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Van de bestuurstafel

Op 15 mei is het Bestuur weer bij elkaar geweest. Belangrijkste
punt van bespreking betrof de verbouwing. Die loopt dankzij de
inzet van velen gelukkig volgens planning. Cees gaf een overzicht
van de stand van zaken. De komende weken moet besloten worden voor welk soort vloer we gaan kiezen. Wordt het laminaat of
hardeiken?
Verder is gesproken over de tafels en de barkrukken. De keuze
voor de tafels lijkt te gaan vallen op een lichtgekleurd blad met
aluminium poten. Jannie buigt zich hier nog over.
Als ingekomen stuk is een e-mail van de Stichting Meerwaarde
ontvangen. Dit jaar wordt weer een Kunstvaartroute georganiseerd
en de vraag ligt voor of wij als Nieuwemeerders hierin geïnteresseerd zijn. In 2002 heeft de Kunstvaart de Nieuwe Meer aangedaan en toen hebben “jong en oud” kunnen genieten van de verhalenverteller op één van de schepen, van het theater en van de muziek. Kortom, het Bestuur is enthousiast en het idee wordt geboren
om de opening van het vernieuwde Rehoboth te combineren met
de festiviteiten in het kader van de Kunstvaart. Dus Nieuwemeerders, noteer zaterdag 16 september 2006 als dé dag waarop we het
vernieuwde Rehoboth openen en waarop rond een uur of 12.00
het theater en de muziek begint.
Tegen die tijd krijgt u nog een flyer in de bus.
Elsbeth Steenland
Noteert u ook alvast het volgende in uw agenda:
Onze jaarlijkse fietstocht is gepland op zondag 10 september.
Inlichtingen en opgave bij Jannie v.d. Geest, tel 6010534.
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Verslag Paaskien

,

8 april 2006
Zaterdagavond...1 week voor Pasen. Het is traditie geworden dat
voor het paasfeest (en in december voor het kerstfeest) de buurtvereniging een kienavond organiseert voor haar leden.
Er waren deze keer 25 kienfanaten. Het was niet echt druk te noemen, maar degenen die er waren, hadden er ontzettend veel zin in
en het was ondanks dit kleine ploegje heel gezellig en gemoedelijk.
Er werden 6 ronden van € 0,50 gespeeld en 1 rondje van € 1,=.
De prijzen stonden allemaal in het teken van het komende paasfeest en de lente die er eindelijk aankwam. Veel eieren, paasbroden en éénjarige tuinplantjes. Kortom, een voorjaarsklassieker.
David en Jannie waren om de beurt de getallenomroep(st)er.
In de derde ronde sloeg het kienapparaat op hol, of beter gezegd,
het was een vastloper. Het apparaat bleef brommen en deed verder
niets meer.
De balletjes werden eruit gehaald, in een schaal gedaan en daarover heen werd een doek gelegd. David (hem overkwam dit
“ongelukje”) had het geheel weer heel vlug onder controle.
Het kienfestijn ging vrolijk verder, het was een beetje behelpen,
maar dat mocht de pret niet drukken.
In de laatste ronde werden de deelnemers, die nog geen prijs hadden gewonnen, opgeroepen om een prijsje uit te zoeken, zodat
niemand met lege handen naar huis ging.
Op het eind van de avond bedankte Jannie alle aanwezigen, wenste iedereen een goede thuiskomst en een gezellig Pasen toe.
Kiencommissie, namens alle deelnemers bedankt voor jullie inzet
en tot de volgende kienavond
Willy ten Bookum
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Een stukje “DIJK”geschiedenis
Het zal u niet zijn ontgaan. De alleroudste winkel op de Nieuwe
Meerdijk heeft haar winkeldeur gesloten. Niet alleen de winkeldeur, maar ook een stukje geschiedenis is afgesloten.. De alleroudste dijkbewoners zullen zich nog wel herinneren, dat deze
kruidenierswinkel werd beheerd door dhr. Eilander. Deze eigenaar
werd opgevolgd door dhr. Eijpe. Vanaf deze tijd gaat mijn eigen
herinnering. Het was een ouderwetse kruidenierswinkel met een
toonbank, voorraadschappen voor artikelen die men per elk gewenst gewicht kon kopen. Het gevraagde werd met een maatschep
in en papieren tuutzak gedaan, afgewogen op een weegschaal met
een speciale rand waar de tuutzakken ingezet konden worden, en
aangeslagen op een ouderwetse kassa.
Dhr. Eijpe had een “uitbrengwijk”, d.w.z. hij kwam de ene dag het
boodschappenboekje bij de klanten ophalen en een paar (of één)
dag(en) later werden de boodschappen door hem thuisbezorgd.
Deze winkel was een “Sperwer”winkel.
Hierna werd de eigenaar dhr. Fritschy. Hij was van origine melkboer en heeft in die periode melk bezorgd en zijn vrouw runde de
(nog steeds ouderwetse) winkel.
De laatste eigenaren werden in 1967 Huug en Jannie v.d. Geest.
Zij zetten het werk van hun voorgangers op dezelfde wijze voort.
Zij maakten van de ouderwetse kruidenierswinkel een moderne
zelfbedieningssupermarkt. Het werd in de loop van de tijd een
“4=6” winkel i.p.v. een “Sperwer”winkel. Daar merkten de klanten verder niets van, alleen het logo op de winkelpui veranderde.
In 1974 werd de buurtvereniging opgericht en vanaf het allereerste begin werden de frisdranken enz. geleverd door Huug. Het was
een service die we vanaf nu zullen missen, de gebruiksartikelen
moeten nu door onszelf worden ingeslagen.
Dat zal wel even wennen zijn.
Tijdens speciale evenementen (bazaar, kienen zoveeljarig bestaan
van de vereniging) zorgde Jannie voor de hartige hapjes.
Zij was één van de inleveradressen voor de formulieren van het
Sinterklaasfeest en zij verzorgde de zakjes “sint” snoep.
Het wordt allemaal een beetje anders, maar niet slechter.
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Op de volgende pagina’s leest u enkele berichtjes die betrekking
hebben op de winkelsluiting van onze “buurtsuper”
Willy ten Bookum.

