuwjaars receptie.
Een speciaal welkom aan: Hans Spijker van Haarlemmermeer 1
en Ron Heimerikx van de HAP.
Bericht van verhindering is binnen gekomen van Kees de Groot,
gebiedsagent en Matthie Vermeulen, gebiedsmanager.
Even wat huishoudelijke mededelingen. De koffie en 1 drankje
worden u aangeboden door de vereniging. Na ongeveer negen
uur, tot de band gaat spelen gaat u hiervoor €1,00 betalen.
De buurtvereniging heeft 109 leden, 77 donateurs en 12 adverteerders.
De busreisjes zijn dit jaar niet doorgegaan. De eerste is geannuleerd i.v.m. met het overlijden van Hendrie Knibbe. De najaarstocht is ook niet doorgegaan, er waren te weinig deelnemers.
Er wordt door mij nog gekeken of er nog samengewerkt kan worden met de ouderen uit Badhoevedorp. De veerpont Ome Piet is
op 14 april weer gaan varen. .De klaverjassers zijn met 6 tafels
iedere week actief. Er is een leuke strijd tussen de klaverjassers.
Ed van der Vliet is een geworden. Twee, Henk Eikelenboom en
Hugo van der Geest derde. Ook de bridgeclub blijft het goed
doen, meest 8 tafels.
De band Chicane oefent iedere woensdagavond, en u kunt deze
avond luisteren naar deze leuke combinatie, van de muzikanten.
De fietstocht ging niet zoals gepland. Albert Roos had de tocht
uitgezet. Deze kon niet doorgaan omdat er vanuit de gemeente
allerlei festiviteiten georganiseerd waren. Op zaterdag middag
hebben Hugo en Janny nog een nieuwe tocht uitgezet. Dat was
gelukkig heel goed gegaan. Jammer dat er te weinig deelnemers
waren. De mensen die er waren vonden het een leuke route.
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De vierde dijkouverture in November is erg gezellig geweest. Er
was een gevarieerd programma. De oudste deelnemer was mevrouw Dolphine van Wees, zij speelde met Elsbeth Steenland op
blokfluit.
P T S heeft geoefend en weer gespeeld. Jaren hebben zij op huisconcerten gespeeld en nu de draad weer opgepakt. De verdere invulling was in handen van Thomas Kwakernaat. Tot slot heeft onze eigen Klaas Veen Amsterdams liedjes laten horen. Dank voor
jullie inzet.
Sinterklaas was zoals altijd en groot feest. Ongeveer 25 kinderen
zijn door de Sint verrast met snoep en een cadeautje. Dank aan
Dirk voor de sponsoring.
Paas en kerstbingo.
Ook dat was de laatste kerst heel leuk. Omdat per abuis Rehoboth
was bezet voor een andere activiteit werd deze kerstkien verplaatst
naar de zondagmiddag. Het is heel goed geslaagd. De zaal was vol
met buurtbewoners. Wij hebben een nieuw clubje die de bingo
gaat organiseren. Voor hulp weten ze Jannie te vinden. Wij zijn
blij dat Erik de bar bedient, hij doet het geweldig.
Dan nu de droeve taak om de overledenen te herdenken.
Op 30 april is Hendrie Knibbe overleden. Vooral voor mij, kinderen en kleinkinderen een groot verlies. Wij missen haar in onze
buurtvereniging. Altijd bereid te helpen, en goed gemutst. Jaren
hebben Hendrie en Jannie de bingo georganiseerd, en inkopen gedaan. De fruitmandjes maakten wij zelf, dat was goedkoper. Samen met de bazar commissie hebben wij veel leuke avonden gehad. Dat zal allemaal anders worden. Voor het kienen zijn er gelukkig jongeren bereid gevonden het stokje over te nemen.
(Jannie: Ik heb aan Hendrie fijne herinneringen. Vaak denk ik terug aan alle leuke tennis middagjes op zaterdag, Ik heb met Hendrie gebridged, tot aan het einde van haar ziekte nog getennist,
maar ook gekibbeld. Dat alles maakt dat wij haar enorm missen.
David wij denken aan je en zullen er zijn voor je.)
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Op 21 juni is Coby van Essen overleden.
Coby was de laatste tijd erg ziek, het is sneller gegaan dan wij
dachten. Door Coby hebben veel mensen op de dijk leren bridgen.
Daar hebben wij nog altijd veel plezier van. Dick en Coby hebben
veel betekend binnen onze vereniging. Coby heeft jaren aan het
dijkertje meegewerkt. En Dick heeft jaren de tuin van het buurthuis gedaan. Wij zijn blij dat wij ze gekend hebben. Diny wij denken aan je, wij missen ze ook.
12 November is Gerry Boekhoff overleden, de vrouw van Hans.
Zij woonde op de hoek van de Koekoekslaan. Na een nare ziekte
is zij op veel te jonge leeftijd overleden, Pas 65 jaar. Wij zullen
aan haar blijven denken.
15 November is onze oudste dijk bewoner overleden. Mevr. Fien
Hoogmoed. Zij heeft nog meegemaakt dat de veerpont Ome Piet
is gaan varen. Mede door de familie Hoogmoed kon het pontje op
die plek gerealiseerd worden. Familie Hoogmoed dank daar voor.
13 December is Cornelis van Leeuwen op drieëntachtig jarige
leeftijd overleden. Voor ons allen was hij bekend als ome Cor.
Wij en onze kinderen zijn met ome Cor opgegroeid. De ijsclub
was ome Cor. Jarenlang- zo lang ik mij kan herinneren- werd er
door de ijsclub bij strenge vorst op de ringvaart bij de NieuweMeer schaatswedstrijden gehouden. Ik kan mij nog prikslee wedstrijden herinneren. Er was dan een koek en zopie met chocomelk
en snert. Daar ging Ferry Engelkamp altijd over. Cor was trots op
de ijsclub, en hij vond het dan ook niets dat wegens gebrek aan
ijs, de ijsclub opging in buurtvereniging Nieuwe Meer. Dat ging
verder als commissie ijsclub. Helaas zijn er nog geen grote wedstrijden geschaatst. De winters zijn niet streng genoeg. Cor van
leeuwen was een fanatieke klaverjasser. Menig prijs heeft hij in de
wacht gesleept. De strijd ging vooral tussen de nestors van de klaverjasclub. De heer Heima en Cor van Leeuwen. Het laatste jaar
moest Cor afhaken in verband met zijn gezondheid. Dat heeft heel
veel pijn gedaan, niet alleen voor Cor maar voor de hele klaverjasclub was het een groot gemis. In gedachte zijn wij bij Wil, kinderen en kleinkinderen.

