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Deze toespraak is zoals gebruikelijk voorgedragen door de Voorzitter Jannie v/d Geest op zaterdag 
14 januari 2012 in ons Buurthuis Rehoboth 
 
Welkom allemaal; 
 
Eerst wat huishoudelijke mededelingen. Er mag niet worden gerookt. De drankjes zijn tot de band 
gaat spelen op rekening van de buurtver. Als de muziek gaat spelen moeten de drankjes gewoon 
afgerekend worden, ik denk niet dat dat het probleem is, de drankjes kosten maar een euro.  
 
Wij staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal dit jaar ons brengen.  
Het wordt vast geen gemakkelijk jaar met alle bezuinigingen, maar wat een goede tijd om onze eigen 
creativiteit aan te boren, het ging soms ook wel erg gemakkelijk. De tijd dat het niet op kan is voorbij. 
Mijn in ziens kan de gemeente ook wel wat zuiniger met zijn euro`s omgaan. Kijk maar eens naar 
onze dijk. Wat heeft dat niet gekost en het gewenste effect is uitgebleven. 
 De buurtvereniging heeft 
108 leden, 74 donateurs en 12 adverteerders. Wij zoeken nog altijd een zevende bestuurslid. Per 1 
mei hebben wij een nieuwe gebiedsmanager Matthie Vermeulen, Peter de Graaf is van zijn pensioen 
gaan genieten.25 mei hebben  wij met een bus vol de smokkel route gereden. U hebt het verslag van 
Derk Blom in het dijkertje kunnen lezen. Het was een geslaagde dag. David bedankt, voor het twee 
maal per jaar organiseren van de bustocht. 5 Oktober zijn wij naar de orchideenhoeve geweest het 
verslag wat in het dijkertje stond was deze keer geschreven door Albert Roos. Ons buurtgebouw wordt 
intensief gebruikt. In maart zijn er  weer verkiezingen gehouden, dan is  
Rehoboth het stem lokaal. Het klaverjassen op dinsdag is al naar 6 tafels uitgebreid. Ook bridge op 
vrijdag en muziek op woensdag gaat gewoon door. 
Zes maal per jaar is er een bestuursvergadering en als er iets bijzonders is komen wij wat vaker bij 
elkaar. Stille zaterdag is onze buurtbewoner en klaverjasser de Heer Heima overleden. Heima was de 
buurman van Rehoboth. In het begin verkocht hij petroleum, hij venten dat uit in Amsterdan zuid. Daar 
kunnen wij ons in deze tijd weinig meer bij voorstellen. Hij heeft jaren het tuintje van ons buurthuis 
bijgehouden, en hij heeft geklaverjast tot het niet meer ging. Dat was heel erg want klaverjassen was 
zijn lust en zijn leven. Vele jaren ging hij dan ook met de beker naar huis. Die stond dan in zijn 
vensterbank. De laatste tijd was niet makkelijk voor hem en zijn kinderen. Wat heel leuk is dat zijn 2 
kleindochters in zijn huis komen wonen. Ome Wietse is het prachtig aan het renoveren. Ik sta er 
versteld van hoe mooi het wordt. Leuk voor die meiden dat ze in opa`s huis kunnen wonen. Wij 
hebben het nog vaak over Heima. Ja Wietse hij kon beter kaarten dan jij. 
Er zijn wat nieuwe bewoners bijgekomen daar zijn wij blij mee, het is leuk dat de lege huizen weer 
bewoond worden. Er zijn weer wat kinderen geboren. 
16 april is de veerpont Ome Piet gaan overzetten. Wat een groot sucses.  
4 september hebben  wij weer een fietstocht gehad. Deze keer uitgezet door Hugo en Albert Roos. Er 
is altijd wel discussie over de tocht maar dat houd het spannend. Er heeft weer een leuk verslag in het 
dijkertje gestaan. Wij hebben met Pasen en Kerst weer leuk gekiend of gebingood hoe het ook mag 
heten het was erg leuk, veel jeugd heeft de weg naar de kienavond weten te vinden. 
13 november is er gemusiseert. Tom Kwakernaak heeft de middag georganiseerd, Het was een 
geslaagde middag Rehoboth was bijna te klein. Onze eigen Klaas Veen en Dirk Heystek hebben het 
voor ons een beetje Thuis gemaakt. 
De bazar  was weer al is het outbollig toch heel gezellig. 
Sinterklaas altijd een happening geweldig georganiseert door de sinterklaascommissie, de fam. Heima 
Dank jullie wel. 
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 Ik lees nu het verslag van de VROM en het Pontje voor dat komt uit de koker van Erik Hoogenboom. 
 