Dit artikeltje werd geplaatst in het Haarlems Dagblad van 27
april j.l. Het is geschreven door Jerry Helmers.

Laatste rondje met de witte melkwagen
in Nieuwe Meer
Gepubliceerd op 27 april 2006, 19:09
Laatst bijgewerkt op 27 april 2006, 20:18

NIEUWE MEER Het zal voor de inwoners van Nieuwe Meer de komende tijd even
wennen zijn; vandaag doen ze voor de laatste keer hun dagelijkse
boodschappen bij Jannie van der Geest aan de Nieuwe Meerdijk.
Echtgenoot Hugo rijdt bovendien het laatste rondje met de witte
melkwagen. Het échte kruideniersgevoel aan de dijk verdwijnt,
want het echtpaar gaat met pensioen.

Het gerinkel van de deurbel bij binnenkomst in het winkeltje, doet
je denken aan zo een typisch moment uit een willekeurige tv-serie
van de jaren zestig. De kruideniersvrouw verwelkomt haar klant
met een welgemeend 'Goedemiddag, hoe is het met de kleine?' en
knoopt een praatje aan. De klant vraagt op zijn beurt belangstellend naar het wel en wee van de kruideniersvrouw waarna de
ditjes en datjes uit de buurt worden doorgenomen. En als de bestelling is gedaan, dan wordt geholpen met het inpakken van de
boodschappen of het in de achterbak leggen van de goed gevulde
tas. Negenendertig jaar lang was dát het devies én de sfeer in de
winkel van Hugo en Jannie. Gewoon het creëren van saamhorigheid op de dijk in Nieuwe Meer.
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30 april 2006
"Houdt u dit alstublieft geheim, Hugo en Jannie weten van niets"
stond er op de uitnodiging, die alle buurtbewoners in hun brievenbus vonden (behalve Jannie en Hugo natuurlijk.
En dat heeft u allemaal gedaan.
Om ongeveer 2 uur gingen Elsbeth en Sjaak "het stel" ophalen.
En ze stonden even later beduusd naar het welkomstlied* te luisteren.
David hield daarna een korte toespraak en ook Elsbeth kreeg het
woord*. Om ongeveer 3 uur kwam het meer officiële gedeelte.
Ze kregen de eremedaille opgespeld van de buurtvereniging en ze
werden uitgenodigd om de "blokhut" te openen. Samen moesten
Hugo en Jannie het lint doorknippen.
Daarna sprak John op zijn humoristische manier Jannie en Hugo
toe en overhandigde hen een oorkonde* .
Ans, Elly en Willy liepen af en aan om de bezoekers te voorzien
van koffie, thee of een drankje, die zij dan weer doorgaven bij de
werkers achter de bar. En dat waren Henny, Sjaak en Wietse.
Er stonden op de tafeltjes schaaltjes met zoutjes en geregeld ging
men rond met worst en kaas, prima verzorgd door Hendrie.
Anneke gaf ieder echtpaar een roos, die ze dan weer aan Hugo en
Jannie moesten geven.
Een echte ouderwetse, enigszins versierde melkbus,werd gevuld
met enveloppen (met inhoud natuurlijk).
Het werd een gezellige middag met toch wel z'n 100 gasten.
De feestcommissie.

