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Van Bestuurstafel

Ik informeer u in dit stukje met wat zaken uit de jaarvergadering van 7 maart. Temeer omdat wij daar slechts 37
aanwezigen telden.
Bij de ingekomen stukken zat een mail van een groep
bewoners die klaagden over het brugspringen vanaf de
oude Haagseweg en het verworden tot een hangplek
daar. Of wij daar een pasklare oplossing voor hadden,die konden wij niet geven,de politie blijven inschakelen is de enige remedie.
De nieuwe kascontroleurs in 2012 worden Henk Esveld
en Cees Rijnsburger.
De vragen uit de zaal over het financieel jaaroverzicht
werden door de beide penningmeesters naar genoegen
beantwoord.
U hebt inmiddels de contributie nota 2011 ontvangen,dank voor het snelle overmaken als u dat al gedaan
hebt,voor degenen die dat nog niet gedaan hebben het
verzoek om daar niet te lang mee te wachten,want de
rekeningen die binnen komen worden o.m. betaald met
uw contributiegeld.
Ook het innen zoals dat nu gaat per aangehechte acceptgiro kaart had de aandacht van het bestuur. Besloten
werd om de acceptgiro's op te maken, (bij telling blijkt
dat we ook ons in 2012 er van kunnen bedienen), maar
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dat we uit kostenoverwegingen vanaf 2013 u via een
A4 brief om betaling van uw contributie gaan verzoeken. Tegen die tijd is er w.s. een andere penningmeester. In het deel na de pauze praatte Erik Hoogenboom
de vergadering bij over allerlei zaken waar wij ons mee
bezig houden,inclusief de stand van zaken rondom de
veerpont.
Tot slot: Als u dit buurtblad leest is de voet/fiets veerpont al enige weken in de vaart,Ga eens voor 50 cent
enkele reis met deze pont naar het Amsterdamse Bos,Je
krijgt er zeemansbenen van. Hij ligt t/o huisnr 334 aan
de Nieuwe Meerdijk en vaart op zaterdag van 12 tot 18
uur en op zondag van 11 tot 19 uur.
Goede vaart gewenst.
David Knibbe.

INGEZONDEN
AAN ALLE HONDENBEZITTERS

Mensen van de Nieuwemeerdijk. Wilt U a.u.b.U hond
niet uitlaten in de tuin van buurthuis Rehoboth. Hugo
de tuinman grijpt er in . Lekker fris. U laat U hond toch
ook niet in U eigen tuin uit?
Dank voor UW medewerking.

4

VROM Commissie
Voor de leden van VROM commissie blijft het een roerige tijd, ik zal u hieronder een korte opsomming van
lopende zaken geven;
Verkeer- & Her inrichting Nieuwemeerdijk
De onveilige situatie rond de Loswal
De steiger en opstal zaken samen met het SBOH
Deelname aan verschillende overleggen en bijeenkomsten ivm de omlegging van de A9 en verbreding
van de A9.
Ontwikkelingen rond de draaibrug en het project
verbreding Fokkerweg en aansluiting A9.
De veranderende situatie rond de Bovenlandjes
De ontwikkelingen rond het golfterrein en het gebied hier direct omheen.
De onderdoorgang van de A4 viaducten
Etc. etc.
Indien u hier meer over wilt nalezen verwijs ik u graag
naar de volgende websites;
http://nieuwemeer.info
http://A9om.nl
http://haarlemmermeer.nl/Badhoevedorp hier kunt u
zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl
Velen zaken lijken en lopen al geruime tijd, maar hiervoor blijkt het noodzakelijk een lange adem te hebben
en als u de berichtgeving volgt ziet u dat er soms kleine
stapjes worden gemaakt.