6

Verder hebben een aantal buurtbewoners zeer naaste familieleden
verloren, Wij noemen met name Remco Hillegers. In gedachten
zijn wij uiteraard ook bij hen.
In gedachten zijn wij uiteraard ook bij hen.
Volgend jaar zullen wij stilstaan bij de begin dit jaar overleden
buurtbewoners Riekie van Leeuwen en Gerda Vermeeren -van
Beusekom
VROM jaar 2012
Zoals u allen via het Dijkertje heeft kunnen volgen is er ook dit
jaar weer het e.e.a. op VROM gebied gebeurd in Nieuwe Meer;
•
De afvoer van (sloop) materialen van het perceel van Dhr
Hosselet is voor een groot deel via de Oude Haag weg gebeurd op aangeven van een oplettende buurtbewoner.
•
Heeft er een bewonersoverleg plaatsgevonden over de Bovenlandjes, helaas met niet voor iedereen het gewenste resultaat.
•
Is er gestart met de afbraak van chicanes, wat ons betreft
volgen er meer.
•
Zijn de plannen voor het fietspad over het dijklichaam langs
de A9 in samenwerking met Mainport & Groen dichterbij
gekomen.
•
Zijn de plannen voor het opknappen van de A4 viaducten
concreet geworden en wordt er daarmee gestart in het voorjaar van 2013
•
Hebben wij een eerste proefschouw uitgevoerd met de gemeente in het kader van onderhoud volgens beeldbestek,
hier wordt in 2013 opvolging aan gegeven, dit ziet er goed
uit, een voorbeeld hiervan is het opknappen van het fietspad
van de Nieuwemeerdijk de Oude Haagweg op.
•
Tevens is er in 2012 gestart met een Beheer en Onderhoud
overleg met de gemeente, samen met o.a Badhoevedorp en
Lijnden gebied Noord o.l.v. onze gebiedsmanager Matthie
Vermeulen om kern overschrijdende projecten beter op elkaar te laten aansluiten.
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Heeft er een eerste bewoners inloop / informatie bijeenkomst
plaatsgevonden in het kader van de Bagger werkzaamheden,
wordt vervolgd in 2013.
Na vele teleurstellingen en even zoveel frustraties is de deelname
aan de omlegging A9 overleggen met de gemeente beëindigd. Het
bleek trekken aan een dood paard.
Er is een start gemaakt, na toestemming van het polder brede kernenoverleg, met de opzet van een werkgroep Ringdijk beleid, namens alle aan de Ringdijk gelegen kernen
De VROM commissie is met Martin Brekelmans uitgebreid.
Plannen en Doelstellingen voor 2013
Het op de agenda houden van de verkeers (on)veiligheid op de
Ringdijk,
Het bespoedigen start aanleg fietspad dijklichaam A9
Het volgen opknap project A4 viaducten
U informeren over bagger werkzaamheden
U informeren over het verloop van het beeld gestuurd onderhoud.
Het opstarten elektronische nieuwsbrief
Het voortzetten van de deelname aan gebiedsoverleg, beheer en
onderhoud en kernen overleggen
Veerpont Ome Piet
Als veerpont commissie incl. de vrijwilligers, kijken wij terug op
een goed jaar, ondanks een iets lager aantal passagiers hebben wij
dit jaar vele vaste buurtbewoners / passagiers kunnen overzetten.
Verder hebben velen de weg naar de Pont gevonden voor een
praatje en zeker niet te vergeten de lekkere attenties voor de Pontbazen, waarvoor onze dank.
Wij hebben dit jaar een elektrische noodmotor in gebruik genomen, waarmee de Pont ingeval van een hoofd motor storing, je
weet maar nooit, veilig naar de wal kan worden gevaren.
U ziet veiligheid en comfort staan bij Ome Piet ook dit jaar weer
op nr. 1.
Gelukkig hebben al onze sponsoren ook dit jaar weer hun bijdrage
geleverd en hebben wij de meesten ook meerdere keren overgezet.
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Door een onverwachte wijziging van de jaarlijkse fietsroute hebben wij ook dit jaar weer alle deelnemers kunnen overzetten en
hopen dit ook komend jaar weer te kunnen doen.
Afgelopen jaar zijn wij net als vorige jaar weer het meest gefotografeerde project in Nieuwe Meer geweest, mede door de aandacht
tijdens de Fotovloot, georganiseerd door de gemeente en is dit
project als voorbeeld gebruikt voor een goed geslaagd project, mede gefinancierd uit de gemeentelijke wijkbudgetten.
Het overleg met het Amsterdamse bos heeft een gestructureerde
vorm aangenomen en hier zijn wij een officiële partij aan tafel geworden.
Wel hebben wij kort na afloop van het seizoen afscheid moeten
nemen van onze oudste fan Fien Hoogmoed.
Plannen voor 2013
*Bouw van de steiger aan de Nieuwemeerdijk zijde, waardoor er
meer ruimte en veiligheid ontstaat voor de wachtende klanten.
*Inzet Pont tijdens grote roei evenementen 2013
*Uitbreiding team vrijwilligers, u bent dus welkom
*Continuering project volgens de ingeslagen weg.
*I.s.m. het Amsterdamse bos de bereikbaarheid en de wegbewijzering optimaliseren
En dan nu willen wij gezamenlijk een toost uitbrengen op het
nieuwe verenigingsjaar. Proost

De toegift van David vindt u op pag. 10
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BEN VAN DIJK
KAPSALON S
VOOR