* Het welkomstlied en het gedichtje dat door Elsbeth en Wil werd
voorgelezen en de tekst van de oorkonde vindt u op de volgende
pagina’s
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Welkomstlied voor Jannie en Huug
(op de wijs van ‘’Altijd is Kortjakje ziek’’)

Altijd staan zij voor ons klaar,
Hugo en Jannie, het hele jaar.
Boter, kaas en nog veel meer;
Dat verkopen ze keer op keer.
In hun winkel en langs de dijk,
Is de buurt de koning te rijk.
Altijd staan zij voor ons klaar,
Huug en Jannie; hulde aan ’t paar.
Alweer heel wat tijd geleden,
Kwamen zij hier heen gereden.
Om nooit meer hier weg te gaan.
Toch is het nu met de zaak gedaan.
Altijd staan zij voor ons klaar,
Ook zonder zaak, al klinkt het raar.
Veranderen zal er echt niet veel.
Kaarten houdt hen in ‘t gareel
Om nog jaren door te gaan,
Samen in hun vrije bestaan.
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Afscheid van de buurtwinkel op
zondag 30 april 2006
Hugo liep al heel wat keertjes naar onze huizen
Uiteindelijk wel vier keer per huis
Ging dan de bestelling halen
Ook bracht hij boodschappen bij je thuis
Eindelijk, na 40 jaren
Namen zij een wijs besluit
Jannie en hij gaan ermee stoppen
Ach, dat kwam hén nu best uit
Naar is het wel voor de klanten
Nu moeten de klanten heel ver weg
Iedere boodschap zelf gaan halen
En dat is voor de klanten toch wel pech
Vooral voor de flessen was het makkelijk
Altijd stond Huug voor je klaar
Nooit zag je een chagrijnig gezicht
Dat zullen we missen ‘ is echt waar
En nu gaat de winkel ook nog sluiten
Rinkelde de bel, dan kwam Jannie aangerend
Gaf je raad, had een vriendelijk woordje
Echt we zijn door jullie verwend
En nu moeten we dat gaan missen
Samen gaan jullie nu wandelen, samen fietsen, samen
sporten
Toch weten we zeker, Huug en Jannie, samen komen
jullie tijd te kort
Jullie buurtgenoten van de Nieuwe Meer
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!GETUIGSCHRIFT"
"
NIEUWE MEER
JANNIE EN HUGO VAN DER GEEST
VEERTIG JAREN VAN DIENST
GEWEEST
GOOIEN HET NU OVER EEN
ANDERE BOEG
HET IS MOOI GEWEEST;
HET IS GENOEG
GEBRUIK DE TIJD DIE OVER IS
VRIJ EN BLIJ; GEZOND EN FRIS
PRIJS NU VOORTAAN ALLE DAGEN
BRENG ZE DOOR IN
WELBEHAGEN
DOE HET SAMEN ZIJ AAN ZIJ
DAT HOPEN EN DAT WENSEN WIJ
HET VOLK VAN DE DIJK
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Tijdens de afscheidsmiddag van Huug en Jannie, droeg Trudy Bos
een gedicht voor. Op veler verzoek publiceren we dit zodat u het
nog eens rustig na kunt lezen..
De eerste rimpels
Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek
'k Heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek
Nou mijn man vond het fantastisch
mijn gezicht was weer elastisch
Niks geen rimpels niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen
Maar toen zei dus een vriendin het is wel gek
Maar je kop past nu niet goed meer bij je nek
Ach het was een kleine ingreep want ze trekken dit dus glad
En ze geven hier een sneetje anders krijg je daar een zak
Nou mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden
En de plastische chirurg zei het is tot zover keurig
Maar ik zit nog met uw borsten in mijn maag
Want die zitten volgens mij nu iets te laag
Toen ze waren opgehesen leken ze een beetje klein
Maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn
Nou ik zag mijn man ontvlammen,
want ik had dus zulke prammen
Maar een avond bij het vrijen keek hij peinzend naar mijn dijen
En al had hij dan geen duidelijke kritiek
Ik ging wel meteen terug naar de kliniek
Ik had trouwens ook een buikje dus na enig overleg
Liet ik dat meteen ontvetten, maar toen was mijn navel weg
Op de operatietafel gaf men mij een nieuwe navel
Om dezelfde tijd mijn billen minstens zo'n stuk op te tillen
Nou ik was op ieder feestje zeer in tel
Maar ik zat onderhand wel heel strak in mijn vel
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Maar mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak
Want op straat riepen de jongens: “ga je lekker ouwe zak?”
Nou toen kocht ie een toupetje en een veel te strak korsetje
En ging wandelen en trimmen
En in het fitnesscentrum gymmen
En deed maandenlang een rigoureus dieet
Tot ie zomaar in de sauna overleed
Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan zijn graf
Maar toen hij me niet meer zien kon, was de aardigheid eraf
Dus dames, laat je niet verlakken
Laat de boel maar rustig zakken
Want met strakgetrokken nekken
Valt het leven niet te rekken
Koestert buik en onderkinnen,
want uw schoonheid huist van binnen
En vertelt u dat maar rustig aan uw man
Anders komen er nog ongelukken van.
###

