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Van de bestuurstafel

Beste Buurtbewoners, bij deze wil ik mijzelf even kort voorstellen voor degenen die mij wellicht nog niet kennen.
Mijn naam is Thomas Kwakernaat, ik ben sedert 13 jaar woonachtig op de Nieuwemeerdijk en ik ben per heden Bestuurslid bij de
Buurtvereniging.
Ik hoop hiermee de betrokkenheid van de leden en dijkbewoners
met onze vereniging /Rehoboth en activiteiten aldaar in de toekomst, mede door activiteiten toe te passen op de wensen van de
bewoners, verder vorm te mogen gaan geven.
Ik ben 8 jaar dagelijks leider van het BOC, cultureel -en ontmoetingscentrum in Zuider-Amstel geweest. Ik ben musicus, componist, workshopleider, coach, was een aantal jaren voorzitter van
het bestuur van het Dorpshuis en een aantal jaren Hoofd van Pier
K- muziekscholen in de Haarlemmermeer.
In Rehoboth organiseer ik al een aantal jaren de "Dijkouverture",
muziekactiviteiten voor en door dijkbewoners. Tevens geef ik
jaarlijks een aantal muziekworkshops in het mooie gebouw.
Met vriendelijke groet
Thomas Kwakernaat
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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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VROM Commissie
Het ziet er naar uit dat er dit voorjaar toch echt gestart gaat worden met het opknappen van de bruine kolommen onder de A4 viaducten. Er zijn zoals jullie mogelijk gezien hebben inmiddels ook
al 3 extra lantaarnpalen geplaatst.
Het opknappen begint aan de rij kolommen aan Schiphol zijde en
vervolgens worden ze per rij opgeknapt, de laatste rij is dus die
tegen het brughoofd aan Osdorp zijde.
Alle kolommen worden ingepakt, om ze te kunnen schoonstralen,
de kleur verdeling is terug te vinden op de website in het uitgebreide document “Verbetering uitstraling A4 Ringvaart viaduct”,
bereikbaar via de link in de Nieuwsbanner op de homepage.
Vanuit de VROM commissie neemt Erik Hoogenboom deel aan
de werkgroep Steiger- & Oeverzaken, zoals u in de SBOH
nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Begin mei vindt het eerste overleg met Rijnland plaats.
Verder nemen wij ook sinds kort, mede op voordracht van de gebiedsmanager, deel aan de OV klankbordgroep, nadat de vertegenwoordiger uit Zwanenburg Dhr. J. van Egmond, is teruggetreden.
Deelname lijkt ons van groot belang ivm de verwachte ontwikkelingen in de directe omgeving van Nieuwemeer op het gebied van
Openbaar vervoer.
Op 17 april heeft er een 2e inloop informatie bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de Baggerwerkzaamheden, hiervoor is
HAH een uitnodiging verstuurd, welke ook op de website is gepubliceerd.
Tot slot kunnen wij u melden dat er door de VROM Commissie
een zienswijze is ingediend als aanvulling op de inspraak actie bij
de behandeling van het Ontwerp Bestemmingplan Badhoevedorp
Lijnden oost (BP). Dit ivm een groot aantal BP gebied overschrijdende plannen richting Nieuwemeer, waar wat ons betreft geen of
zeker onvoldoende overleg over heeft plaatsgevonden en waarvan
wij van mening zijn dat deze niet thuis horen in het voorliggende
BP of dat hierbij nadrukkelijke voorbehouden, dienen te worden
gemaakt.
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Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben tav VROM zaken dan
weet u ons te vinden en zoals in de Jaarverslagen terug te lezen is
de commissie uitgebreid met Martin Brekelmans.
Erik Hoogenboom
Namens VROM Commissie
Jannie v/d Geest, Cees Rijnsburger, Fred Buijs en Martin Brekelmans
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Veerpont Ome Piet,

Voorafgaand aan het eerste vaarweekend van de Pont is er hard
gewerkt om de steiger gereed te krijgen en ik denk dat ik niet te
veel zeg dat wij op het resultaat TROTS mogen zijn.
Met de nieuwe steiger is de ruimte voor wachtende passagiers vergroot, wat de veiligheid tov de weg een stuk verbeterd.