DAMES EN HEREN

Nieuwe Meerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
Tel. 020-6592559
E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
www.benvandijkkapper.nl
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Klein Duimpie
(The story of a little Dumpy)
Daar woeseroes a little boy. He was so little, that everyone gave
him the bymame of Little Dumpy.
He had six brothertjes and six sistertjes. His father was a woodhacker and his mother was working in the hoesholding.
On a given day the father said; “I hold it no longer out. I work
myself the blubber”
“What do you gonna doe now”, mother said.”Well”, the father
said, “tomorrow I bring the whole bubs into the wood and when
they are ver genoegh, I let them in the steak”.
But Little Dumpy, very good by the time and heartsticke pienter
had heard everything.
At night he at two sneeds of bread and he slipped out of the bed.
Her went to the truinpath and propped his sacks full of kaiselstones.
The next morning the father bracht the children into the wood.
And every step Little Dumpy let fallen de kaiselstone. When they
ware ver genoegh in the wood, the father let them in the steak.
But Little Dumpy said to his brothertjes and sistertjes: “Kalm on,
kalm on, doe not kraai, I bring you heelhouds back”. And via his
kaiselstones they came home.
The father was just sitting on the play as he heard the doorbel clingel. There was the whole bubs again.
The next morning the father did hetzelfde, but Little Dumpy had
no time to pick up kaiselstones , so he did it with a packy volkoren
King Corn (het only you smite away is the verpacking).
When the olders let them in the steak again, Little Dumpy said:
“Kalm on, kalm on, I bring you heelhouds back, just like gister”.
But he could not find the way, because die verreckte mushen had
eat up the bread. The children kraai and kraai, little Dumpy said:
“Keep your big waffles shut”. And he clauterd in a tree, looked
om hem heen and saw a little lightje.
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It was the light of the house of a big Rus and Russen like to eat
little children up with hoed and hair.
But as I said, Little Dumpy was very pienter, he packed the seven
miles leers of the big Rus and he sjouwed to their home.
The father stoed by the garden hecky with a verrylooker and he
saw the whole bubs coming down.
And they were not storven, they live long and happy.
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Verslag Kerstkien
23 december
Door onvoorziene omstandigheden moest de geplande kerstkien
van 22 december verzet worden naar zondagmiddag 23 december.
Alle dijkbewoners hadden hierover een flyer in de bus gekregen.
Het was die zondagmiddag mistroostig weer, niet echt weer om in
de kerststemming te komen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Er waren, gelukkig voor de (deels vernieuwde) organisatie van
deze kien middag, ontzettend veel kien liefhebbers.
De prijzen waren vooral afgestemd op de aanstaande kerst, maar
er waren ook genoeg “gewone” prijzen te winnen. Er werden 5
ronden gespeeld van € 0,50 per kienblaadje en de laatste ronde
was de prijs € 1,=. Tijdens deze laatste ronde werd de grote tafel
“leeggespeeld”. Ook werden de deelnemers, die nog niets gewonnen hadden naar voren geroepen om een prijsje uit te zoeken. Zij
gingen in ieder geval niet met lege handen naar huis!
De ballenmachine-draaister werd dit keer bijgestaan door zeer jonge assistenten. Om de beurt mocht één van de kinderen helpen met
het op volgorde leggen van de getrokken balletjes en het controleren van de ingeleverde kienblaadjes. Het motto ‘jong geleerd is
oud gedaan” stond deze middag hoog in het vaandel!!!!
Het was een heel gezellige middag, er werd veel gepraat en gelachen. Kortom…een echte kerstsfeer. De aanwezigheid van heel
veel kinderen was, vooral voor de ouderen, genieten. Deze kinderen waren heel enthousiast als ze eindelijk hun kaart vol hadden
en naar voren mochten komen om een prijs uit te zoeken. Er was
met deze leeftijdsgroep bij het inkopen van cadeautjes rekening
gehouden, maar in de meeste gevallen was de prijs die zij uitzochten “voor papa of mama”.
De kiencommissie had ook goed voor de inwendige mens gezorgd. Er stonden schaaltjes met zoutjes op tafel en er werd een
paar keer rond gegaan met kaas, worst en andere versnaperingen.
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Bij het verlaten van het buurthuis werd een kleine enquête gehouden over het tijdstip van het kienen.” Gaat uw voorkeur uit naar
de zaterdagavond of de zondagmiddag” was de vraag. De kiencommissie gaat hier in de toekomst rekening mee houden. (De
uitslag van deze enquête is niet bekend bij de redactie).
Namens alle deelnemers aan deze kien middag:
BEDANKT voor de gezelligheid en jullie inzet.
Willy ten Bookum
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GEBAKKEN LUCHT deel III
Met de constatering, dat lokale Braziliaanse experimenten
waardevolle resultaten kunnen opleveren eindigde ik mijn bijdrage deel II in het Dijkertje van augustus 2012. Dat brengt mij
tenslotte bij mijn oorspronkelijke voornemen om het milieuvraagstuk, dat de wereld bezighoudt dichter bij huis te halen en
dan denk ik aan de Randstad met in het bijzonder de regio
Schiphol met de tentakels in de vorm van de infrastructuur rond
Groot Amsterdam richting Almere/Lelystad.
Alleen moet ik een flink deel van de betreffende tekst opzouten
tot we aankomen bij slotaflevering IV. Eerst wil ik nog wat problemen van mondiale aard aan de orde stellen, die strijden om
voorrang bij politieke oplossingen inzake het verzoenen van
nationale tegenstellingen. Te beginnen bij het hardnekkige
marktdenken van de op groei gerichte industriële supermachten.
Met behulp van de reclamesector worden constant nieuwe behoeften gecreëerd. Het “goede leven” wordt aangeprezen als
vervulling van de wensen van de consument. Om te kunnen
consumeren moet je hard werken. Hard werken is stoer en wordt
beloond. Men is toch niet gek? Daar moet hier en daar aan getwijfeld worden maar zeker is wel dat de kunst om zich te vermaken in je vrije tijd aan het verdwijnen is.
Tenzij je de sociale media van internet als vermaak accepteert.
Smog, dampen en fijnstof
*********************
Ik herinner mij nog levendig een zeer verontrustende rapportage
over de smog in het laag, tussen de bergen gelegen MexicoStad, een miljoenenurbanisatie waar de bevolking dagelijks
wordt blootgesteld aan dampen, uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen van industrie en gemotoriseerd verkeer. Je hoort er weinig meer over maar zo'n 20 jaar terug hield men er ernstig rekening mee, dat kenniswerkers en bestuurders van buiten Mexico
zouden moeten worden aangetrokken om te voorkomen dat het
land onbestuurbaar dreigde te geraken vanwege geestelijke degeneratie van de autochtone stadsbevolking en de volgende generaties als gevolg van voortdurende blootstelling aan toxische
stoffen. Maar intussen krijgen we de resultaten van
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Amerikaanse onderzoekers die verband leggen tussen zwevende
stofdeeltjes en ontstekingsreacties in de hersenen. Veel fijnstof in
de lucht maakt oude mensen sneller dement schreven onderzoekers en NRC Handelsblad van 15 februari 2012 bracht informatie
naar buiten over gepubliceerde uitkomsten. Hoe hoger de concentratie fijnstof, hoe sneller iemand cognitief veroudert. Omgezet
naar de Nederlandse situatie zou het betekenen dat oudere bewoners van het tamelijk stofvrije noorden gemiddeld vier jaar later
dement worden dan de bewoners van huizen langs drukke randstad-en stadwegen, die lucht inademen met een fijnstofconcentratie van 30 tot 35 microgram per kubieke meter. Nu hoeven ouderen het land niet te besturen maar het zou geen kwaad kunnen om
ook jongeren, daklozen en honden in onderzoeksgroepen te onderwerpen aan een periodieke hersenscan want het kan uit de klauw
gaan lopen. Volgens een aanname dringen stofdeeltjes direct via
neus en reukzenuwen tot in de hersenen door. Per slot van rekening liggen neus en hersenen dicht bij elkaar. Honden die in de
zeer sterk vervuilde lucht van Mexico-stad leefden hadden verstoorde bloed-hersenbarrières, wat betekent dat de kleine deeltjes
ook binnen zouden kunnen komen via de bloedbanen. Honden uit
minder vervuilde Mexicaanse steden hadden veel schonere en rustiger hersenen. Uit de tijd van de radiopioniers herinner ik mij dat
de verkregen geluiden uit de primitieve zendertjes soms werden
betiteld als een Mexicaanse hond. Beschuldig mij nu niet van het
leggen van causale verbanden maar de vergelijking is treffend.
Maar serieuze conclusies wil ik wel aan het voorgaande verbinden. We hebben te maken met een ernstig gezondheidsvraagstuk.
En laten we niet voorbijgaan aan het feit dat alle landen tezamen
een nieuw wereldrecord hebben gevestigd bij het uitstoten van
broeikasgassen. En dat los je niet op met veilingen van emissierechten, zoals onlangs bepleit door de Europese top in Brussel.
Met al die emissierechtenhandel, voortvloeiende uit de Kyotoprotocollen en latere afspraken tijdens vervolgconferenties, w.o.
die van Kopenhagen heb ik in eerdere publicaties al de vloer aangeveegd en ook zie ik niets in de gedachte van een universitaire
milieudenktank die aanbeveelt om gezien het vastgestelde failliet
van de politieke onderhandelingen de Kyoto-afspraken
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los te laten en de CO2-emissies omlaag te brengen met de invoering van een wereldbelasting, waarvan de grondslag voor de bijdrage van naties wordt vastgesteld op basis van hun consumptie van
CO2-gerelateerd gebruik van goederen en diensten. Zolang we niet
beschikken over een democratisch tot stand gekomen wereldparlement , wereldministeries en wereldgrondwet wordt dit een onbereikbaar doel. Intussen blijven we doormodderen met vage voornemens en doelstellingen. Terwijl ik dit schrijf denk ik aan de in november 2012 beëindigde klimaattop van de Verenigde Naties in de
hoofdstad van Quatar, Doha. Hoofd van het klimaatbureau , de
Costa-Ricaanse Christiana Figueres moest de wereld in de weken
na Sinterklaas naar een accoord leiden om het klimaat niet meer
dan 2 graden te laten opwarmen. Bij mislukken stevenen we af op
een dampkring van gebakken lucht met als hoofdbestanddeel CO.2
Aan de vooravond van de top in Doha constateerde deze dame in
een interview met de website Yale Enviroment 360, dat er een diepe kloof gaapt tussen het gevoel van urgentie bij wetenschappers
en bij politici. Het is onze uitdaging stelde ze om de partijen aan te
moedigen die kloof te dichten. Had ze niet beter kunnen zeggen:
“Kom jongens, het wordt tijd om de wereld te redden”? Een dergelijk radicaal appel wordt uitgedragen in een boek van twee milieukundigen van de Universiteit van Leuven, waarin zij het concept
“groene economie” tegen het licht houden. Ik licht daar een passage uit: “Heel mooi, CO.2 uitstoot compenseren na een vlucht van
de internationale luchtvloot. Jammer alleen dat ter compensatie van
vluchten boeren van hun land worden verdreven om grondwater
zuipende productiebossen van eucalyptusbomen aan te planten”
Heel mooi ook dat een bank als HBSC ruimhartig doneert aan het
Wereldnatuurfonds maar tegelijkertijd in teerzandolie in Canada
blijft beleggen, één van de meest vervuilende praktijken ter wereld.
De auteurs wijzen verder op de sociale ongelijkheid waarmee milieucatastrofes en de maatregelen daartegen vaak gepaard gaan. Het
zijn zelden maatschappelijke elites die vlak bij kerncentrales, olieraffenaderijen en luchthavens wonen. De rijkste delfstofvoorraden
van deze wereld bevinden zich niet toevallig onder de rijkste natuurgebieden, waar regelmatig nog de laatste inheemse volkeren