Bedankt
Stoppen! winkel dicht, auto weg, dat was het dan, dat zou je denken, maar onze laatste week is onvergetelijk geworden.
Zoveel hartelijke reacties zoveel lieve woorden zoveel kaarten
met lieve wensen .
Bloemen, planten, uit eten, veel flessen, bonnen ja zelfs euro`s,
lief bosje tulpen uit eigen tuin, snoekbaars uit het Nieuwe Meer en
nog een geweldig spandoek. Alsof dat nog niet genoeg was op
zondag nog een geweldige verrassing, een receptie ons aangeboden door de buurtvereniging
Hugo en ik willen jullie daar hartelijk voor bedanken. Wij wisten
echt van niets.
Het was helemaal te gek! Dit hadden wij nooit verwacht!
Allemaal heel heel erg bedankt.
Lieve groeten,
Hugo en Jannie van der Geest.
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DE PLUIM
19 april werd besloten:
De blokhut moet er staan
voordat de bouwers van Rehoboth
daar aan de slag zullen gaan.
De bouwers van de blokhut
waren Henk Cees, Erik en Fred.
't Kwam op een bed van steltonplaten.
die waterpas waren neergezet.
Karel hielp daarmee met z'n "kraantje"
Dat kostte Nieuwe Meer geen cent.
't Is goed, wanner je als buurt
zulke fijne mensen kent.
Cees en Henk naar jullie gaat de pluim
want ook de vloer van het clubgebouw
had een opknapbeurtje nodig.
Henk en Cees waren dagenlang in touw
met zagen, timmeren, schroeven, boren.
Cor en David haalden, indien nodig
materiaal, maar meer belangstelling en hulp
was beslist niet overbodig.
Daarom Cees en Henk,voor jullie beiden
applaus voor 't moeilijke werk door jullie gedaan
En als Rehoboth weer wordt heropend
horen jullie vooraan te staan.
De redactie,
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Dit berichtje ontving de redactie van één van de leden van bridgeclub Nieuwe Meer. Deze tekst staat ook op de website
www.nieuwemeer.info. Bij deze tekst horen een aantal
kleurenfoto’s. Omdat foto’s niet mooi en duidelijk in het boekje
komen, heeft de redactie besloten deze niet te publiceren. Wij verwijzen u naar bovengenoemde website, klikt u op
“bridgestanden”in de lichtkrant onder de koptekst “Nieuwe
Meer”. Onder de dagscore van de bridgeparen vindt u de mededeling:
Bedankt voor uw bijdrage namens de kinderen uit Zuid Afrika.
Als u hier op klikt verschijnt dezelfde tekst als in dit buurtblad en
er staan werkelijk schitterende kleurenfoto’s bij.
Hallo leden van de Bridgeclub Nieuwemeer,
Hier een berichtje met bijlage en foto's uit Zuid Afrika.
Tijdens een vakantie in 2004 met nog drie vrienden echtparen
brachten wij een bezoek aan een weeshuis in Soweto. Wij waren
dermate onder de indruk dat wij spontaan dit tehuis zijn gaan
sponsoren.
Wij verzamelen kinder-, baby kleding, speelgoed, maar ook tuiniergereedschap, computers en educatief materiaal voor het
schooltje.
Voor het vervoer zorgt een bloemen in- en exporteur uit Aalsmeer, de Fa Oudendijk.
In een lege container gaan de spullen met lege dozen mee met de
boot.
Eerst naar Kaapstad, vanwaar het transport weer belangeloos via
Johannesburg naar Soweto wordt verzorgd.
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Eén of twee maal per jaar proberen wij circa 4 kubieke meter op
deze wijze te verzamelen en zonder extra kosten op de plaats van
bestemming te krijgen. Mede door de enthousiaste giften die wij
van de bridgeclub Nieuwe Meer hebben ontvangen.
Een ieder bedankt voor de bijdrage en medeleven.
Ad en Rina v.d. Horst
Deze bedankbrief ontving de groep waarmee fam. v.d. Horst . hun
zending goederen verstuurd.
Dear Truus and Friends
The children in our care have the hope of a brighter future
thanks to your kind and generous support that you have displayed through your donation of computers, clothes and stationery.
Rebuilding children's lives is costly, but we know that it is
worth every cent it takes. It is with this in mind that we really appreciate your wonderful help and support, and we can assure you that it helped make all the difference to our children.
I have attached some pics, as you can see on their faces that
were really delighted!
Thank you for your support, your support helps us to help the
innocent children put their lives back together and to mature
into productive adults.
Regards
Heather Kersten
Fund Developer
Tel: (011) 298 8567
Fax: (011) 298 8591
Cell: 083 230 9846
e-mail: fundraising@jhbchildwelfare.org.za
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Vrije vertaling van voorafgaande brief:
Beste Truus en vrienden
De kinderen die wij onder onze hoede hebben zien de toekomst
weer rooskleuriger dankzij uw vriendelijke en royale ondersteuning die u hebt getoond door de donatie van computers, kleding
en schrijfwaren.
Het weer op de rails zetten van kinderlevens is kostbaar maar we
weten dat het elke cent waard is. Met dit in gedachten waarderen
we bijzonder uw hulp en steun en we kunnen u verzekeren dat het
voor de kinderen een geweldige opkikker is,
Ik heb een paar foto’s bijgevoegd en u kunt aan hun gezichten
zien hoe verschrikkelijk blij ze zijn.
Hartelijk bedankt voor uw steun, uw steun helpt ons hen hun kinderleven terug te geven en er volwaardige volwassenen van te maken.
Hartelijke groeten
Heather Kersten
###