Aan de Amsterdamse Bos zijde heeft een kleinere aanpassing
plaatsgevonden om hier het aanvaren te vergemakkelijken en de
stabiliteit van de walkant te vergroten. Uiteraard is dit in goed
overleg met het Bos gebeurd.
Met deze aanpassingen denken wij weer klaar te zijn voor een
nieuw seizoen en hopen op mooi weer en uiteraard dat wij velen
van u kunnen overzetten.
Ondanks de voorspoedige start zijn wij zeker geschrokken van de
in het Bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden oost opgenomen
plan (wensbeeld) om ter hoogte van onze oversteek locatie een
Fietsbrug te realiseren. Uiteraard hebben wij tijdens de inspraak
actie door de VROM en onze zienswijze hierover om uitleg gevraagd en gaan wij er vanuit dat dit meer een droom- dan haalbaar
wensbeeld van de begeleidingsgroep omlegging A9 is, het gevraagde overleg is toegezegd door de verantwoordelijk wethouder, dus wordt vervolgd.
Mocht de bouw van de steiger aan uw aandacht zijn ontglipt, dan
kunt u op de website hier een foto verslag van bekijken. Tevens
kunt u op de start pagina van de Pont een flyer uitprinten met alle
noodzakelijke informatie over de Pont, deze is eventueel ook beperkt te verkrijgen bij de Pont.
Voor diegene die interesse hebben kunnen wij tevens voor het bedrag van € 10,= een gids met alle “Overzetveren in Nederland en
België” verzorgen, waarin uiteraard ook onze Fiets- / Voetveerpont Ome Piet is opgenomen, te bevragen bij de Pont baas.
Uiteraard kunt u ook dit hele vaarseizoen terecht voor een praatje,
wel of niet voorafgegaan door een rondgang door het Bos.

7

Er zijn redenen genoeg voor een bezoek aan het bos, kijk maar
naar de verschillende activiteiten kalenders/overzichten op de site
van de Veerpont “Ome Piet”.
Hopelijk tot ziens, Veerpont Commissie “Ome Piet”
Martin Brekelmans, Ben Eilander, Erik Hoogenboom en (Henk
Kroon)
(Staat u hier volgende keer ook bij, U bent van harte welkom.)
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PAASVERSLAG
Op zaterdag 23 april was er weer een paaskien (bingo).
Die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd door Anja, Maryse,
Pascal en Tamara
allen dijkbewoners.
Dat kwam zo….doordat de vraag op de nieuwjaarsreceptie was:
Wie wil de paaskien overnemen van mevrouw, J. v/d Geest wat
zij altijd samen deed met mevrouw, H. Knibbe (die zoals u allen
weet niet meer in ons midden is ).
Want mevrouw, J. v/d Geest en de buurtvereniging vinden dat er
ook wat jongere mensen hun intreden, moeten doen in het buurt
comité… dus zo gezegd zo gedaan.
Het is natuurlijk ook te gek voor woorden dat mensen van ruim in
de 70 en of 80 jaar oud, hun benen onder hun kont vandaan lopen
voor de jeugd. (dat vind ik dan weer)
De jeugd was overigens in grote getalen aanwezig op de paaskien.
En dat het best een hele toer is om het een ieder naar de zin te maken, heb ik met eigen ogen gezien.
Maar ik heb ook gezien dat dat heel goed gelukt is door de dames.
Het was moeilijk om een prijs te kiezen want de prijzen waren
allemaal even leuk.
Alle kinderen kregen limonade en een zakje chips.
En bij de koffie was er een koekje.
De Bingo ging als volgt:
Er waren 6 rondes die per ronde plusminus 30 minuten duurden.
En voor iedere ronde was er een tafel ingericht met prijsjes dan
wel prijzen, deze waren natuurlijk paasgericht.
De prijzen varieerden van eieren, bonbons, chocolademelk, viooltjes, tuinfakkels, vogelhuisjes, brandhout, kaarsenstandaards, taarten, buitenspeelgoed (waar vooral het stuiterei heel leuk gevonden
werd door de kinderen).
Verder waren er ook nog paasstollen met een pakje roomboter erbij.