17

wonen, zoals de Inuit in Canada. Zij zijn geen partij voor regeringen en energiegiganten! De grimmige boodschap van het boek is
dat kreten als “met z,n allen tegen de opwarming van de aarde of
duurzame groei” verhullen dat werkelijke politieke keuze,s dus
hetzij economische, hetzij ecologische consequenties zullen hebben. Daarom laat ik de gelegenheid niet voorbij gaan om het
zoeklicht te richten op de twee grootmachten, China en de Verenigde Staten, bekend als de supervervuilers van deze aardkloot.
Neem als uitgangspunt het Chinese standpunt, zoals dit recent
naar buiten is gekomen. Het wereldwijde broeikaseffect kan gemakkelijk China's economische ontwikkeling tot stilstand brengen. Toch mogen milieumaatregelen daar niet ten koste gaan van
de economie. Ziehier de tegenstrijdige conclusie van het eerste
officiële rapport dat Peking over het onderwerp naar buiten
brengt. China's werkgroep voor klimaatverandering verwacht dat
voor de komende tientallen jaren de chinezen te maken krijgen
met oprukkende woestijnen, droogten, overstromingen en rijzende
oceanen. Dit onderwerp is uitermate serieus en te dwingend om er
grapjes over te maken. Toch kan ik de neiging niet onderdrukken
om de belachelijke herrie met Japan om het bezit van een paar
rotspuntjes in de territoriale wateren van laatstgenoemd eilandenrijk te betwisten. Dan hebben ze Kyoto nooit begrepen en dreigt
pas echt het gele gevaar de kop op te steken. Tegen de straks in
hun vuil stikkende Chinese burgers kun je niet met droge ogen
zeggen: “Rot op naar je eiland”
Minstens zo kortzichtig is de verontwaardiging van de tweede
grote vervuiler van moeder aarde, de Verenigde State van Amerika over haar aansprakelijkheid voor uitstoot broeikasgas door haar
luchtvloot. In 2008 besloot de Europese Unie, dat aan die uitstoot
van alle vluchten van en naar Europa een prijskaartje zou worden
gehangen. Deze uitstoot zou worden opgenomen in het EUemissiehandelssysteem, tenzij er een internationaal alternatief zou
komen. Meteen reageerden zowel China als de VS en nog een
paar landen als door een wesp gestoken. Een zaak, aangespannen
door buitenlandse luchtvaartmaatschappijen bij het Europese
Hof van Justitie werd verloren. Hiermee laat Europa eindelijk
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eens haar spierballen zien want de Europese positie op het onderwerp klimaat wordt gewoonlijk gekenmerkt door het presenteren
van wensenlijstjes aan de anderen, zonder dat er beloningen of
sancties in het vooruitzicht gesteld worden. Europa riskeert intussen een geschil in de Wereldhandelsorganisatie WTO.
Klimaatbeleid is een steeds belangrijker onderdeel geworden van
de internationale positionering van de Europese Unie en daarmee
ook haar geloofwaardigheid. Ik hoop dan ook dat Conny Hedegaard namens de Europese Commissie haar rug recht weet te houden.
John. J. van Zonneveld.
####
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Kikkerland achter dijken
************************
Valt er een wereld te winnen of blijven we volharden in pappen en
nathouden? We hebben zojuist een tumultueus jaar beëindigd en er
dient zich immers een jaar aan waarvan allerlei zieners, rekenmeesters, politici en journaille ons willen overtuigen van de ellende, die ons te wachten staat als we Gods water over Gods akker
laten stromen. Het lijkt erop dat wakker Nederland zich moet
voorbereiden op een bikkelharde strijd voor het behoud van ons
bestaansrecht, die van alle kanten wordt ingeperkt.
Een nieuw gekozen parlement, een verse coalitie, en een op bezuinigingen gericht kabinet bedreigen ons welzijn en het ontbreekt
niet aan weldenkende adviseurs. Aan de echte problemen met een
mondiaal karakter zoals de verkleining van de kloof tussen rijk en
arm, uitbanning van de neokolonisatie in de gedaante van nietsontziende multinationals en de ratrace naar het beheer over schaars
wordende grondstoffen wordt m.i. niet de politieke aandacht geschonken, die het verdient. Zie bijvoorbeeld de milieuconferenties
van de VN waarover ik in mijn serie “gebakken lucht” rapporteer.
Neen, we houden het dichter bij huis, zoals Wilders het graag ziet.
Zo zien we in Elsevier van enige maanden terug een opsomming
van de plagen, die de hard werkende landgenoten het hoofd moeten bieden of anders de koffers moeten inpakken en elders In de
wereld hun geluk gaan beproeven. In werkelijkheid betaalt aldus
Elsevier iedereen die een beroepsleven lang werkt ruim de helft
van zijn of haar inkomen aan a) de Overheid in de vorm van belasting naar draagkracht, b) aan sociale premies, c) aan zorgverzekeringen en d) verplichte pensioenpremie. Rekenkundig zal het
allemaal wel kloppen maar enige bijstelling van het beeld zou toch
wel een andere kijk bieden op de brute werkelijkheid. Te beginnen bij a) dient te worden onderscheiden tussen zelfstandigen en
werknemers. Deze doelgroepen kunnen zowel tegengestelde als
parallel lopende belangen hebben maar daar is juist een afgewogen
inkomenspolitiek op gericht om ongerechtvaardigde situaties uit te
sluiten. Zo zijn er voor ondernemers allerlei faciliteiten ontworpen
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om een evenwichtige heffing in de tijd te garanderen. Voor werknemers geldt al sinds de geleide loonpolitiek van de naoorlogse
jaren dat men contracteert voor een netto loon en dat de werkgever
zorgt voor de brutering en de inhoudingen daarop. Het bruto/netto
traject is verder afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.
In geval van b) moet dan worden bedacht dat voor 50% of meer
werkgeverspremies moeten worden opgebracht en dat dit evenzeer
geldt voor pensioenbijdrageverhaal.
Zorgverzekeringpremies zijn ten dele inkomensafhankelijk tot bepaalde maxima en derhalve afgestemd op een zekere solidariteitsgedachte. Verder heeft men de vrije keuze bij het afsluiten van
aanvullende verzekering. Op die manier berust het stelsel op een
gezonde solidariteit tussen oud en jong en spreiding van risico's.
Als we de verzorgingsstaat geheel de rug toekeren belanden we in
Amerikaanse toestanden, waar miljoenen niet verzekerden in tentenkampen en achterbuurten moeten zien te overleven. Willen we
dat? Laten we dus niet klagen voordat we worden geslagen.
Laten we toch maar ondanks alles een beetje van Holland blijven
houden en sta mij toe deze oproep vergezeld te laten gaan van
mijn ollekebolleke van de maand:
Ik hou van Holland
Linda kan er goed mee cashen
Maar wie zich goed verdiept in
Onze Vaderlandse geschiedenis
Ontdekt al snel een dijk, zo niet een zee van
be so de mie te rij
Van een nijver volk van vreemde smetten vrij
Klopte geen hout en veel ervan was toen reeds mis
John.J. van Zonneveld
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PUZZEL PAGINA
U vindt hier 15 zinnen met een cryptische omschrijving.
De woorden, die u zoekt staan "verdraaid" in die zinnen.
Dus het zijn anagrammen. Als u die woorden gevonden
hebt, staat er van boven naar beneden gelezen een woord.
Ik denk, dat u daar al mee bezig bent geweest.
Zoals altijd nog even een voorbeeld.
4 De pater is zeer duidelijk.. Pater is verdraaid apert en
apert betekent duidelijk.
Veel plezier met deze puzzel.
Ociena,
1 Deze vogel is vlak.(4)
2 De beiaard houdt van deze vrucht(7)
3 De kerkbewaarder speelt in dit orkest(6)
4 De pater is zeer duidelijk.(5)
5 Satan staat erbij (5)
6 Gooi dat graan in water? (5)
7 De teering is onkreukbaar '(7)
8 Dit hert loopt in dalen (5)
9 Spaar jij deze kleur? (5)
10 Die ratel komt daarna (5)
11 Dit kaartenboek is van staal (5)
12 Anno 1900 kreeg ik die slaapziekte (4)
13 Met die snor kijkt hij stuurs.(4)
14 In dit strandmeer zitten gaten (5)
15 Die donor komt uit die windstreek (5)