Buurthulp
Dhr. G. Visbeen en Mevr. C. van Essen bedanken beiden de
buurtvereniging voor de attentie die zij ontvingen tijdens hun
ziekte.
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LUMINEUS vanuit TALLIN
In mijn bericht uit Algiers (Dijkertjes februari en april 2006) besteedde ik aandacht aan de bronnen van armoede en de scheiding
tussen elite en plebs. Dat toegespitst op de Algerijnse bewoners
(deels Berbers) van de Franse voorsteden, die door werkeloosheid
en voortijdig schoolverlaten hun zelfrespect aan het kwijtraken
zijn. De oorzaken zijn bekend en alle EU-lidstaten worstelen met
een gelijksoortige problematiek. Hier in de Baltische republiek
Estland staat men binnenkort voor de taak om met behoud van de
eigen identiteit, die gedurende een lange periode van communistische overheersing in tact is gebleven, een bescheiden rol te spelen
in de economische ontwikkeling van Europa.
Na WO II werden de kaarten voor Europa opnieuw geschud. En
kwamen de landen ten oosten van Duitsland onder sovjetinvloed
te staan. Het communisme werd in Oost Europa fasegewijs geïntroduceerd en de koude oorlog die volgde, vergrootte de verschillen tussen een verarmd Oostblok. en het welvarende westen. Hier
in Tallin zit men met vele vragen en onzekerheden en met een
Russische minderheid van 20% van de bevolking. Wat gaat de
nog pril verworven vrijheid de 1,4 miljoen Esten brengen? Er
wordt na vele jaren weer geproefd van de Baltische identiteit, die
weliswaar in vrijheid kan worden beleefd, maar men krijgt zeker
ook met moeilijke vragen uit de zo bewogen geschiedenis van
Estland te maken.
Tegelijkertijd hunkert men naar de verworvenheden van de WestEuropese beschavingen en de in Baltische ogen verfijnde leefstijl
van volkeren die pretenderen dragers te zijn van een volwassen
cultuur temidden van de puberale cultuur van nationalisme en de
kinderlijke cultuur van de religieuze tegenstellingen. Wellicht is
door de Baltische staten nog te vroeg aansluiting gezocht bij weer
een dominerende groep landen met de euro als betaalmiddel. Hiertoe aangelokt door de begrijpelijke zucht naar economische groei.
Woonde vorige week aan de Academie voor Wetenschappen een
gastcollege bij van de Nederlandse schrijver-journalist Piet de
Moor. Bij uitstek kenner van de Oost-Europese geschiedenis
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van de voorgaande eeuw. Zijn zoektocht naar de overblijfselen
van een wereld, die door nazi’s en communisten genadeloos was
vernietigd, leverde een schat aan inzichten op over het alledaagse
leven in onvrijheid.
Om vat te krijgen op het naoorlogse leven onder communistische
dictaturen las hij boeken van dissidente schrijvers uit die periode.
Dat heeft ertoe geleid dat alle opgedane ervaringen zijn samengebundeld in het verrassend mooi Schemerland. Dat boek kun je het
best omschrijven als een studie, waarbij het vakgebied is betreden
van zowel de historicus, de journalist alswel de socioloog.
Eenmaal toegelaten tot de Europese Gemeenschap ontbreekt de
gelijkwaardigheid. De Polen verzetten zich daar nog het heftigst
tegen. Het sterke gevel van “tweede Keus te zijn”dateert trouwens
al uit de 19e eeuw en frustreert de Midden Europeanen. Boedapest
of Praag zouden meer aanspraak kunnen aken op het centrum van
Europa in plaats van Brussel. Zeker in cultureel opzicht. Hier in
Estland zien we parallellen van een soortgelijke beleving.
Over die frustraties en onzekerheden had ik diezelfde week een
gesprek met de Letse politica Sandra Kalniete. Zij meent, dat de