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Waarvan één speciale paasstol die werd gebracht door de heer,
Kees v/d Heijden die ook had vernomen dat er een paaskien was
maar helaas zelf niet aanwezig kon zijn.
Deze paasstol werd gewonnen door de heer, Erik Bungerner en
daar was ik eigenlijk wel een beetje jaloers op.(en hij wilden ook
niet ruilen)
Verder kan ik u melden dat niemand met lege handen naar huis is
gegaan.
De dames van de organisatie zoals eerder vernoemd, hebben om
beurten onder begeleiding van de jongste leden achter de ballen
draaimolen gezeten, die de nummers luid en duidelijk door de microfoon riepen;
Nuuummmmeeerrrr:
Bernard 4, nuuummmmeeerrr: Isaac 17 enz, enz.
Dat deden de kinderen erg goed ook al vielen er wel eens een paar
ballen op de grond.
(ja ja… al het begin is moeilijk)
Maar nadat de ballen van de grond waren geraapt, is er op toegezien en direct gecontroleerd of alle ballen compleet waren en ging
de Bingo na een kleine op onthoud gewoon weer verder.
De bar werd bemand door de heer, Erik Hoogeboom wat hij wel
eens meer doet bij andere gezellige bijeenkomsten.
Ik kan u vertellen maar dat heeft een ieder al lang gezien…(maar
toch)... dat hij dit heel erg gepassioneerd en in eigen tempo doet.
Ook waren er weer schaaltjes te koop voor 3 euro die rijkelijk gevuld waren met: leverworst, komkommer, tomaatjes, snijworst en
kaas…… natuurlijk alles zo vers… van het mes.
Na afloop hadden veel mensen haast om naar huis te komen maar
dat schijnt meestal zo te gaan heb ik horen zeggen.
Dat vind ik wel een beetje jammer want na de bingo is het ook
heel gezellig aan de bar met een wijntje, biertje en of een frisje
nog even na kletsen met een warm balletje gehakt en een nootje
erbij.
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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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Natuurlijk hebben we ook weer met zijn allen de boel weer netjes
rechtgezet en opgeruimd.
Zodat de volgende activiteit gelijk gestart kan worden.
Lieve Leden,
De bingo was druk bezocht door plus minus 60 leden.
En ik kan u vast verklappen dat u niet tot de paas hoeft te wachten.
Want de dames hebben binnen kort een vergadering over de volgende bingo waar u natuurlijk nog een bericht over krijgt.
Deze bingo schijnt een speciale bingo te worden, anders dan anders, ik ben benieuwd?????
Dus houdt uw brievenbus in de gaten, zodat u dit niet gaat
missen!!!!!
Zooo….. dit verslag door mij geschreven, omdat ze mij daarvoor
hadden aangewezen vond ik heel leuk om te doen, hoop dat ik het
zo geschreven heb dat u denkt,
De volgende keer ben ik er ook…. of weer bij.
De laatste leden gingen rond 2 uur naar huis, dus houdt u niet van
bingo maar wel van een hapje en een drankje met wat gezelligheid kom dan gewoon wat later naar ons buurtgebouw toe.
met vriendelijke groet,
Willeke Snoep
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Deze klaagmail ontving de redactie met de bedoeling het aan zoveel mogelijk mensen te laten lezen, hetzij via de mail hetzij via
een publicatie. Het buurtblad leek me daarvoor een leuke gelegenheid.

Ik ben boven de 60 en ben moe.
Hallo
Ik ben boven de 60 jaar.
Ik heb hard gewerkt sinds mijn 14de. Behalve op enkele momenten van serieuze gezondheidsproblemen heb ik 40 tot 60 uren per
week gewerkt en dat gedurende 44 jaar.
Ik verdiende redelijk geld, maar had mijn baan of mijn salaris niet
geërfd en ik werkte om daar te komen waar ik vandaag ben.
Als je de economie bekijkt, lijkt het geen goed idee te zijn, gepensioneerd te worden. Maar ik ben gepensioneerd - héél gepensioneerd zelf.
Ik ben het moe, om te horen, dat ik "mijn rijkdom moet verdelen"
onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen.
Ik ben het moe om te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, van mij wil afpakken - desnoods met geweld - en het
aan mensen te geven, die te lui zijn zelf geld te verdienen.