4

Verder is per 1 mei onze vertrouwde Gebiedmanager
Peter de Graaf van zijn pensioen gaan genieten, hij is
opgevolgd door Matthie Vermeulen, geen onbekend
voor ons. Het ziet er op dit moment naar uit dat hij het
gebiedoverleg op een andere manier wil gaan invullen
en organiseren, maar wij reken erop dat de veranderingen de samenwerking alleen maar verder zullen verbeteren.
Tot slot wil ik zeggen, blijf uw vragen en/of opmerkingen aan ons doorgeven en indien u een melding tav
openbare ruimte heeft, kijk dan vooral eens op de website van de gemeente, hier vindt u een makkelijke procedure, die goed werkt en dan spreek ik uit eigenervaring.
Kijk op http://haarlemmermeer.nl >> op de homepage
onder Ik wil ….
een melding doen over kapotte straatverlichting,
stoeptegels e.d. (openbare buitenruimte)
Erik Hoogenboom,
VROM Commissie
Buurtvereniging Nieuwemeer
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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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INGEZONDEN
Naar aanleiding van de jaarvergadering van 7 maart jl.
over de tekst Populieren, wil ik toch hierop terugkomen.
Met verbijstering heb ik zitten luisteren over het verhaal
van de populieren. Ik heb het gevoel dat sommige bewoners argumenten bedenken de populieren om zeep te
helpen (fig. gesproken). Terwijl de feitelijke situatie is
dat de bomen kern gezond zijn. Nou ben ik geen bioloog noch boomdeskundige, maar als natuurliefhebber
heb ik toch de moeite genomen om via Google achter te
komen wat voor soort bomen Populieren zijn. Daarom
is het met deze memo mijn doel om de lezers in kennis
te stellen van mijn onderzoek. Onbekend maakt onbemind is het spreekwoord. Overigens de bomen kunnen
zichzelf niet verdedigen, dus via deze memo treed ik op
als de Stem der Bomen.
Populier (Populus, het woord populus is afgeleid van
Griekse woord paipolos en dat betekent trillend) is een
geslacht van loofbomen uit de wilgenfamilie
(Salicaceae). De snelgroeiende bomen kunnen tot 40 m
hoog worden. De maximale leeftijd van de populier ligt
op ongeveer tweehonderd jaar. Voor een goede groei
hebben de bomen veel licht nodig.
De bladeren zijn afwisselend geplaatst. Eindknoppen
zijn groter dan de zijknoppen. In de herfst kleuren de
bladeren goudgeel tot geel. Populieren uit de secties Populus en Aegiros (in de Koekoekslaan Euramerikaanse
populier Populus canadensis) hebben bladstengels die
zijdelings afgeplat zijn, zodat ze gemakkelijk heen en
weer wiegen in de wind.
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Evenals wilgen, hebben populieren een krachtige, oppervlakkige en verspreide wortelgroei. Daarom mogen
ze niet dicht bij huizen, wegen en leidingen geplant
worden. De wortels kunnen door zachte muren en
gaatjes in muren groeien. Ook wegen en leidingen kunnen opgedrukt worden door de wortel van de populier.
Moderne muren en wegen bieden genoeg weerstand.
Populieren, het hout is wit tot grijsachtig van kleur. Het
wordt voor veel doeleinden gebruikt. In Nederland worden er klompen van gemaakt.
In Spanje wordt het hout gebruikt voor het maken van
sinaasappelkistjes. Verder wordt populierenhout gebruikt voor kratten, pallets, papier, triplex, kasten en
niet te vergeten lucifers. Leonardo da Vinci schilderde
de Mona Lisa op een paneel van populierenhout. Daarnaast werd het hout vanwege diens lage gewicht in de
middeleeuwen veel gebruikt om pijlen van te maken.
Naast deze aspecten van het onderwerp, zijn verder het
milieu en omgeving ook van belang om dit niet te vergeten.
Bomen geven zuurstof, vogels zoeken bescherming in
de bomen maar ook insecten als voedsel. Dankzij de
krachtige wortels van deze bomen is weinig onderhoud
nodig aan de (zijkant)wegdek. Naast de trillende beweging van de bladeren in de wind, geven ze ook een rustgevend geluid. Vroeger werd de (ratel)populier wel geplant naast de bruidssuite van hotels. Het rustgevende
geluid van de bladeren zou het jonge paar goed doen.
Populieren komen we in Nederland overal tegen: in parken, bossen, langs snelwegen, op weilanden, rond boerderijen enz.
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Populieren horen in de natuur en maakt deel van onze
leven. Dankzij de populieren heeft de Koekoekslaan
een schilderachtig landschap.
Daarom wil ik graag pleiten om de populieren in stand
te houden. De populieren staan al een aantal jaren en
zijn nooit een bedreiging geweest voor de bewoners.
Waarom willen sommige bewoners de bomen voor een
deel laten kappen. De populieren (voor een deel) kappen maak je de natuur lelijk en bovendien beschadig
je daarmee het milieu en de omgeving. De bomen geheel of gedeeltelijk kappen heeft geen toegevoegde
waarde. De Koekoekslaan wordt daar ook niet mooier
door. Als de voorstanders van kappen hun zin doorzetten, krijg je in de Koekoekslaan alleen tsunami achtige
taferelen te zien. Heb respect voor de natuur. In de wereld wordt al genoeg bomen gekapt ten koste van de
oerwouden in Brazilië, Indonesië, Afrika etc. Ik kan me
kwaad maken, hoe weinig tolerant we zijn voor onze
natuur. Terwijl we tegelijkertijd onze mond vol hebben
over natuurbescherming. Daarom doe ik langs deze
weg een beroep op het gezonde verstand van mijn mede
buren. “Blijf alstublieft van de populieren af”.
Rick Ras
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Uitslag P.S.verkiezingen.
2 Maart ,gehouden in Rehoboth.
Stemgerechtigd: 320
Opgekomen:
186= 57%
VVD:
P.v.d.A.:
CDA:
SP:
Gr.Links:
D’66:
P.v.d.Dieren:
CU/SGP:
PVV:
Ouderen:
50 Plus:
Geldige stemmen
Blanco:
Ongeldig:

69
21
16
5
9
10
8
2
36
3
5
===
184
1
1
====
186
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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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IN MEMORIAM
Reijer Heima
24 juli 1922- 23 april 2011
Op stille zaterdag 23 april is Reijer Heima overleden.
Precies de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. Wij
noemen dat de Stille Zaterdag.
Reijer was als buurman van ons gebouw een van de
oudsten van onze dijk,die vanaf zijn trouwen altijd op
nr 295 heeft gewoond en van daaruit zijn klanten in
Amsterdam-zuid van kannen petroleum voorzag. Hij
heeft heel wat trappen daarvoor moeten beklimmen.
Vanaf de oprichting in april 1974 kregen wij een tuin
bij te houden,waar hij zich zeer bij betrokken voelde en
dus onze tuinman werd. Hij heeft dat vele jaren vol gehouden.
Klaverjassen was zijn passie en dus sloot hij zich aan
bij de al draaiende kaartclub van Rehoboth, hij werd
een geduchte concurrent van de huidige kaarters in de
competitie en is veel jaren in de top 3 geëindigd, waarvan de meesten als 1e. Het vorig seizoen mocht hij
weer de beker 1 jaar in huis hebben,die hij steevast in
de vensterbank zette om naar te kijken .In oktober vorig
jaar is hij met kaarten gestopt,omdat hij het niet meer
op kon brengen. Er is ook dit net afgelopen seizoen
niemand geweest die zijn totaal aantal behaalde punten
over 33 avonden heeft kunnen evenaren, wel het aantal
marsen, daar is dit jaar voor het eerst één persoon geweest die er meer haalde.
Reijer werd aan huis gebonden, had de laatste maanden
eigenlijk altijd pijn ,waar geen kruid tegen gewassen
was. .
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Hij verlangde naar het einde,dat sprak hij ook uit .In november zei hij dat ook: “Lieve Heer kom me maar halen”, waarop hij er op liet volgen:
“O nee,vandaag niet, want mijn dochter is jarig”.
Humor had hij toch ook.
Zijn wens is nu vervuld en hij zal worden bijgezet bij
zijn vrouw Riet, die hem voorging. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen de kracht toe om zonder vader
en opa verder te gaan.
Dat Reijer ruste in vrede.
Namens het bestuur
en de klaverjasclub:
David Knibbe.
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KLAROENSTOOT.
De titel van deze bijdrage zet U bij het lezen ervan wellicht op het verkeerde been. De vlag dekt de lading in
dit geval namelijk niet!
Geen sprake van hoorngeschal en de romantiek van wapengekletter uit het lied van Jan Klaassen is trompetter
in het leger van de Prins en ook niet van de koene koetsier van de Postiljon van de Selvera,s. Helaas moet ik
die gedachten ver van U zien weg te schrijven. Want
aan de bereiding van het eeuwenoude klaroen liggen
geheel andere instrumenten ten grondslag. Zeg maar
voorlopers van de huidige stokerijen en destilleerketels.
Zo vind je trouwens ook nog een jenevermerk "Clarijn"
En denk maar eens aan oude klare, jonge klare en klare
wijn schenken. Zo, nu heb ik U waar ik U hebben wil.
Onder de rook van Schiedam. Rond de geschiedenis van
de neut! Wij moeten daarvoor afdalen in de oudvaderlandsche cultuur, zoals verbeeld in de werken van onze
oude meesters van de schilderkunst uit de Gouden
Eeuw.
Herbergen, klooster en kastelen waren toenmaals de
broedplaatsen van de consumptie van het vocht klaroen,
mogelijk afgeleid van Klare Oen.
Plaatsen als Klarenbeek, Poelgeest, Jajemterpe en VeurLeidschendam waren centra van huisstokerij, zoals kan
worden afgeleid uit de gemeentearchieven van marktplaatsen als Zutphen, Leiden en Sneek.
Ook in het Belastingmuseum vindt men beschrijvingen
van het prudukt, dat later werd onderworpen aan de accijns op gedistilleerd.