....
.......
......
.....
.....
.....
.......
.....
.....
.....
.....
....
....
.....
....

Oplossing puzzel decembernummer:
Kerstoratorium
Kappen, gEnezen, Rook, Stoten, sTandje, Onschuld, bRood,
dAglicht, Tegelijk, dOoien, veRgaan, wInkel, ongedUld, Moeder
Oplossing ingezonden door: Bep Rijnsburger, Wil Blauwhoff,
Ans Laan, Jan Dekker.
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AGENDA
04-03 Algemene Ledenvergadering

20.00 uur

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
20.00 uur

Attentie: Inleveren van kopij: voor het buurtblad
van mei/juni uiterlijk 20-04-2013.
De redactie van ‘t Dijkertje
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Voorzitter:
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David Knibbe PJ

ADRESSENLIJST
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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 min. € 10,- per jaar.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de website;
http://nieuwemeer.info > BUURTVERENIGING > LID WORDEN ?
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Notulen A.L.V. 5 maart 2012
JAARVERSLAGEN
Secretariaat
Beheer en financieel
Jaarcijfers 2012
Balans 2013
VROM
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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 4 maart 2013 om 20:00 uur in ons buurthuis Rehoboth.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Agenda
Opening & vaststellen agenda
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2012
Mededelingen
Ingekomen & uitgaande post
Jaarverslag secretariaat & penningmeester
Verslag kascontrolecommissie 2012
Benoeming kascontrolecommissie 2013
Balans & financieel jaaroverzicht 2012
Jaarverslagen 2012 van VROM, redactie Dijkertje, Veerpont, Ontspanning en Buurthulp
Vaststellen contributie 2013
Begroting 2013
Benoeming stemcommissie ad hoc
Bestuursverkiezing
Bestuurswisseling
Rondvraag
Sluiting
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Statutair aftredend is de voorzitter Jannie van de Geest. Zij heeft
drie periodes van drie jaar, negen jaar samen, de functie van voorzitter vervuld. Statutair behoort een voorzitter in functie te worden
gekozen door de leden. Wij hebben enkele jaren geleden voorzien,
dat er weinig tot geen kandidaten voor bestuursfuncties naar voren
zouden stappen. Om die reden hebben de leden zich uitgesproken
om de statutaire beperking van herverkiesbaarheid van voorzitter
en bestuurslid, na 3 x 3 jaar niet dwingend toe te passen, zodat de
vereniging ineens zonder voorzitter of bestuurlid is. Jannie van de
Geest stelt zich beschikbaar als voorzitter om opnieuw verkiesbaar
te zijn.
Statutair aftredend en herkiesbaar voor de derde drie-jaars periode
zijn John van Nieuwburg en Eric Labordus.
Alle kandidaten voor de vrijgekomen posities kunnen zich aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk 20:00 uur, voor aanvang van
de algemene ledenvergadering. De agenda punten 13 en 14 komen
te vervallen, indien blijkt dat verkiezingen niet nodig zijn.

Namens het bestuur,
Eric Labordus, secretaris
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Notulen Algemene ledenvergadering 5 maart 2012
Aanwezig:
Erik Hoogenboom, Fred Buijs, Jannie van der
Geest, Eric Labordus, David Knibbe, John van Nieuwburg.
Afwezig:
geen.
Leden: 21 leden van de vereniging, buiten bovenstaande bestuursleden, vastgesteld via de presentielijst. Afmeldingen van leden:
Elly Visbeen, Derk Blom.
Agenda
Jannie vraagt de aanwezigen of de agenda volledig is. Verder
vraagt zij om kandidaten voor bestuursfuncties. Er blijken geen
kandidaten te zijn.
Opening & vaststellen agenda
Jannie opent de vergadering om 20.05u, stelt de agenda vast en
heet de aanwezigen welkom.
Notulen vorige vergadering 7 maart 2011
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen
De heer Paar van SBOH is te gast en verzorgt een presentatie na
afloop.
Ingekomen en uitgaande post.
Enkele niet voor vermelding alhier relevante stukken.
Jaarverslag secretariaat & penningmeesters
Geen opmerkingen.
Verslag kascontrolecommissie 2011
De kascontrolecommissie stemt in met de weergave van de financiële cijfers over 2011 en verleent het bestuur décharge.
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Benoeming kascontrolecommissie 2012
Margret Zelhorst biedt aan zitting te nemen in de commissie over
2012. Cees Rijnsburger biedt zich aan voor 2e maal in de kascontrolecommissie voor 2012. Jannie bedankt de leden voor hun controle over 2011.
Balans en financieel overzicht 2011
Geen opmerkingen.
Jaarverslagen van activiteiten en Commissies 2011
Erik Hoogenboom geeft een mondelinge toelichting op het verslag
van VROM. De leden hebben geen opmerkingen over de verslagen
Vaststellen contributie 2012
De contributie blijft vastgesteld op minimaal EUR 10. Het staat de
leden vrij een hoger bedrag te betalen.
Begroting 2012
De gepresenteerde begroting wordt akkoord bevonden.
Bestuurswisseling
Door het akkoord van de leden op de agendapunten 6,7,9 en 10
wordt het bestuur décharge verleend voor al haar taken over het
jaar 2011.
Fred Buijs is beschikbaar voor een 2e periode als bestuurslid; er
zijn geen verkiezingen nodig bij gebrek aan andere kandidaten.
Fred aanvaardt zijn 2e periode.
Rondvraag
Via Cees Rijnsburger stelt John van Zonneveld (niet aanwezig) de
vraag of er weer commissievergaderingen gehouden kunnen worden. Het bestuur antwoordt dat er weinig animo bij commissieleden voor is. Alleen de bestuursleden waren present. We zullen dit
niet meer laten herleven.
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Sluiting
Jannie sluit de vergadering om 21 u en biedt alle aanwezigen een
drankje aan. Na een korte pauze volgt het 2e deel van de avond,
de presentatie van de heer Paar over de SBOH.