Ik ben het moe, dat men mij vertelt, dat ik mijn levensstandaard
moet verlagen en zodoende de verwarming van de planeet tegen te
gaan en niemand mag erover debatteren.
Ik ben het moe, verteld te krijgen, dat drugverslaafden ziek zijn en
dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch laten behandelen, en dat ik zou moeten betalen voor de schade, die zij
aanrichten.
Is er misschien ooit een reuze-bacil vanuit een donkere straat gesprongen, die hen heeft gepakt en tegen hun wil 'witte poeder' in
hun neus heeft gedwongen of een naald in hun arm gestoken, terwijl zij zich hevig probeerden te verzetten ?????
Ik ben het moe, om te horen, hoe ‘goede’ atleten, entertainers en
politici van alle mogelijke partijen het over onschuldige of domme
fouten hebben, als wij maar al te goed weten, dat hun enige fout
was, zich te laten betrappen.
Ik ben moe van mensen die op hun rechten pochen, arm of rijk.
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En ik ben mensen, die geen verantwoording voor hun eigen leven
en acties willen nemen, werkelijk moe.
Ik ben het moe, te horen, hoe zij de regering of anderen voor hun
problemen verantwoordelijk maken.
Ja, ik ben verdomde moe. Maar ik ben ook blij, dat ik boven de
60 ben .....
Want nu hoef ik niet (meer) te zien, wat deze mensen van de wereld gaan maken.
Ik heb wel medelijden met mijn kleinkinderen en hun toekomstige kinderen.
God zij dank, dat ik op de terugweg ben en niet op de heenweg.
Dit zal waarschijnlijk niet wijd en zijd gepubliceerd worden, behalve als wij het doorsturen of publiceren.
Dit is uw kans, om een verschil te maken.
En ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die
vergrijzing aan te moeten horen waarmee men ons regelmatig een
schuldgevoel aan probeert te praten omdat we überhaupt nog het
lef hebben om zo lang te leven; vooral de overheid maakt hier
graag gebruik van maar die vergeten dat deze grijze horde destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber heeft getrokken om voor hen weer vrije baan te maken. Ik heb geen dank
nodig maar ik zou een beetje meer respect voor mijn grijze kop
wel op prijs stellen.
Groetjes en nog menig jaartje in een goede gezondheid toegewenst.
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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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GEBAKKEN LUCHT
slotaflevering
In een voorgaande aflevering uit deze serie stelde ik de vraag of
we voorbij mogen gaan aan het feit dat alle landen tezamen een
nieuw wereldrecord gevestigd hebben ten aanzien van de uitstoot
van broeikasgassen.
Volgens Rosanne Hertzberger, moleculair microbioloog van professie moeten we ons niet laten meeslepen door paniekreacties en
doemdenkerij over de toekomst van moeder aarde. Zij meent het
beter te weten, waarover later! Natuurwetenschappers en milieuorganisaties leven zich uit in het verspreiden van cijfers en voorspellingen over milieurampen van ongekende omvang maar volgens
Hertzbergers op historische feiten berustende prognoses hebben ze
geen argumenten om maar een deuk in een pakje biologische boter
te slaan.