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De toenmalige accijnskantoren kenden een tijdlang kohierenbeheerders in de rang van pikketarissen; wederom een verwijzing naar het laat middeleeuwse nat, dat
voornamelijk werd gestookt uit wilde haver, boekweitschilfers, rozebottel en sukkelroes, een voorloper
van de nederwiet.
Waar het vrouwvolk zich beperkte tot een klaroentje
candij, zaten de kerels en de monniken rond de kruikensloof de kelken te kantelen. Drankgelagen ten tijde
van oogstfeesten en tournooien werden door schout en
schepenen oogluikend toegestaan.
Slachtoffers vielen te noteren onder de meest overmoedigen, die soms wel een etmaal nodig hadden om
hun roes uit te slapen. Het zou kunnen worden vergeleken met het huidige comazuipen. Volgens het gangbaar
taalgebruik uit die tijd waren zij uitgeschakeld door een
klaroenstoot ofwel een delirium schorem.
John.J. van Zonneveld
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Willens en Wetens
Zo!Gaat U er maar eens goed voor zitten want het gaat
hier om miljarden en vele biloenen; over filosofen,
geestwetenschappers en microbiologen.
Letterlijk vertaald dekt het begrip “willens en wetens”
terwijl iemand het wilde en terwijl die iemand wist wat
hij deed . Logisch niet waar? Was dat maar zo! Ik moet
er een tweede begrip bijhalen, verantwoordelijkheid.
Een handeling uit vrije wil is een handeling waarvoor je
moreel verantwoordelijk bent. Je hebt controle over je
gedrag. Als je niet uit vrije wil handelt, ben je ook niet
verantwoordelijk. En nu begint het gelazer. Want als
we sommige geleerden moeten geloven….onder wie de
Amsterdamse hoogleraar cognitieve neurowetenschap
Victor Lamme, die op dit moment furore maakt met zijn
boek “De vrije wil bestaat niet”dan valt er weinig bewust te willen.
Dan is een keuze diep in Uw brein voorgekookt door de
honderd miljard neuronen, die daar een eigen leven leiden en U precies laten doen wat zij willen. Lamme beweert dit niet zomaar. Zijn ruim driehonderd pagina,s
dikke boek staat vol met zo,n beetje alle experimenten
en onderzoeken in de wetenschap, die zijn gelijk kunnen
bewijzen. Van de spannende onderzoeken naar slaapwandelen tot aan de studies naar het gedrag van gevangenbewaarders, die zich ernstig gingen misdragen na
lang intensief verkeer van delinquenten. En Lamme
staat zeker niet alleen in zijn denkbeelden. Ook hersenonderzoeker Dick Swaab, hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en onweersproken de meest dwarse neurobioloog, die we kennen,
noemt de vrije wil een illusie
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Niet wij maar ons brein bepaalt. Ons karakter, persoonlijkheid, onze seksuele orientatie en wat wij onze geest
noemen, het ligt besloten in de hersenen. Al in de baarmoeder, zegt Swaab, worden de kantlijnen bepaald van
wie wij later zullen worden. Jarenlang mocht het niet
gezegd worden, maar er bestaat volgens Swaab zoiets
als een crimineel brein. Het Ministerie van Justitie is nu
ook geïnteresseerd. Kortom,wij zijn ons brein. De discussie is niet van vandaag of gisteren. Grote denkers
hebben zich gewaagd aan het vraagstuk van de wil Van
Arristoteles tot Daniel Dennett.
Griekse filosofen uit de Oudheid zagen de mens niet als
een onafhankelijk individu met een eigen geweten,
maar als onderdeel van een samenleving met een gemeenschappelijke moraal. Volgens Aristoteles kwam
het menselijk kwaad voort uit onwetendheid. De Duitse filosoof Immanuel Kant meende dat de vrije wil wel
degelijk bestond, hoewel veel wetenschappers in zijn
tijd nog beweerden dat de mens is gedetermineerd om
te leven volgens de wetten van de natuur. Daniel Dennett, darentegen laat in zijn boek “De evulutie van de