VROM Commissie 
Afgelopen jaar is geen bijzonder jaar geweest met het oog op VROM zaken. 
De Ringdijk blijft een zorgenkind maar met het nieuwe Deltaplan Bereikbaarheid lijken we de goede 
richting op te gaan. 
Wij maken ons wel een beetje zorgen tav het geplande fietspad over het dijklichaam langs de A9 / 
Golfbaan, maar ook hierbij krijgen wij gelukkig de steun van de Gemeente. 
De vorderingen tav het Golfterrein en de start van de werkzaamheden aan de Driving Range houden 
wij goed in de gaten, gesteund door alerte buurtbewoners hebben wij er gelukkig voor kunnen zorgen 
dat de afvoer van sloop materiaal via de Oude Haagweg heeft plaatsgevonden. 
Ook heeft het misbruik van de Koekoekslaan onze aandacht en zijn we in overleg met de gemeente 
voor een passende oplossing. 
Helaas is het opknappen van de onderdoorgang van de A4 viaducten weer een grote stap achteruit 
gegaan, door uitblijven van handhavend optreden van de Gemeente. 
Met de komst van de nieuwe gebiedsmanager, hebben wij na een korte periode besloten het overleg 
weer in de vertrouwde samenstelling te laten plaatsvinden, wat, wat ons betreft de effectiviteit te 
gunste is gekomen. 
Wij zijn ook zijdelings betrokken geweest bij het project en informatie bijeenkomst over de 
Bovenlandjes, wat helaas een zeer verhitte bijeenkomst is geworden. 
De doelstelling voor volgend jaar zullen wij alleen kunnen realiseren met uw medewerking, hierbij 
verzoeken wij u om hierbij respect voor een ieder in acht te nemen ook al zijn we het niet altijd 
met elkaar eens. Iedereen, dus ook in Nieuwemeer heeft recht op zijn of haar eigen mening en 
moet deze ook kunnen uitspreken. 
 
Voor het komende jaar, hopen en werken wij aan 

 Het plan om weer een informatieve rondgang door/over de golfbaan te organiseren 
 De te verwachten verkeersgroei in en om Nieuwemeer te kunnen beperken tot het maximaal 

haalbare hierbij denken wij vooral aan het (H)OV over de Oude Haagweg en het verkeer en 
inrichting van de Nieuwemeerdijk. 

 Deel te blijven nemen aan de Begeleidingsgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit tbv omlegging 
A9 en daaraan gekoppelde overleggen, zoals die van de Werkgroep Bereikbaarheid 
Badhoevedorp en omgeving 

 Goed georganiseerde en geïnformeerde Baggerwerkzaamheden van de Ringvaart 
 Voortgang van de overleggen van het SBOH ten aanzien van de steigers en 

opstalzaken. 
 Deelname aan het kernenoverleg, waaraan alle 26 kernen deelnemen, om zo onze 

gezamenlijke punten kracht bij te zetten richting de gemeente, denk hierbij aan het Ringdijk 
beleid, eigenlijk met een ij. 

 Continuering van de Gebiedsoverleggen en uiteraard hierin inbrengen van eventuele 
onderwerpen van uw zijde. 