Voor mij reden om een aantal onderkende problemen aan elkaar
te breien en zoals ik eerder beloofde de zorgen en oplossingen wat
dichter bij onze leefomgeving te situeren. Laat ik dan maar beginnen met de kritische geluiden van Milieudefensie over de bevindingen in de wereld en in Nederland in het bijzonder. Zo lees ik
dat op 19 februari het honderdste meetpunt voor luchtkwaliteit
werd geïnstalleerd.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in hun
gemeente en moeten zorgen dat zij op l januari 2015 aan de Europese normen voldoen. Bewonersgroepen van Alkmaar tot Maastricht, en van Apeldoorn tot Den Haag doen mee aan het meetproject en meten zelf de luchtvervuiling in hun buurten. Eerder al liet
ik weten wat er in onze provincie en in de gemeente Haarlemmermeer speelde op het gebied van de luchtkwaliteit. De provincie
reserveerde voor de periode 2007-2011 5 miljoen euro ter stimulering van de verbetering van de luchtkwaliteit maar van een
definitief besluit van Provinciale Staten is nooit meer iets vernomen. Of ik heb mijn bronnen gemist, of het geld bleek niet langer
beschikbaar wegens foute beleggingen bij I-save in IJsland. Intussen bleek dat Nederland destijds niet voldeed aan de toenmalige
Europese normen. Vanaf 2005 waren er normen van kracht voor
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grof fijnstof. De voorgenomen wetgeving waaraan de lidstaten
worden onderworpen gaat eerst in 2015 in en stelt ook bovengrenzen aan “klein stof” Sorry hoor, het onderwerp leent zich niet voor
grapjes, maar nu heb ik het even niet. Stof in de betekenis van fijne zwevende deeltjes als roet van uitlaatgassen zijn in mijn ogen
nauwelijks waarneembaar en dan onderscheid maken in grof en
minder grof is voer voor microscopische analisten maar voor mij
blijft het inadembare rotzooi. Hoe ver reikt de goedwillende bureaucratie? Welke normen hanteren de Chinese burgers, die stikken in de troep langs de snelwegen en in hun stadscentra? Dat kun
je nog met een duimstok meten. Ik mis een duidelijk beeld over
hoe de nieuw samengestelde gemeenteraad in Hoofddorp de impact van deze nieuwe ontwikkelingen op hun waarde weet te
schatten. Dat er burgeriniatieven zijn om meetpunten te bemannen
roept de vraag op: “hoe krijgen we in godsnaam onze politici een
keer in beweging om wat verder over de eigen grenzen te kijken
en informatie in te winnen?” Wel heeft wethouder Bezuijen onlangs een Plan van aanpak luchtkwaliteit door B&W nader geïntroduceerd en aangekondigd om daarover voorstellen aan de Raad
te doen. Ik heb er nog niets over vernomen. Wie het weten wil?
Vraag het de Burgemeester, zou ik zeggen. Intussen mogen we
opnieuw scepsis hebben omtrent een breed gedragen wil “om
schoon schip” te maken. Tot voor kort speelde Europa met zijn
milieubeleid een voortrekkersrol in de wereld. Maar het recente
besluit over emissierechten is drie stappen terug. Eurocommissaris
Conny Hedegaard zal moeten komen met structurele verbeteringen binnen het emissiehandelssysteem, terwijl dit systeem onder
haar handen verder verpulvert. Het besluit van het Europese Parlement van begin april om tegen een voorstel te stemmen om de
emissiehandel vlot te trekken. Daarmee is vervuilen voor het bedrijfsleven een stuk goedkoper geworden dan energie besparen en
inzetten op schone produktie. Directe gevolgen: Europese kolencentrales kunnen gezellig doorstoken; staalindustrie en chemie
hoeven niet langer te dreigen, dat ze Europa vanwege de kosten
verruilen voor minder ambitieuze plekken in de wereld en de internationale luchtvaart wordt niet aangepakt. Politici leunen achterover, de markt doet zijn werk en de niet de vervuiler maar de
consument betaalt.
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Stofwisseling
***********
Per dag passeert zo,n 10.000 liter lucht onze luchtwegen op weg
naar de longen. Die verse lucht bevat eenvijfde = 20% aan zuurstof. Bij het inademen stroomt die lucht via neus, keelholte en
luchtpijp naar de longblaasjes geven dat vervolgens af aan het
bloed. De afvalstoffen uit het bloed worden in de vorm van koolzuurgas weer door de longblaasjes afgevoerd en aan de buitenlucht prijsgegeven bij het uitademen. Zo blijft de verhouding
zuurstof/koolzuurgas in ons bloed optimaal. Zuurstof blijkt dus
essentieel voor ons voortbestaan en zorgt ervoor dat organen en
lichaam goed funktioneren. En nu Hertzberger. Zij stelt dat de
mens zuurstof associeert met schoonheid, helderheid, ademen en
leven. Tot zover niets nieuws.