mens in het algemeen vooral met zichzelf bezig is en dat dit zeker
geen trend van de laatste tijd is. Voor de oorlog was dat ook al zo.
De mensen waren zozeer met zichzelf bezig, dat ze het fascisme
niet of niet op tijd zagen aankomen. Onzekerheden vonden hun
voedingsbron tijdens een geschiedenis vol verwarring, angst en
onderdrukking.
De oudst bekende bevolking van het Baltisch plat bestond uit Oegrofinnen. De Esten en Letten, die zich in de Baltrische streken
zouden handhaven, waren en tak van genoemde stammen. Dat
handhaven ging gepaard met voortduren bezoek van indringers,
waarbij de Zweden afwisselend werden vervangen door Russen en
Denen., die de kerstening op gang brachten. Tot vanaf de dertiende eeuw de Zwaardridders, die in 1237 opgingen in de Duitse Orde en Denemarken de Esten onderwierpen.
Er ontstond van lieverlee een Duits getinte adel, waaronder ook
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Ridders van Estse en Letse origine werden toegelaten. In de loop
van de 15e eeuw ontstond voor het eerst horigheid der boeren en
ook nog onder de heerschappij van tsaar Peter de Grote werden de
voorrechten van de Duitse adel bekrachtigd. De positie van de
boeren bereikte een dieptepunt; zij konden zelfs geveild worden.
Pas in 1817 werden de boeren vrij, maar moesten het zonder
grondrechten stellen. Eindelijk in 1920 erkende de Sovjetregering
Estlands onafhankelijkheid onder internationale politieke druk.
Het Duitse grootgrondbezit werd verkaveld. Tijdens het uitbreken
van WO II werd Estland opnieuw door de Russen onder de voet
gelopen. en met uitzondering van de periode 1941 tot eind 1944 is
dat zo gebleven tot het vallen van de Muur. Geen wonder dat in
1941 de Duitsers als bevrijders de Baltische staten werden binnengehaald en dat heeft een deel van hun historische imago bepaald.
Terug naar Sandra Kalniete, door velen getipt als de volgende president van haar land. Ik vraag haar hoe de afwijzing van de Europese grondwet door Nederland en Frankrijk op haar is overgekomen. Zij begrijpt de afwijzing wel. De volle verantwoordelijkheid
ligt bij de politieke elite, die Europa gebruiken als zwarte Piet
voor alles wat niet goed gaat. Dat gebeurt net zo goed in Letland.
Politieke leiders hebben de plicht Europa serieus te nemen. Wie
dat niet doet, is onverantwoordelijk bezig.
Terugkomende op het verleden zegt ze: “De Duitse Wehrmacht
heeft in verschillende landen meer dan een miljoen mannen geronseld; ook in Nederland.
In Riga kwamen deze oude mannen bij elkaar om hun kameraden,
die waren omgekomen te herdenken: tot 1996 was dat daar geen
enkel probleem. Er werd ook geen aandacht aan besteed totdat
Rusland er om politieke redenen een kwestie van maakte en dat
wsas het Letse imago zeer schadelijk. Het is waar dat Esten en
Letten, die direct verantwoordelijk waren voor de massamoord op
Baltische Joden aan het Wehrmachtslegioen werden toegevoegd.
Maar daarom is niet iedere Est, die aan dat legioen deelnam een
massamoordenaar. De geschiedenis is nooit zwart-wit”.
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Dan de slotvraag, welke aan Sandra Kalniete, geboren in de Goelag-archipel werd gesteld: “Waarover heeft u zich het meest verbaasd toen u in de geschiedenis van uw familie dook?”
Antwoord: “Over de grote ijver, waarmee de sovjets anders dan
de nazi’s al hun daden en beslissingen voortdurend wilden rechtvaardigen, desnoods met volstrekt verzonnen feiten, dat was een
ontdekking”.
Prof. Co Lumineus
###