Jaarverslag secretariaat 2012
Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar telde de Buurtvereniging 109 (waarvan een tweetal ereleden, aantal is gelijk gebleven t.o.v. een jaar eerder) leden. Daarnaast waren er 77 geregistreerde donateurs. Verder telden wij 12 (gelijk gebleven t.o.v.
een jaar eerder) adverteerders in het Dijkertje.
Ook in het afgelopen jaar is het bestuur in zes bestuursvergaderingen bijeengekomen.
Er is één algemene ledenvergadering geweest. In 2012 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. Ook in 2012
heeft zich wederom 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, golfterrein, bestemmingsplan Nieuwe Meer en verkeer
Nieuwemeerdijk, pijlers A4 viaducten, omlegging A9.
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,
1e secretaris
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Jaaroverzicht 2012 Beheer en Financieel.
Weer een jaar voorbij. Terugkijkend vliegt het om.
In 2012 zijn er gelukkig geen grote verrassingen geweest, behalve
dan dat de vaatwasser
het heeft begeven en er een nieuwe aangeschaft moest worden.
In 2012 zijn er geen bustochten geweest, waardoor in vergelijk
met 2011 de inkomsten en de uitgaven onder andere ongeveer Euro 5.000,= lager uitvallen.
Ook de post afschrijvingen is lager, omdat in 2011 de aanschaffingen van het jaar 2002 voor de verbouwing van de keuken met apparatuur volledig waren afgeschreven.
De inkomsten van de bar waren Euro 1.400,= lager dan vorig jaar,
waarbij de marge inkoop/verkoop wel gelijk is gebleven.
De bazaar heeft dit jaar ook minder opgebracht en wel zo’n Euro
1.000,=. Hopelijk wordt dit volgend jaar beter.
De contributie is gelukkig gelijk gebleven, zo ook de ontvangsten
van het gebruik van Rehoboth.
Wel hebben we in 2012 de subsidie “Sociaal en Cultureel”van de
gemeente ontvangen voor een bedrag van Euro 1.716,=.
De post “gas-licht-water-afval” is lager uitgevallen en wel door
een positieve afrekening over 2011 in 2012 van Nuon van Euro
505,=, waardoor 2011 Euro 505,= hoger was uitgevallen. Als deze
post in de cijfers van 2011 was opgenomen, dan waren de kosten
van 2012 ongeveer hetzelfde als in 2011 (gecorrigeerd 2011 Euro
2.855,= en voor 2012 Euro 2.865,=.)
De overige posten zijn grotendeels gelijk gebleven, zowel aan de
ontvangst en de uitgave kant.
Als we de resultatenrekening van 2012 bekijken, is het verlies lager dan in 2011, voornamelijk veroorzaakt door de lagere afschrijvingen van de post inventaris.
Het resultaat van de veerpont “Ome Piet” zal door Erik Hoogenboom worden toegelicht.
David Knibbe en John van Nieuwburg,
1e en 2e penningmeester
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Resultaat 2012
Barverkoop/Inkoop

Inkomsten:
2012
2011
4.824,40

Uitgaven:
2012
2011

6.241,00

Voorraad bar

2.247,55

2.978,72

(129,54)

(29,24)

Bazar

680,45

1.703,05

411,17

716,58

Bank + Giro Rente/kosten

207,15

321,16

294,52

273,19

Belasting

1.501,05

1.375,59

Bestuur

323,08

738,40

Buurthulp

487,22

Nieuwjaars Receptie

-

-

Bustochten

-

4.812,00

Contributie

2.868,50

2.822,00

Gas /Licht/ Water
Gebruikers Ontvangsten

90,50

150,00
4.678,00
-

2.360,27

3.360,03

2.485,00

2.520,00

75,00

90,00

98,41

139,55

Kienen

662,50

574,22

641,47

565,63

Klaver jassen

935,00

817,55

784,87

815,89

Sinterklaas ( + gift)

100,00

100,00

92,85

207,15

Onderhoud Rehoboth

-

-

1.041,43

1.296,16

Afschrijvingen Inventaris
Subsidie Sociaal Cultureel
Buurtblad 't Dijkertje (+
Porto)

-

-

4.600,87

6.349,30

1.716,00

-

447,50

447,50

1.447,49

1.446,25

Telefoon

-

-

293,54

277,85

Verzekeringen

-

-

841,88

821,07

15.001,50 20.448,48

17.428,63

26.160,12

Fietstocht

Subtotaal

Resultaat

Totaal

2.427,13

17.428,63

-

5.711,64

26.160,12

17.428,63

26.160,12
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Verloopstaat kapitaal
31-12-2011
Kas
Giro - buurtvereniging
Giro - rentemeer
Rabo - Werkrekening
Totaal

Verloopstaat Inventaris
Inventaris

mutatie +

Totaal

31-12-2012

357,00

109,00

248,00

2.880,71

2.512,58

368,13

20.352,30

207,15

20.559,45

2.758,21

1.270,82

4.029,03

26.348,22

1.477,97

31-12-2011

mutatie +

53.095,00

Verloopstaat Bar voorraad

mutatie -

31-12-2011

2.053,81

mutatie +

177,79

2.621,58
mutatie 4.600,87

mutatie -

129,54

25.204,61
31-12-2012
50.547,94

31-12-2012
307,33

Balans 2012
Bezittingen
Vaste aktiva

31-12-2012
50.547,94

Voorraad

307,33

Kas

248,00

Giro - buurtvereniging

368,13

Giro - rentemeer
Rabo - werkrekening

Totaal bezitingen

Schulden
Eigen vermogen

Resultaat 2012

31-12-2012
73.487,01

(2.427,13)

20.559,45
4.029,03

76.059,88

Subs. Steiger

Totaal schulden

5.000,00

76.059,88
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Begroting 2013
Barverkoop/Inkoop

Inkomsten

Uitgaven

5.000,00

2.400,00

Bazar

850,00

500,00

Bank + Giro Rente/kosten

210,00

300,00

Voorraad bar

1.600,00

Belasting
Bestuur

400,00

Buurthulp

400,00

Nieuwjaars receptie

100,00

Bustocht

5.000,00

Contributie

2.800,00

Gas /Licht/ Water
Gebruikersontv.

5.000,00
2.850,00

2.500,00

Fietstocht

100,00

100,00

Kienen

700,00

600,00

Klaverjassen

960,00

900,00

Sinterklaas (+ gift)

100,00

150,00

Onderhoud Rehoboth

1.100,00

Afschrijving inventaris

4.520,00

Subsidie Sociaal Cultureel
Buurtblad 't Dijkertje (+ porto)