Maar waar de mens vol eerbied en ontzag aan de jungle refereert
als” de longen van de aarde” is het regenwoud voor prehistorische
levensvormen ervaren als niets minder als een zwaar vervuilend
industrieterrein. Als onze anaerobe voorouders een milieutop zouden kunnen organiseren, zou het belangrijkste vraagstuk zijn hoe
je het best de uitstoot van het giftige zuurstof door het Amazonegebied aan banden kon leggen. Ik ga verder met mijn feitenrelaas
en laat het laatste woord aan Hertzberger zoals het een goede columnist betaamt.
Kringloop van evenwicht
********************
Afgezien van de techniek van ademen en de daarbij behorende
ontspanning als je dat goed beheerst is er in de natuur een kringloop die er voor zorgt dat de hoeveelheid zuurstof in de dampkring
rond de aarde constant blijft. Want ook planten ademen onder invloed van zonlicht en warmte. Weliswaar met behulp van geheel
andere technieken en verschillend onder invloed van de habitat of
leefomgeving. Een cactus in de woestijn zal een andere bijdrage
leveren dan een varen in het bos en bekend is dat men op grote
hoogte en boven de boomgrens met ijlere lucht en minder zuurstof
te maken krijgt. Wat alles nu zo interessant maakt is de samenwerking op onze planeet tussen flora en fauna. Bomen en planten
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zorgen namelijk voor de omgekeerde stofwisseling om het evenwicht in stand te houden. Zij nemen om te groeien koolzuurgas
op en scheiden en scheiden vervolgens zuurstof uit. Daarom en
om nog vele andere redenen is het zo belangrijk, dat wij het bosareaal op aarde en de flora in de oceanen in stand houden. Maar
Hertzberger ziet het anders, getuige haar min of meer venijnige
conclusie over moeder natuur en de menselijke nonchalance inzake het gebruik van grondstoffen, water en lucht. In het voetspoor van haar bevindingen zullen de politieke leiding van de
Volksrepubliek China en de Raden van bestuur van onze foute
multinationals Shell en Heineken en het Hilversumse mediacircus
van Mathijs van Nieuwkerk steun vinden in de gedachtengang
àpres nous la deluge” en “de wereld draait door”.
En dan nu weer Hertzberger, die vanuit microbiologische benadering onze bezorgdheid en ethische opvattingen afdoet als een grote grap. De ontwikkelde mens heeft geleerd je afval netjes in de
prullenbak te gooien. Je hoort niets achter te laten in dat paradijselijke natuurpark dat aarde heet. Hoe natuurlijker hoe beter. In
een optimale wereld trippelen we op onze tenen door de natuur
zonder vlekken te maken of iets omver te stoten. Die gedachte is
kolderiek want uiteindelijk kan zij onze zogenaamd kwetsbare
aarde natuurlijk niets schelen hoe zij eruit ziet. Meer CO2 is niet
goed of slecht voor de planeet en ook niet voor de natuur; sommige soorten zullen profiteren, anderen zullen uitsterven. De enige
planeet die de mens wil behouden is een planeet waar de mens
goed kan aarden. Met weinig CO2 en veel zuurstof. Niet te warm
en niet te koud. Met aaibare biodiversiteit, geinige curiosa zoals
de tijger en de neushoorn en niet te zure oceanen zodat het koraal
er nog een beetje kleurig uitziet als we op vakantie zijn op de
Seychellen. Al die zogenaamde liefdadige pogingen tot natuurbehoud en bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen
komen voort uit een uitermate egoïstische instelling. Zolang de
aarde maar precies geschikt blijft voor ons. Zolang wij maar in
leven blijven. Dan mag de rest stikken. Heel natuurlijk van Ons.
Tja, van Zonneveld, daar zit je dan met je slecht verwerkt schuldgevoel. Schuldgevoel jegens de grotendeels uitgeroeide
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indianenstammen, die leefden in harmonie met hun omgeving,
jegens de vissers van de Indonesische archipel, die werden verdreven door consessies aan de Japanse en Russische Industrievloten,
jegens de inwoners van het Chinese kankerdorp Jinling, waaruit
ook de katten weg willen. Bijna 600 miljoen Chinezen hebben
rechtstreeks te maken met zeer ernstige lucht-en watervervuiling .Dat China voor het onweerlegbare economische succes een
hoge prijs betaalt is op zich niet nieuw, wel is nieuw dat de problemen niet langer worden verdoezeld. Vooral dank zij het internet krijgen de kankerdorpen, de industriële lozingen en de naar
schatting 30.000 tot 50.000 demonstraties tegen riskante fabrieken, stinkende megastallen en lozingen veel aandacht.