vrije wil”een tegengeluid horen. Niet in ons brein valt
de beslissing over onze keuzen. Dat is een verkeerde
manier van denken over ons bewustzijn. De man die
eens voorspelde dat de mens ooit kunsthersenen zou
ambieren , denkt een stuk genuanceerder over determinisme. Hij ziet nog wel een zekere ruimte voor de vrije
wil. Hij vindt het voor veel mensen een angstaanjagend
idee als zij zich realiseren, dat een keuze of beslissing
wordt bepaald door een samenspel van in het brein
reeds verwerkte dingen, die ervoor zorgen, dat men is
geïnteresseerd in een vraag, die zich aandient door
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feitelijke omstandigheden in brein en lichaam, die maken dat we kunnen herkennen, lezen en luisteren. Dit
alles wordt dan herleid tot mensen die men ontmoet
heeft en de gedachten, ideeën en gewoonten, die van
hen zijn overgenomen.
Dennett beziet de wereld vanuit het materialisme; er is
niet een stoffelijk lichaam en een onstoffelijke geest,
zoals Descartes beschreef. Voor Dennett bestaan alleen
atomen, moleculen, zenuwen en netwerken. Daar komen al onze gedachten, gevoelens en illusies uit voort.
Dat wil evenwel niet zeggen dat we daarom geen regie
hebben over onze levensdoelen. Zelfs als die zijn gebaseerd op illusies is het nog niet zo, dat we niet verantwoordelijk zouden zijn voor onze voornemens en daden.
Dat zou ook Geert Wilders graag beamen. Ook hij wil
geen echoput zijn!
Zo, dat was het verhaal over de miljarden neuronen, die
in ons brein hun funkties hebben, nu zullen we kennismaken met de biljarden inwoners van wat wel wordt
aangeduid als de behuizing van het superorganisme
“mens”.
Het zijn de micro-organismen die tijdens de reis door
het geboortekanaal meeliften om het maagdarmstelsel
van de nieuwe mens te gaan bevolken. U bent immers
maar voor 10% mens, de rest bestaat uit beestjes, die U
zoudt kunnen beschouwen als Uw lijfwacht.
De bacteriën in kwestie gaan over ons afweerstelsel, dat
zij opbouwen en waarbij ze ons leren wat het verschil is
tussen gevaarlijke en ongevaarlijke indringers. De relatie tussen de mens en zijn vaste bacteriën is bijzonder.
Wij bieden ze onderdak, zij helpen met de vertering van
ons voedsel en met de verdediging van
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het gezamenlijk huis. Het is dan ook niet vreemd dat
steeds meer wetenschappers zich beginnen bezig te
houden met de relatie tussen de mens en zijn beestjes.
Overal wordt intrigerend onderzoek verricht. Bijvoorbeeld door de Amerikaan David Relman van de Stanford-universiteit. Hij nam bij gezonde vrijwilligers gedurende 10 maanden monsters ontlasting af, las het
DNA van de bacteriën daarin en gaf hun tweemaal een
antibioticum. Hij constateerde een enorme verstoring
van het ecologisch evenwicht in de darmen. Van onze
microben reageert 30 tot 50 procent op zo,n antibioticum en na vijf dagen medicijn is de verstoring het
grootst…zo stelde hij vast. Wordt de kuur vervolgens
gestopt, dan is een week later de samenstelling van de
darmflora bij veel mensen te vergelijken met de situatie
van voor de ingreep.
Hij beschouwt de mens en zijn microben als een superorganisme. Van al de cellen in dat organisme is maar
10 % menselijk; de rest is een menagerie van bacteriën.
Alleen al in de darm komen 2000 soorten voor.
Gedurende 300 jaar hebben we microben afgedaan als
als de grote, kleine vijanden. Pas gedurende de twintigste eeuw is er waardering gekomen voor onze kleine
bondgenoot.
Willebrord van Wildervank
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De volgende tekst kreeg de redactie toegestuurd, met
het verzoek dit te plaatsen in het meinummer van het
buurtblad.