Uit de kaarthoek.
Voor de klaverjassers zijn de kaarten definitief geschud; werden de resultaten en prijsjes door David Knibbe op de slotavond in
april bekend gemaakt en overhandigd. Niet
in het minst door de inbreng van David was
de amusementswaarde van deze avond van
een hoog gehalte en de tevredenheid algemeen met een zomerreces in het vooruitzicht. De profetie in het voorgaande Dijkertje is ook gedeeltelijk bewaarheid geworden. De op de volgende
pagina afgedrukte eindstand wijst uit dat Hugo v.d. Geest , mede
door een riante marsenoogst zich nog snel even op de derde plek
heeft genesteld. Zulks ten koste van Reier Heima en Henk Eikelenboom. Ook opmerkelijk zijn de opmars van de subtoppers Cees
Rijnsburger en Ans de Jong. Willy ten Bookum wil als draagster
van de Rode Lantaarn nog kwijt, dat zij zich volgend seizoen alleen maar kan verbeteren.
Tenzij het verbouwingsschema van Rehoboth vertraging oploopt
zal de “inspeelavond”op dinsdag 29 augustus plaats hebben.
De deelnemers zullen daarover nog definitief worden geïnformeerd
John van Zonneveld..
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per 25 april 2006
Marsen

Aantal punten

1 Kees v.d.Lelie

46

151598

2 Cor van Leeuwen

41

150057

3 Hugo van der Geest

54

149120

4 Reier Heima

42

148955

5 Henk Eikelenboom

45

147828

6 Ans de Jong

47

147758

7 Cees Rijnsburger

37

146785

8 Henk Slegt

49

146705

9 David Knibbe/Anneke Eikelenboom

39

146176

10 Dirk van Logchem

43

145915

11 Elly Visbeen

36

145327

12 Coby van Essen

32

144531

13 Dick van Essen

45

144466

14 Dirk Hijstek

38

142743

15 Wietse Heima

50

141580

16 Piet Commandeur

19

140659

17 Ans Laan

37

140172

18 Dinie Wijhenke

20

138761

19 John v.Zonneveld/Hendrie Knibbe

37

137716

20 Willy ten Bookum

35

136270

1 Naam
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Jeugdpuzzel
Hallo jeugdige puzzelaars,
Hieronder zien jullie 10 zinnen.
In iedere zin zit een dier verborgen. En die dieren mogen jullie
weer inzenden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dat speelgoed kostte honderd euro
Joost vond Ingrid een kattig meisje
Het leek of we wel eeuwen moesten wachten
Die jongens spaarden hun zakgeld voor een goeddoel
Het was erg gezellig tijdens de barbecue
De kinderen liepen haastig van school naar huis
Jan’s vader hing het vogelkooitje op
Kees viste met zijn vader langs de Ringvaart
“Hoe kom je daar nou bij”, vroeg de moeder aan Jan
Wat een weer, ik heb geregeld natte voeten.