 
Ook komend jaar kunnen wij nieuwe inbreng in de VROM commissie gebruiken u weet ons te vinden 
en kunt ons altijd aanspreken 
 
VROM Commissie 
Fred Buijs  Jannie v/d Geest  
Cees Rijnsburger Erik Hoogenboom 
 
Ingelaste opmerking tav kerstbomen ivm de te late bezorging van de GFT kalender, is er 
afgesproken met de Meerlanden dat u komende Ma. samen met de GFT bak ook de kerstboom aan 
de weg kunt leggen. 
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Veerpont Commissie 
 
De Pont Commissie kan met de Veerpont Ome Piet op een zeer geslaagd seizoen terug kunnen 
kijken, dit uiteraard mede door uw belangstelling. Totaal hebben wij ± 5000 personen overgezet, 
geweldig, ver boven onze verwachtingen en belangrijk voor de motivatie van de vrijwilligers. 
Ook hebben wij op speciaal verzoek een paar avond/nacht overzetting georganiseerd, een geslaagde 
proef, waarmee ook is bewezen dat de activiteiten in bijvoorbeeld het Openlucht theater goed 
bereikbaar zijn per fiets en Pont vanuit Nieuwemeer. 
Gedurende het seizoen heeft u de inrichting kunnen zien veranderen, zo hebben wij 2 mooie 
informatie borden en een fantastische bank van het Amsterdamse Bos gekregen. 
Maar ook de borden op de pont zijn gedurende het seizoen gevuld met sponsor vermeldingen, waar 
wij uiteraard heel blij mee zijn.  
Verschillende buurtbewoners hebben ons voorzien aangename verrassingen als blijk van waardering 
erg leuk. 
 
Voor komend jaar staat gepland 

 Realisatie van een steiger aan de Nieuwemeerdijk zijde. 
 Verdere optimalisatie van de bereikbaarheid en wegbewijzering aan Amsterdamse Bos zijde 
 Voortzetting goede start 2011 
 Maar belangrijkere voor de huidige vrijwilligers en de continuïteit is uitbreiding van het team 

dus u bent bij deze uitgenodigd kom een keer kijken of het iets voor u of jou is ? 
 
Bedankt en graag tot ziens op de Pont 
 
Martin Brekelmans  Ben Eilander,   Erik Hoogenboom  
David Knibbe   Daan Pape,  Rick Hoogenboom  
Henk Kroon  
 
 
U bent van mij gewend dat ik een stichtelijk gedicht voorlees maar in deze tijd van krapte een wat 
vrolijker gedicht van Annie M G Schmidt  
 
Luchtpost voor dieren 
 
Op een januari dan sturen de mensen, 
Elkaar mooie kaarten met groeten en wensen 
Maar ook alle dieren.`t is werelijk waar 
Die wensen elkander gelukkig nieuwjaar 
De vink schrijft een brief 
Aan haar zoetelief 
En kareltje mus 
Stuurt een brief aan zijn zus 
En twee jonge roeken 
Een brief aan hun moeke 
Dat alles gaat dan met de luchtpost mee 
Naar Overvlakkee, of naar Heiligerlee. 
 
De luchtpost staat klaar. Over veertien seconden 
Vertrekt hij naar Kaapstad of Zutphen of Londen 
De post is een pikzwarte kraai moet je weten 
Hij roept: Kra, kra, kra! Hebt U niets vergeten? 
Heeft soms het konijn 
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Nog een brief voor Berlijn? 
 
En jullie fazanten 
Een kaart voor je tante? 
Een brief naar je ome 
In Brussel of Rome? 
Geen brieven  meer verder, dan zal ik maar gaan. 
Maar net als hij weg wil, daar komt iemand aan…. 
 
`t is Simon kabouter, hij roept erg geschrokken: 
Gelukkig, de post is nog niet vertrokken! 
Er liggen nog dertig brieven in`t rond 
Van allerlei dieren daarginds op de grond: 
Een brief van  de muis  
Aan haar ouderlijk huis, 
Een brief van twee mollen  
Aan iemand in Zwolle, 
Een brief van  de spin  
Aan zijn hele gezin, 
Een brief van  de specht en een brief van de sijs, 
Een brief voor Zaltbommel en een voor Parijs. 
 
Okè zegt de kraai, stop het maar in mijn tas. 
Dan gaat hij vertrekken, dan geeft hij vol gas 
En dan krijgt ieder dier [het hinderd niet waar] 
Een brief in zijn bus met: gelukkig nieuwjaar. 
 
 
Namens het bestuur van buurtvereniging Nieuwe Meer wens ik U alle goeds voor 2012.  
 
 
Bedankt voor uw aandacht een Heel fijne avond. Geniet er van. 
 