1.700,00
450,00

1.450,00

Telefoon

300,00

Verzekeringen

850,00

Subtotaal
Nadelig resultaat
Totaal

20.370,00

23.520,00

3.150,00
23.520,00

23.520,00
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Jaarverslag VROM 2012
Zoals u allen via het Dijkertje heeft kunnen volgen is er ook dit
jaar weer het e.e.a. op VROM gebied gebeurd in Nieuwe Meer;
•
De afvoer van (sloop) materialen van het perceel van Dhr
Hosselet is voor een groot deel via de Oude Haag weg gebeurd op aangeven van een oplettende buurtbewoner.
•
Heeft er een bewoner overleg plaatsgevonden over de Bovenlandjes, helaas met niet voor iedereen het gewenste resultaat.
•
Is er gestart met de afbraak van chicanes, wat ons betreft
volgen er meer.
•
Zijn de plannen voor het fietspad over het dijklichaam langs
de A9 in samenwerking met Mainport & Groen dichterbij
gekomen.
•
Zijn de plannen voor het opknappen van de A4 viaducten
concreet geworden en wordt er gestart in het voorjaar van
2013
•
Hebben wij een eerste proefschouw uitgevoerd met de gemeente in het kader van onderhoud volgens beeldbestek,
hier wordt in 2013 opvolging aan gegeven, dit ziet er goed
uit, een voorbeeld hiervan is het opknappen van het fietspad
van de Nieuwemeerdijk de Oude Haagweg op.
•
Tevens is er in 2012 gestart met een Beheer en Onderhoud
overleg met de gemeente, samen met o.a. Badhoevedorp en
Lijnden (gebied Noord) olv onze gebiedsmanager Matthie
Vermeulen om kern overschrijdende projecten beter op elkaar te laten aansluiten.
•
Heeft er een eerste bewoners inloop / informatie bijeenkomst
plaatsgevonden in het kader van de Bagger werkzaamheden,
wordt vervolgd in 2013.
•
Na vele teleurstellingen en even zoveel frustraties is de deelname aan de omlegging A9 overleggen met de gemeente
beëindigd. Het bleek trekken aan een dood paard.
•
Er is een start gemaakt, na toestemming van het polder brede
kernenoverleg, met de opzet van een werkgroep Ringdijk
beleid, namens alle aan de Ringdijk gelegen kernen.
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Plannen en Doelstellingen voor 2013
•
Op de agenda houden van de verkeers-(on)veiligheid op de
Ringdijk,
•
Bespoedigen start aanleg fietspad dijklichaam A9
•
Volgen opknap project A4 viaducten
•
U informeren over bagger werkzaamheden
•
U informeren over het verloop van het beeld gestuurd onderhoud.
•
Opstarten elektronische nieuwsbrief
•
Voortzetten deelname gebiedsoverleg, beheer en onderhoud
en kernen overleggen
•
Toezien en bewaken Groen en Bouw ontwikkelingen in en
rond Nieuwe Meer.
•
Deelname SBOH overleggen.
Erik Hoogenboom,
namens de VROM Commissie
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Jaarverslag veerpont Ome Piet 2012
Als veerpont commissie incl. de vrijwilligers, kijken wij terug op
een goed jaar, ondanks een iets lager aantal passagiers (4058)
hebben wij dit jaar vele vaste buurtbewoners / passagiers kunnen
overzetten.
Verder hebben vele de weg naar de Pont gevonden voor een
praatje en zeker niet te vergeten de lekkere attenties voor de Pontbazen, waarvoor onze dank.
Wij hebben dit jaar een elektrische noodmotor in gebruik genomen, waarmee de Pont ingeval van een hoofd motor storing, je
weet maar nooit, veilig naar de wal kan worden gevaren.
U ziet veiligheid en comfort staan bij Ome Piet ook dit jaar weer
op nr. 1.
Gelukkig hebben al onze sponsoren ook dit jaar weer hun bijdrage
geleverd en hebben wij de meeste ook meerdere keren overgezet.
Door een onverwachte wijziging van de jaarlijkse fietsroute hebben wij ook dit jaar weer alle deelnemers kunnen overzetten en
hopen dit ook komend jaar weer te kunnen doen.
Afgelopen jaar zijn wij net als vorige jaar weer het meest gefotografeerde project in Nieuwe Meer geweest, mede door de aandacht
tijdens de Fotovloot, georganiseerd door de gemeente en is het
Fiets- / Voetveer pont-project als voorbeeld gebruikt voor een
goed geslaagd project, mede gefinancierd uit de gemeentelijke
wijkbudgetten.
Het overleg met het Amsterdamse bos heeft een gestructureerde
vorm aangenomen en hier zijn wij een officiële partij aan tafel geworden.
Wel hebben wij kort na afloop van het seizoen afscheid moeten
nemen van onze oudste fan Fien Hoogmoed.
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Plannen voor 2013
•
Bouw van de steiger aan de Nieuwemeerdijk zijde, waardoor er meer ruimte en veiligheid ontstaat voor de wachtende klanten.
•
Uitbreiding team vrijwilligers, u bent dus welkom
•
Continuering project volgens de ingeslagen weg, hopelijk
tot ziens
•
I.o.m. het Amsterdamse Bos de bereikbaarheid en de wegbewijzering optimaliseren.
Erik Hoogenboom,
namens alle vrijwilligers
van de Veerpont Ome Piet
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ONTSPANNING
Verslag Bingo, Fietstocht, Bazaar en buurthulp 2012
Zoals U weet, was het geen makkelijk jaar. Wij missen Hendrie in
bijna alle activiteiten.
Bazaar en Bingo is niet meer wat het geweest is. Wij proberen
daar een andere vorm voor te vinden. Voor de Bingo hebben wij
mensen bereid gevonden de Bingo te helpen organiseren.
Zondagmiddag voor de kerst was een groot succes. De bazaar
moet wel doorgaan, maar op welke manier? Het zou jammer zijn
om te stoppen. Wat geweest is komt nooit meer terug.
Ook de Fietstocht op zich een groot succes, maar voor het vele
werk wel te weinig deelnemers. Ik roep alle buurtbewoners op om
toch mee te doen met de activiteiten die georganiseerd worden.
Wij moeten ons sterk maken voor het bestaan van onze vereniging.
Ook heb geprobeerd om de zieken en ouderen in ons buurtje te
bezoeken. Laat ons weten wie er ziek zwak of misselijk is of om
wat extra aandacht verlegen zit. Ik zou het ook leuk vinden om
bericht te ontvangen van een geboorte op de dijk. De buurtvereniging verrast U met een persoonlijke verrassing van uw kind.
Ik wil U ook vragen om het bestuur van onze vereniging te komen
versterken. Wij hebben dringend versterking nodig. Het is zeker
ook heel gezellig. Meld U aan wij doen het met elkaar en het is
echt niet zoveel werk. Iedereen doet waar hij of zij goed in is.
Dank U wel. Jannie van der Geest
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Jaarverslag bridgen 2012
Als we terugkijken op het afgelopen
jaar, dat moeten we beginnen met
twee heel droevige feiten. Twee van
onze trouwe leden hebben het einde
van het jaar niet meer mogen beleven. Dat heeft ons allen zeer diep
getroffen.
Verder kan ik vertellen, dat we overgegaan zijn op elektronische
kastjes. Een hele omschakeling en minder rekenwerk voor Jannie.
Dat ging niet zonder slag of stoot, want daar zit heel wat aan vast,
maar met behulp van Gerard Nelis is Jannie van de Geest er al
heel handig in geworden om dat alles op de computer te verwerken. Ook Adri Surig heeft zich in het systeem verdiept en ook zijn
kan er al heel goed mee overweg. Altijd fijn als meerdere mensen
dit kunnen behappen.
Verder hebben we het afgelopen jaar weer gezellig met elkaar gebridget. En het leuk van dit spel is, dat dan de één en dat de ander
eens de top haalt. Maar als je het jaaroverzicht erbij haalt, zie je
toch wel wie de topscorers zijn.
Maar ook de mindere goden kunnen plezier beleven aan dit spel.
Ben Ketel - één van de favorieten - weet het meestal zo de verwerken, dat we met viertallen aanwezig zijn,. zodat niemand een
rondje hoeft stil te zitten.
Ja, dit zijn dan zo de dingen, die het afgelopen seizoen hebben
plaatsgevonden.
Inmiddels zijn we al weer aan het nieuwe jaar begonnen
en we hopen dat met z'n allen op een plezierige manier
te kunnen afsluiten.
Willy van Leeuwen
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Jaarverslag klaverjassen 2012

Van het klaverjasfront
Desgevraagd zet ik mij aan het schrijven van een verslag bij de
jaarafsluiting van één van de toonaangevende activiteiten in Rehoboth op dinsdagavonden in het winterseizoen. Intussen lees ik
het overlijdensbericht van Ome Cor van Leeuwen, waarover elders in deze uitgave een “in memoriam”.
Dit brengt mij tot een korte historische terugblik op de wederwaardigheden van de klaverjasgemeenschap waarvan ik voor een
groot deel persoonlijk getuige mocht zijn.
De tafel der Iconen
In de bovenste helft van de scorelijsten kon men ze terugvinden en
vrijwel altijd op de z.g. podiumplaatsen. Cor van Leeuwen, Reijer
Heima, Ruud Ruijs en Ome Rinus Hoogenhout. Als je die vier aan
één tafel zou zetten kwam er een hogeschooltreffen tot stand.
Doorgaans was het een van de vier, die als winterkoning de standenlijst aanvoerde. Naast het kwartet koningen past het evenzeer
om de leeuwinnen van toen te laten delen in de eeuwige roem. Ik
zou een tafel reserveren voor o.m. Coby van Essen, Tiny Quint,
Jopie v/d Boogaart en tante Gien Blom
Terug naar de nuchtere feiten:
Onder het huidige regime van David Knibbe is er de laatste jaren
weer sprake van een opleving in het kaartspel met verplichte biedingen in een te noemen kleur. Meestal is er sprake van zes tafels
met een uitschieter naar zeven. David heeft de beschikking over
plusminus 25 vaste contribuanten en 3 à 4 oproepkrachten. Een
prima ontwikkeling waar we blij mee zijn. Sinds kort is er zelfs
een liefhebber die ervoor uit Uithoorn komt. Verder begint de
clustering van voornamen David op te vallen. Driemaal Kees ( het
wachten is op een vierde, zodat er een tafel kan komen voor klaverkezers), tweemaal Henk (zonder Ingrid) tweemaal Loes (toch
niet het liefje van de drummer van de band?) en twee-en een half
maal Ans/Anneke. De tussenstanden eindejaar 2012 vindt u op de
volgende pagina en de drager/draagster van de rode lantaren is tot
dusver: Ans Laan.
Siem Anoniem
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Stand klaverjassen
per eind december 2012