Hoe cynisch en denigrerend kun je met dit soort problemen omgaan? Ik begrijp best dat Rosanna Hertzberger haar column shockerend wilde neerzetten. Ik kan daar ook een houtje van en beperk
mij tot enkele pogingen en aanbevelingen om de westerse burger
aan te zetten tot milieuvriendelijk gedrag. Een poging van het
Amsterdamse stadsbestuur om van de Utrechtsestraat een klimaatstraat te maken is op een mislukking uitgedraaid. De straat
werd tot proeftuin gebombardeerd; de vuilnis werd opgehaald in
recyclebare kartonnen dozen; er werden energiescans uitgevoerd
en ondernemers kregen aanbiedingen om over te stappen op groene stroom. Het zette geen zoden aan de dijk. In absolute termen
leverde de milieuwinst 461 ton CO2 reductie en het effect weegt
absoluut niet op tegen de gemaakte kosten.
TNO heeft onderzoek gedaan naar vier uitvaartvormen. Dat zijn
begraven, cremeren, resomeren en cryomeren. Beide laatste vormen zijn in Europa nog niet wettelijk toegestaan. De politiek stelt
zich vooralsnog terughoudend op. Een onderzoek wijst uit dat de
nieuwe methoden het milieu het minst belasten. Nu blijkt, dat om
de schade aan het milieu van begraven per lijk 85 euro aan compensatie vraagt om de effecten te neutraliseren. Als mijn erfgenamen daar geen moeite mee hebben kies ik vooralsnog voor een
milieuonvriendelijke groeve. De Servische oorlogsmisdadiger
Mladic heeft er nu nog een nieuw schuldgevoel bij.
Hoe zit het met de eigen doelstellingen voor duurzaamheid van
onze Unilever?
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Je mag veronderstellen dat zo'n plan is doortrokken van de oerHollandse gruttersmentaliteit.
Het bedrijf wil een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en legt zoals dat een goede multinational betaamt de bal bij
de toeleverancier en de consument. Want zo stelt het voedings/
wasmiddelenconcern: Ruim 90% van de CO2 uitstoot die Unileverprodukten veroorzaken, ligt bij toeleveranciers en consumenten. Op het gebied van kledingwassen en douchen ligt zelfs 85%
bij de consument. Ja U raadt het al. Het concern wil niet aandringen op niet meer douchen, maar misschien kunt U één douchebeurt per week overslaan. Ik wacht nog op betere voornemens
zoals het verminderen van onderzoek met proefdieren. Dat zal
ook Hertzberger bevallen dunkt mij. Intussen heb ik meer bewondering voor de aartsbisschop van Canterbury, die een deel van
zijn diensten inruimt om te waarschuwen voor de excessen van
het hedendaagse kapitalisme, de giftige hebzucht en de roofbouw
op grondstoffen. Een dergelijk standpunt zou ook ten voorbeeld
strekken aan de nieuw gekozen paus. Iek dank Golland voor die
duurzaam gekwekte bloemens”
John.J. van Zonneveld
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Beste lezers,
In dit nummer vind u het laatste artikel van de hand van John van
Zonneveld.
Dit heeft alles te maken met zijn al ver gevorderde leeftijd, hij
doet dat met een serie over goed en fout. Hij stelt zich voor een
tribunaal in de vorm van schandpalen waarin hij onverbiddelijk
afrekent met gebrek aan beschaving ,hysterisch consumentisme en
gebrek aan toezicht op blinde hebzucht. Hij wil daarbij tevens
aantonen dat goed en kwaad vaak dicht bijeen liggen en dat veel
uit domheid ontstaat. De redactie spreekt zijn dank uit aan John
voor de vele jaren dat hij ons buurtblad vulde met zijn kijk op de
wereld. John is de langst schrijvende scribent geweest sinds het
buurtblad verscheen. Hij heeft zelfs heel wat jaren deel uitgemaakt
van de redactie commissie. John, wij wensen jou met Nel nog een
rustige oude dag toe en we hopen je toch niet uit het oog te verliezen .De nu nog resterende redactieleden:
Wil ten Bookum.