De oplossing van de vorige puzzel was:
Kauwgom, chocolade, paaseitjes, pepermunt, toffee, lolly, zuurstok, trekdrop, toverbal, milky way.
En de inzenders waren onze trouwe Luna, Cameron en Dylan.
Dame en heren, hartelijk bedankt!!!
Suc6 met deze puzzel
Ankie
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Brief aan een vader
i.v.m.. vaderdag
Wanneer een vader in de slaapkamer van zijn dochter komt, ziet
hij een brief op haar bed liggen.
Na enige aarzeling besluit hij de brief te lezen.
Liefste papa,
Ga even zitten als je dit leest.
Het is met pijn in mij hart dat ik je vertel dat ik er zo plotseling
Op uit ben getrokken met mij toffe vriend.
Ik ben passioneel verliefd en het is best een vriendelijke jongen,ondanks zijn piercings, tatoeages en zijn grote motor.
Dat is nog niet alles: ik ben in verwachting en Ahmed zegt dat we
heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijke onderhuuradres bij de broer van zijn vaders tante.
Hij wil veel kinderen en zoals je weet is dat ook mijn grootste
droom.
En die sluier is echt handig tegen de zon en tegen de vliegjes…..
Ik leerde reeds dat marihuana niet verslavend is en we hebben besloten het zelf te gaan kweken, voor ons en onze vrienden. Ahmed
is al actief als tussenhandelaar in cocaïne en XTC, en dat spul is
hartstikke duur hoor, haast niet te betalen.
Je zegt altijd dat je van liefde niet kunt leven, maar omdat Ahmed
geregeld een paar van zijn heel goede vrienden uitnodigt, kan ik
toch ook wat mee betalen….
Ik vraag je verder te bidden dat de wetenschap snel iets zal vinden
tegen Aids, zodat mijn Ahmed toch nog kan genezen.
En papa, wees vooral niet ongerust, ik ben toch al 15 en kan al
heel goed voor mezelf zorgen.
Over een paar jaar zal ik je komen opzoeken zodat je al je kleinkinderen kunt bewonderen.
Je liefhebbende dochter Celine
Ps Papa, ben je er nog en ben je niet te erg geschrokken?
Z. O. Z.
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Gekke papa, dit briefje is natuurlijk een grapje!
Ik ben spelen bij Hannelore en wil alleen maar bewijzen dat er
veel ergere dingen zijn dan een slecht rapport.
Het mijne kan je vinden op mijn nachtkastje
Kusjes XXX
###
De redactie bedankt Bep Groepenhoff voor de teksten van “de
eerste rimpels”en “Brief aan een vader”.
###
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Puzzel voor de volwassenen
Eén van de onderdelen van het programma “10 voor Taal”is
woordritsen. Bij dit onderdeel moet in het midden een woord komen, dat zowel met het eerste deel van de opgave als met het laatste deel twee nieuwe woorden maakt.
Bijvoorbeeld:
Koffie - - - dij in het midden moet dan het woord: kan =
Koffiekan - kandij
Elk streepje is 1 letter, de ij is 1 letter (dus 1 streepje)
---kan
Koffie
Breuk
--recht
Neer
---werk
Hooi
----wijd
--grond
Bloem
Boeren
---raap
Fiets
---klem
Stop
----punt
Koeien
---hoop
Melk
- - - - - - - - - melk
Papier
----wiek
Kaart
---regel
----grillen
Molen
Vuilnis
--oven
Succes
Willy
De oplossing van de april (telefoon) puzzel was:
1 Zelhorst, 2 Meerzicht, 3 van Wees, 4 van Dijk, 5 Visbeen,
6 Bungener, 7 Haaker, 8 Ketel, 9 van Beem, 10 Manon Mark.
De inzenders waren:
Bep Tiggelaar, Willeke Snoep, Ans Laan en Joris Bos.
Hartelijk bedankt voor het inzenden van de oplossingen.
De prijswinnaar van de puzzel van februari was:
Willeke Snoep.
Gefeliciteerd!! Beter laat dan nooit, nietwaar??
ociena