Naam
1. Hennie ten Bookum
2. Henk Eikelenboom
3. Hugo van der Geest
4. Wim Meekel
5. Willy ten Bookum
6. Cees Rijnsburger
7. Ed van der Vliet
8. Kees v.d.Lelie
9. Els Meekel
10. Gerard Schonhage
11. David Knibbe/
Anneke Eikelenboom
12. John van Nieuwburg
13. Ans de Jong
14. Loes van der Vliet
15. Wietse Heima
16. Kees Mollien
17. Theo Buijs
18. Loes Schonhage
19. Nel Dieckman
20. Elly Visbeen
21. Margret Zelhorst
22. Diny Wijhenke
23. Henk Kabout
24. Inge Maas
25. Ans Laan

Marsen
24
28
24
26
17
20
21
21
25
15
12
21
17
13
19
13
17
15
17
16
15
17
8
5
12

Aantal punten
78038
74437
73653
73537
72730
72554
72409
72310
71476
71094
71050
70859
70755
70643
70633
70246
70194
69873
69708
69664
69229
69203
68807
68526
67433
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Jaarverslag redactie 2012
Buurtblad ‘t Dijkertje komt 4 keer per jaar uit. De maand van uitgifte verschilt per kwartaal, al naar gelang de behoefte het buurtblad eerder of later uit te geven i.v.m. geplande activiteiten.
De redactie bedankt de vrijwilligers die elk kwartaal, weer of geen
weer, de buurtbladen op de dijk of in het dorp bezorgen.
Namens de buurtvereniging bedanken wij de adverteerders, die
het mogelijk maken, d.m.v. het plaatsen van hun advertentie in dit
buurtblad, voor het verlichten van de kosten die het maken van
een buurtblad met zich meebrengt.
Willy ten Bookum
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Jaarverslag Sinterklaasfeest 2012
Zaterdag 1 december hebben wij ons Sinterklaasfeest gevierd.
De hele week was het mooi weer, maar die
zaterdagmiddag ging het toch regenen.
De “pontbazen” waren goed voorbereid van
huis gevaren, want ze hadden grote paraplu’s meegenomen.. Zo
kon Sint met zijn 3 pieten droog in ons buurthuis aankomen.
Daar waren 25 kinderen met ouders, opa’s en oma’s, die de Sint
toezongen. De kinderen hadden veel te vertellen aan de Sint, die
zelf ook goed kon rijmen en dichten.
Met Tom achter de piano werden ook vele liedjes gezongen.
Na de pauze werden de cadeaus uitgepakt en kon iedereen weer
tevreden naar huis.
Wij gaan er vanuit , dat de Sint en zijn pieten ook dit jaar weer
ons buurthuis weten te vinden.
Ans Laan
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Nieuwe Meerdijk 326 1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020 6010364 Fax 020-6570392
Sfeervol restaurant voor lunch/diner
Keuken geopend van 11.00 tot 22.00 uur
7 dagen in de week
Bar geopend vanaf 09.00 uur
Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten
Complete catering voor al uw festiviteiten
Zomers terras
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Jaarverslag Chicane 2012
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Fred mij verzocht iets
over 2012 te melden.
Het jaar 2012 was voor “Chicane” een jaar dat, zoals voor zo vele
muzikanten geldt, een jaar waarbij het kunnen optreden, ook erg
door de economische recessie beïnvloed werd.
Maar zo gaandeweg het jaar hebben we ons toch nog enkele keren
kunnen presenteren als een groep enthousiaste mensen, die behalve het “optreden” ook veel plezier en ontspanning vinden in het
wekelijks repeteren. Er gaan niet veel weken voorbij dat er niet
gerepeteerd werd. Ook deze repetities werden zo nu en dan door
enkele enthousiaste mensen bijgewoond.
Het jaar 2012 is voor Chicane begonnen met de jaarlijks terugkerende Nieuwjaars receptie op 14 januari, het was een behoorlijk
druk bezochte avond waar het erg gezellig was en nog tot middernacht doorging.
Het volgende optreden vond 25 maart plaats bij Mare Nostrum, in
Alkmaar.
Door een vervelende val van onze zangeres in de zomer, met als
gevolg een gecompliceerde beenbreuk, heeft de band het enkele
maanden zonder haar moeten doen.
OP 7 oktober hebben we een zeer geslaagd optreden verzorgd in
het Amsterdamse bos bij de Geitenboerderij. Het was op een zeer
mooie zondagmiddag in de open lucht, georganiseerd als promotie
voor het zonnepanelen project van de boerderij. Het was een zeer
druk bezochte middag waarbij het mooie weer uiteraard ook een
grote rol speelde.
Het laatste optreden van 2012 was ook weer bij Mare Nostrum in
Alkmaar.
Daar was het optreden weer als vanouds zeer succesvol.

Hans Buijs wenst namens Chicane iedereen een fijn 2013
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RUIMTE VOOR HET MAKEN
VAN AAN/OPMERKINGEN
BETREFFENDE
DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
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BUURTVERENIGING
“NIEUWE MEER”
K.v.K. 40594184

ADRESSENLIJST

BADHOEVEDORP

℡ 020

Nieuwe Meerdijk 319
Koekoekslaan 85
Koekoekslaan 4

6010534
3483092
6015007

Nwe. Meerdijk 366
Nwe. Meerdijk 178
Nwe. Meerdijk 401

6041145
6596377
6010724

Nwe. Meerdijk 401
Badhoevelaan 6
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 401

6010724
6593439
6015007
6010724

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319
Nwe. Meerdijk 319
Nwe. Meerdijk 319
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 241

6015007
6010534
6010534
6010534
6015007
6570175

www.nieuwemeer.info
Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk 366

6041145

NAAM
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Bestuur:
Voorzitter: Jannie v.d. Geest
NT
Secretaris: Eric Labordus
PG
Penningm: David Knibbe
PJ
Vice Voorz:—2e S:ecr: Erik Hoogenboom NW
2e Penn.: John van NieuwburgNK
Lid:
Fred Buys
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Voorzitters van de commissies:
VROM:
Fred Buijs
NZ
Redactie:
Willy ten BookumDD
IJsclub:
David Knibbe
PJ
Band "Chicane":Fred Buys
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Bridgen:
——
Bustocht:
David Knibbe
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Buurthulp:
Jannie v.d Geest NT
Fietstocht:
Jannie v.d. Geest NT
Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT
Klaverjassen: David Knibbe
PJ
Sinterklaas:
Ans Laan
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Internet:

Buurtvereniging Nieuwe Meer
Buurthuis
Rehoboth
NS Nwe.Meerdijk 294

6010616

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

verzekeringen
schadeverhaal
financieringen
hypotheken
pensioenen
ondernemingsadviezen

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

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

