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We staan eerst even stil, bij hen die in 2006 zijn overleden. Dat zijn: Jan de Jong, 
Mevr.v.d.Baan, Chris v.d.Kuyl en Cor Eikelenboom.       
Nee, het is niet de troonrede, die u hier ziet. Het is het jaarverslag, dat ik in dichtvorm 
giet. En om het duidelijker te kunnen zien zijn de letters iets groter en duidelijker te 
lezen bovendien. Het is niet, dat ik zelf zo iets maak Daarvoor hebben we een dichter in onze 
zaak (Anneke Eikelenboom )  die alles op volgorde heeft gedaan, zoals het het afgelopen 
jaar is gegaan. 
 
Januari 
De nieuwjaars begroeting van vorig jaar 
bracht ons voor de laatste keer bij elkaar 
op de bewegende vloer in deze zaal. 
Maar nu genieten we allemaal 
van een licht en helder gebouw 
En daarvoor waren vele mensen in touw. 
 

Februari - Maart 
In de vergaderingen van februari en maart 
werd er heel wat afgekaart 
door het bestuur en werd beslist 
dat een bouwcommissie er het meest van wist. 
Toen de beslissing eenmaal was gevallen 
stonden we er ook achter met z’n allen. 

 
April 
Rehoboth moest inwendig worden verbouwd. 
De vloer was slecht en het plafond was oud. 
De verwarming deed het niet zo best  
en de verluchting was ook op z’n lest. 
Stoelen en tafels uit het gebouw 
moesten in de blokhut, een heel gesjouw. 
Daarom werd in een mum van tijd 
de blokhut voor Rehoboth neer gevlijd. 
Cees: met de waterpas en Karel met z’n kraan 
samen met Henk was dat snel gedaan. 
Op zaterdag voor Pasen 
werkten vele mensen als hazen. 
Want vele handen maken het werk licht 
en voor de regen viel, was de blokhut zo goed 
als dicht. De blokhut moest er tijdig staan, 
want het moest officieel door een echtpaar worden 
opengedaan. 
Want eind april ging Jannie haar winkel sluiten 
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en de klanten van Hugo moest nu naar buiten 
om heel ver hun boodschappen te gaan halen. 
En dat was in het begin wel heel erg balen. 
Een receptie werd voor hen georganiseerd 
en dat werd door hen zeer gewaardeerd. 
Dus sloten ze de auto en de shop  
en openden ze de blokhut en dat vonden ze top.  

 
Mei t/m Augustus. 
Mei tot en met augustus doen we bij elkaar 
misschien vindt u dat raar 
maar deze 4 maanden was men hard aan het werk 
in de voormalige hervormde kerk. 
De vloer bewoog op veel plekken en hier en daar zaten ook nog vlekken. 
Een gedeelte van de vloer werd toen hersteld. 
Eigenlijk moest de hele vloer er uit, was gesteld. 
Maar ja, daar waren geen euro’s voor. 
Met wat passen en meten kon het er mee door. 
 
Er werd hard gewerkt door Henk en Cees. 
Maar er zijn ook nog andere bezig geweest  
Zo haalden David en Cor, indien nodig hout en materialen,  
en hun hulp was echt niet overbodig. 
Toen iemand, al fluitend een vrolijk wijsje 
kwam met een heel leuk surprijsje 
Iemand had ons geld geschonken voor de vloer 
en dat was voor Cees en Henk heel goed voer. 
 
Snel werd toen de vloer gesloopt  
maar op wat er onder zat had men niet gehoopt 
Nieuwe balken moesten worden aangebracht 
en dat had men zeker niet verwacht. 
Toen dat alles was gedaan 
legden ze netjes waterpas de ondervloer aan. 
Dan kon de nieuwe vloer er op. 
en was de vloer weer op en top. 
 
Henk Zelhorst met z’n kornuiten 
en daar kunnen we echt niet buiten, 
zorgden voor veel meer licht. 
Nu hebben we op alles een beter zicht. 
Ook moest er veel worden geschilderd 
de muren van binnen en buiten waren iets verwilderd. 
Ook daarmee deden weer vele handen mee. 
Maar ook op het dak gingen ze in zee, 
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want men wilde geen strepen meer op de wanden  
En ook dat werd gedaan met dezelfde handen. 
 

September 
Maar in september was die grote klus geklaard 
en alle dijkers kregen toen een uitnodigingskaart 
om de heropening bij te wonen 
en hun belangstelling te tonen. 
Helaas was een van de harde werkers ziek 
maar het bestuur raakte niet in paniek 
Er werd een reserve uit de zaal gewipt 
En  samen  met Cees werd  het lint doorgeknipt. 
 
Op 16 september was de kunstvaart route  gepland. 
 En  men werd binnen en buiten verwend. 
Theater Kosto en de verhalenman nou, 
die konden er wat van. 
Groot en klein hebben ervan genoten 
in gebouw Rehoboth en  op de boten. 
 