David Knibbe.
Elly Visbeen.(acquisitie)

25

Oplossing van de puzzel uit t februaribuurtblad:
Valk– Aardbei– Koster– Apert– Naast– Tarwe– Integer– Eland–
Paars– Later– Atlas– Nona– Nors– Etang– Noord:
Vakantieplannen
Ingestuurd door: Bep Rijnsburger, Ans Laan, Margret Zelhorst,
Wil Blauwhoff en John van Nieuwburg.
De winnaar is: John Van Nieuwburg. John van harte!!!!!!
###
OPROEP
Wij hebben zeker 2 maar het liefst 3 maatjes om bij David op de
baan een paar uurtjes te tennissen.
Heeft u belangstelling??
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Jannie v.d. Geest.
Tel.nr. 601053

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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PUZZEL PAGINA
Maart, april,mei voorjaar, schoonmaak.
Nee, daar doe ik niet aan. Als je geregeld een kast opruimt en wekelijks alles even goed doet, dan heb je echt geen zin in een grote
schoonmaak. Maar ja, dat was vroeger anders. Dan moest voor de
Pasen eigenlijk de kachel al uit zijn. De kachel, die met al zijn as
toch wel veel stof deed opwaaien. En dat stof vloog dan weer in
de gordijnen, vitrages en (losse) vloerbedekking.
Zelfs de loper van de trap, die toch in de koude gang was, moest
er aan geloven en kreeg dan ook flink met de mattenklopper.
Nu vraagt u zich af, wat dat met de maand juni te maken
heeft.
Dat zal ik dan even uitleggen. In het begin vertelde ik al over kasten opruimen. Nou, dat deed ik ook weer eens.
Een kast, waar onder andere boeken in lagen.
Een van die boeken was een boek, waarin veel spreekwoorden
waren beschreven. En dat was nu het punt. Er waren woorden uit
verdwenen. Dus nu heb ik een paar onvolledige spreekwoorden.
Misschien kunt u mij helpen deze spreekwoorden weer compleet
te maken.
De eerste letters van het in te vullen woord vormen een zin.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dat is spijkers op laag _ _ _ _ _ zoeken.
Men moet het _ _ _ _ _ smeden als het heet is.
Zijn _ _ _ _ _ haren kwijt zijn.
Met grote heren is het kwaad kersen _ _ _ _ _.
Het _ _ _ _ _ van de kous willen weten.
Die jas kan lezen en _ _ _ _ _.
Dat was de druppel die de _ _ _ _ _ deed overlopen.
Bij _ _ _ _ _ en ontij.
Wie niet braden kan, moet _ _ _ _ _ de keuken blijven.
De beste breister laat wel _ _ _ _ _ een steek vallen.
Het bij het rechte _ _ _ _ _ hebben.
Daar kraait geen haan _ _ _ _ _.
Een _ _ _ _ _ neus hebben.
Met _ _ _ _ _ vuist regeren.
Berouw komt _ _ _ _ _ de zonde.
_ _ _ _ _ de hand in hebben.
Verschillende potjes op het _ _ _ _ _ hebben.
Na gedane _ _ _ _ _ is het goed rusten.
Een _ _ _ _ _ in de zak kopen.
De tijd heelt _ _ _ _ _ wonden.
Van de _ _ _ _ _ een dag maken.
Tranen met _ _ _ _ _ huilen.
Een blik op _ _ _ _ _ werpen.
Met man _ _ _ _ _ muis vergaan.

Het aantal streepjes geeft niet het aantal letters van het woord
aan!!!
namens de redactie
Ociena.
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AGENDA
2-6
27-8
1-9
3-9

Kienen
14.00 uur
Inspeelavond klaverjassen 20.00 uur
Fietstocht
Info in Witte Weekblad
Aanvang klaverjascompetitie 20.00 uur

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
20.00 uur

Attentie: Inleveren van kopij: voor het buurtblad
van september uiterlijk 10-08-2013.
De redactie van ‘t Dijkertje
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verzekeringen
schadeverhaal
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hypotheken
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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 + ...