aellen bemsted voor simmle mnesen
Ja – hieronder een tekstje om te lezen, raar dat het lukt
...probeer het maar

Eknel simlme mnesen knunen dit lzeen.
Jlulie knunen meioljik geolevn dat jlulie knunen berjigepn wat heir saatt?De utiozdelrjike karhct van het mneseiljk berin, vlognes de odernzekores van de Uinvesritiet van Cmabirdge, is dat de vogolrde van de lteters in
een worod geen bealng hfeet. Het einge bealnrgjike is
dat de eretse en de lasatte lteters maar jiust satan. Dit
kmot odmat het mneseljik brien bij het lzeen neit lteter
per letetr leset, maar een worod als geehel. Verabzned
neit? Zeekr wteen, en ik die atljid dahct dat seplling bealngrjik zou zijn! Zo zie je maar, muftengzigen is
nenergs voor ndiog!
Vreemd hè, dat het mogelijk is deze tekst moeiteloos te
lezen.
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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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Geslaagde start Veerpont Ome Piet

16 april is de Veerpont Ome Piet zijn eerste vaarseizoen
gestart. Voor diegene die het nog niet wisten hij vaart
tussen de NieuweMeerdijk thv nr 334 – 337 en het Amsterdamse Bos.
Aan de Amsterdamse Bos zijde maken wij gebruik van
de oude lokatie waar in het verleden de roeiboot van
Ome Piet de mensen overzette.
De Pont dank zijn naam aan Pieter Eilander (1906 –
1990) en als je aan oude bewoners van de Nieuwemeer
(dijk) vraagt over een Pont is de eerste naam die ze noemen de Pont van Ome Piet.
Als Pont Commissie kunnen wij terugkijken op een zeer
geslaagde start en dit niet alleen door het mooie weer,
maar zeker door de grote belangstelling en daarmee gepaard gaande reakties.
Tijdens ons eerste vaarweekend kregen wij ook gelijk te
maken met een kort oponthoud, rommel in de schroef,
met wat kunst en vliegwerk is de Pont naar de kant gevaren en is de rommel uit de schroef verwijderd. Een
bekend verschijnsel voor mensen die met een buitenboordmotor varen en voor ons een goed en belangrijk
leermoment.
Het oponthoud waren wij weer snel vergeten, mede
door de leuke en smakelijke reakties van verschillende
buurtbewoners, waarvoor nog onze dank.
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Verder kregen wij te maken met een zeer verbazingwekkende situatie, toen een trimmer 2 wachtende fietsers aan het Amsterdamse Bos zijde hoorde praten over
de overzetkosten van € 0,50 pp. Hij leek zich niet te
bedenken dook het water is en zwom naar de overkant,
klom op de kant en vervolgde zijn weg. Uit betrouwbare bron bleek deze sporter dit vaker te doen, de wachtende fietsers bleven stom verbaast, gelukkig wel wachten op de Pont.
Tweede Paasdag is een Topdag geweest, toen hebben
wij meer dan 300 mensen overgezet, en werd er gekscherend onder de Pontbazen op de wal en aanboord
gezegd, het begint zo al aardig op werken te lijken.
Gelukkig kunnen wij op dit moment al rekenen op een
aantal extra vrijwilligers; o.a. Ben Eilander (Familie
van), David Knibbe, Daan Pape, Dennis Bungener en
Rick Hoogenboom.
Uiteraard bent u allen van harte welkom voor een overtocht, met of zonder fiets en/of voor gewoon een gezellig praatje, bij ons ponthuisje (caravan). Voor de volledigheid de vaartijden zijn op zaterdagen van 12:00 tot
18:00 uur en op Zon- & Feestdagen van 11.00 – 19.00
uur. Kijk voor meer informatie en verschillende media
(o.a. krant en RTV Amstelveen) berichten op onze
website http://nieuwemeer.info
Hopelijk tot ziens
Veerpont Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer
Martin Brekelmans
Henk Kroon
Erik Hoogenboom
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PUZZELPAGINA
(voor jong en oud)
Beste puzzelaars
Allemaal vijfjes….
Maar ik zie helemaal geen vijfjes, zegt u. Dat klopt.
Het zijn woorden van 5 letters, die u weg moet strepen.
Ze staan allemaal in V-vorm.
Twee voorbelden zijn al aangegeven en in de lijst aangekruist met een X-je.
Deze voorbeeldwoorden zijn in het diagram dikgedrukt.
Het is weer eens iets anders dan een gewone doorstreper, zeg maar een graadje of 2,3,4 moeilijker!!
De overgebleven letters vormen 7 woorden van 6 letters.
Veel succes en plezier met deze hersenkraker.
Uw vorige puzzelmaakster
###
Oplossing van de puzzel uit het februari nummer was :
LENTEMAAND
Ingezonden door Bep Rijnsburger, Astrid van Nieuwburg, Tessa Schönhage,Ans Laan en Jan Dekker
1.
Loreley
2.
Evenaar
3.
Negen
4.
Televisie
5.
Etos
6.
Madrid
7.
Amen
8.
Amsterdam
9.
Nieuwe Meer
10.
Decennium
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De verborgen
woorden zijn:

basis

heden

bezit

hitte X

bogen

hoofd

deler

jofel

doorn

onder

erven

roest

frans

sauna

galei

sinds

gamma

spalk

geeuw

uitje

genre

uiver

godin

veraf X
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AGENDA
25-05
04-09

Bustocht Eersel = volgeboekt
Fietstocht, bericht hierover kunt u vinden in
het Witte Weekblad van eind augustus
U kunt ook inlichtingen inwinnen bij
Jannie v.d Geest 6010534

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
20.00 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van september uiterlijk 01-08-2011.
De redactie van ‘t Dijkertje

MOGELIJKHEID
TOT HET GEBRUIK
GEBOUW “REHOBOTH”
Alleen voor leden

€ 75,=*
Zaterdag OF zondag
Voorwaarde:
Het tekenen van een overeenkomst.
*Er wordt een waarborgsom van € 30 in
rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw.
Voor informatie: David Knibbe, Koekoekslaan 4,
℡020-6015007
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BUURTVERENIGING
“NIEUWE MEER”
K.v.K. 40594184
NAAM

Beheerder: David Knibbe

ADRESSENLIJST
COMMISSIELEDEN

1171

PJ

℡ 020

BADHOEVEDORP

Koekoekslaan 4

6015007

VROM:
Voorzitter: Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk 401
6010724
Lid:
Cees Rijnsburger NM
Nwe. Meerdijk 212
6570476
Lid:
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366
6041145
Internet:

www.nieuwemeer.info
Erik Hoogenboom NW Nwe Meerdijk 366
6041145,
Pont ome Piet:Erik Hoogenboom 6041145, Henk Kroon
6572525
Martin Brekelmans
6041905, mobiel 06-24529486
Redactie: W. ten Bookum DD
Badhoevelaan 6
6593439
Coby van Essen NV
Nwe. Meerdijk 340
6041134
David Knibbe
PJ
Koekoekslaan 4
6015007
Elly Visbeen
NW Nwe. Meerdijk 370
6010744

IJsclub:

David Knibbe
PJ
Koekoekslaan 4
Jannie v.d. Geest NT
Nwe. Meerdijk 319
Jaap Hogenhout CS Sloterweg 62
Rob Hutter PG Koekoekslaan 61
Elly Visbeen
NW Nwe. Meerdijk 370

6015007
6010534
6594993
6010573
6010744

Band "Chicane":Fred Buys
NZ Nwe. Meerdijk 401
Bridgen:
—Bustocht/
klaverjassen:David Knibbe
PJ
Koekoekslaan 4
Buurthulp: Jannie v.d. Geest NT
Nwe. Meerdijk 319
Fietstocht/
Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk 319
Sinterklaas: Ans Laan NN Nwe. Meerdijk 241

6010724

6015007
6010534
6010534
6570175

Buurtvereniging Nieuwe Meer
postbanknummer 2065165
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 + ...