Fietsen is wat men hier veel doet. 
Vaak omdat het meestal moet.  
Maar 10 september was het feest. 
De puzzeltocht, uitgezet door  fam..v.d.Geest  
Zo'n '35 kilometer  moet men trappen  
en ondertussen antwoorden  zien te gappen 
 van de vragen die men stelt. 
En wie alles  goed heeft, is een held. 

 
Oktober 
Twee maal per jaar hebben we de bustocht 
 en  velen hebben daar in een zitplaatsje gekocht  
In Juni gingen we naar het Noorden, 
 waar de Wieringerdansers heel hoog scoorden 
 In oktober is dan de tweede rit. 
Met een bus die dan aardig vol zit. 
We reden door de Lage Vuursche en het Gooi. 
 Men let er niet altijd op, maar Nederland is heel erg mooi. 
 
In Oktober hebben we ieder jaar de bazar 
weer 't Rad gaat hier dan lekker te keer 
En  bij het ballengooien en het sjoelen kun je de sfeer heel erg goed voelen 
't Raden van de naam van beer of pop brengt ons ook weer wat euro's op. 
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November 
Op  15 november mocht het sinterklaasfeest er ook weer zijn. 
Voor de kinderen een jaarlijks festijn.  
De sint was bijna voorbij Rehoboth gegaan,  
Hij wist dat daar een oud gebouwtje moest staan  
Maar dat het zo was opgeknapt. 
Dat hadden de Pieten hem niet verklapt. 
 
Zondag 26 november was er muziek in ons gebouw  
Nou, die middag vergeten we niet gauw. 
Veel muziek-instrumenten pakten men uit. 
 van Keyboard tot de fluit. 
Ik hoorde zeggen: Dit is voor herhaling geschikt 
Dus Ton, heb je alweer een datum geprikt? 
 
Ook de waarnemend burgemeester, mevrouw Netelenbosch 
Praatte op 23 november er lustig op los. 
Veel kwam ze te weten over onze buurt. 
Een nu maar hopen, dat dit niet in haar archief verzuurt. 
 
Nu nog en paar regels voor de activiteiten 
waar heel wat vrijwilligers zich in bijten 
6 maal per jaar krijgt u het dijkertje in de bus 
voor de redactie en bezorgers een hele klus. 
 
Het schoonhouden van ons clubhuis kost ook veel tijd 
 maar het moet gebeuren, dat is een feit. 
Gelukkig zijn er mensen, die dan  niet zitten  te balen 
en is Rehoboth om door een ringetje  te halen. 
Ook de mensen achter de bar raken door koffie, thee of frisdrank niet in de war. 
 
De VROM is achter de schermen heel hard aan het werk 
want Rijnland stelde paal nog perk 
aan de verhoging van de tarieven. 
En ik durf het haast niet zeggen, maar bij Rijnland zijn het dieven, 
Die aan onze euro's komen, zonder pardon, 
 maar de dijkbewoners wisten dat het anders kon  
Er is nu een stichting, die wordt geholpen door een advocaat  
die ons met raad en daad  ter zijde staat 
 
U zult daar  nog wel meer  van horen. 
We laten ons door Rijnland niet meer verstoren. 
Over de golfbaan kunnen we niet veel zeggen 
Dus daar kunnen we niets over uitleggen. 
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We wachten dus maar op een goed bericht, 
en hopen dat vooral het licht 
van de Driving-range in goede banen wordt geleid, 
en dat de bewoners daar daardoor worden verblijd.  
 
Omdat de A4 bij het viaduct bij de ringvaart ging verzakken, 
dacht Rijkswaterstaat, dit moeten we aanpakken 
Soms was daarvoor de dijk even dicht, 
Maar mensen toch, het is geen gezicht 
Al die palen, 't lijkt wel roest om de brug te steunen, 
wat nodig moest. Ze hadden het toch wel een kleurtje kunnen gebruiken.  
Ze staan op beton, dus we kunnen het niet verbergen achter struiken  
 
Pasen en kerstkien 
Mooie prijzen zijn er  te verdienen 
op de avonden met kienen. 
De prijzen, ingekocht door het kiendrietal 
zijn altijd zo, dat men er van genieten zal. 
 
We bedanken alle sponsors voor de vloer of voor een feest. 
Voor welk doel dat ook is geweest.  
Ook onze adverteerders in het blad 
Bedankt Ik heb geloof ik nu alles gehad.  
En heel belangrijk moet u weten.  
Ik zou het bijna nog vergeten.  
Het bestuur wenst u voor 2007 een veilig, gezond en gelukkig leven. 
En wensen alle aanwezigen hier voor vanavond heel veel plezier. 
 
 

Janny v/d/ Geest  
Voorzitster Buurtvereniging Nieuwe Meer 

 
 


