
Toespraak door Voorzitster Jannie van der Geest Nieuwjaarsreceptie 2010. 
 
Hartelijk welkom aan een ieder hier. Afgevaardigde van politiek, dorps- en wijkraden pers en buurt 
genoten. 
Wij  staan even stil bij het afgelopen jaar. 
Er zijn ons dit jaar twee mensen ontvallen.In april is Alie Snoep overleden. De vrouw van Jan 
Snoep,Jan is jaren actief geweest in onze vereniging.Jan en de kinderen zullen Alie erg missen, wij 
blijven aan haar denken als een gezellige zangeres en een leuk mens. 
23 juni is George Visbeen overleden, voor Elly en Linda, de familie en ons een groot gemis. George 
was nauw betrokken bij onze vereniging.Wij konden altijd voor advies en goede raad rekenen op 
George,  
vooral bij een verbouwing of reparatie na een inbraak George stond altijd voor ons klaar.  
Hij was een gezellige  bridger. Wij zullen George  missen, wat mis ik de zaterdagmorgen , het kopje 
koffie en het evalueren van de bridgeavond. De koffie blijf ik wel drinken bij Elly maar George mis ik. 
Wij blijven met veel dankbaarheid  aan hem denken en zullen het nog vaak over hem hebben en 
zeker niet vergeten. 
 2 maart was en de jaar vergadering, de opkomst was groot en waarom, er werd uitleg gegeven over 
ons achtergebied in de volksmond de put. Ik heb het even opgezocht maar in 1992 bracht de 
president-directeur Smits van luchthaven schiphol ons een bezoek met de mededeling dat zeker zou 
worden begonnen met de aanleg van het golfterrein. Enige maanden later werd begonnen, ons 
achterland werd een modderpoel. Afgevaardigde van Bruggolf, Gemeente en Schiphol, onze 
gebiedsmanager de heer de Graaf. Alles was in huis om er een interessante avond van te maken . 
Dat is gelukt. Er werd uitleg gedaan aan de hand van tekeningen en alle vragen werden naar 
tevredenheid beantwoord. 
Er is begonnen met het uitzetten en opbrengen van grond, goede schone grond gecontroleerd door de 
grondverantwoordelijke van de gemeente. Wij volgen het op de voet, het is leuk om te zien hoe de 
contouren veranderen. Wij willen graag weten wat er achter ons gebeurd. Naar aanleiding van de 
vergadering hebben wij met de hele buurt uitleg gehad tijdens een wandeling door het hele gebied. 
Wandel op en mooie dag eens over de put en u kunt zelf zien dat er al wat op begint te lijken..  
 
Jojo van Roy heeft ons vorig jaar moeten verlaten omdat allen wonen niet meer ging. 1 maart was er 
een concert voor haar in het huis waar zij nu woont. Wij zijn daar met wat mensen geweest. Jojo gaat 
nog steeds mee met het dagje uit, op die dag heeft ze toch de leuke herinnering aan de dijk. 
 
10 juni en 30 september zijn wij weer met de buurt uitgeweest, in juni naar de tingieterij in Leerdam en 
in september naar het Boerenbond museum in Gemert. De bus was vol. Een compliment aan David. 
David zorgt er voor dat de bus vol komt en mensen en die het nog nooit hebben ervaren vinden het 
vaak erg gezellig. 
 
Van het fonds wijken en kernen hebben wij een leuk bedrag ontvangen om de tuin op te knappen. De 
tuin was wel aardig maar het hek deugde niet meer, daarom is er een nieuw hek geplaatst het hek 
hebben wij laten maken en met behulp van vrijwilligers is het geplaatst 
 
Begin september is er de jaarlijkse fietstocht, dit jaar uitgezet door Albert Roos, het is verrassent dat 
er zo dicht bij huis telkens weer iets nieuws valt te ontdekken. 
Mensen het is zeker de moeite waard om de eerste zondag van september in u agenda te noteren, 
dus niet allen noteren maar ook meedoen. 
 
4 april is het weer Paaskien geweest, een heel grote opkomst en veel jeugd. Dat is geweldig. 
Zo was het ook met de Kerstkien. Ik zie heel veel in de betrokkenheid van de jeugd. Dat is leuk om te 
zien. 
 
In oktober is ook weer de bazaar gehouden, zolang er vrijwilligers zijn gaan we er zeker mee door. Ik 
ben er trots op dat zoiets in onze buurt nog altijd bestaat 
 
In november is er altijd een muziek middag Dijkoeverture. De leiding is in handen van Tom 
Kwakernaat. Deze keer werd er medewerking verleend door een trio de naam is mij ontschoten. Maar 
onze eigen Klaas Veen bracht zijn repertoire ten gehore André Vrolijk u allen wel bekend trad op met 
zijn zoon. Zeker een aankomend talent. Onze eigen Dirk Hijstek heeft de middag afgesloten met een 
gezellig deuntje. Knap van Dirk, waarom? hij heeft het keyboard spelen zich zelf aangeleerd. 
 
Het Djkertje verschijnt 4 maal per jaar, het is een belangrijke kosten post, maar wij willen ongeacht lid 
van  de vereniging of geen lid iedereen op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging. 
 



Sint Nicolaas heeft ook dit jaar Nieuwe Meer aangedaan en dat ondanks zijn drukke leven in die tijd. 
Plus minus 25 kinderen en kleinkinderen worden dan verrast met wat snoep en een cadeautje. Met 
een bijdrage van een vaste sponser en wat van de opbrengst van bazaar enz. Wordt dit bekostigd. 
 
Voor December is er door de gemeente een mooi bedrag beschikbaar gesteld voor een kerstboom om 
de buurt op te leuken. Vorig jaar hebben wij dit geld besteed aan een nieuwe kerstboom met 
verlichting en nieuwe ballen, en is er buitenverlichting aangebracht. Dit jaar hadden wij een goed doel 
in gedachten. Voor kerstmis hebben wij van buurthulp een lijst gemaakt van ouderen en 
alleenstaande.  Wij kwamen tot 29 mensen. 
Voor de kerst hebben wij die bezocht met een kerststuk of boekenbon. Iedereen was zeer verrast.  
 
Hartelijk dank aan de gemeente. 
 
Terug- en Vooruit blik Activiteiten VROM Commissie 
 
Afgelopen jaar 
Rondgang over het toekomstig Golfterrein, hierover lopen nog overleggen tav de inrichting van de 
ECO zone met de gemeente. 
Vertegenwoordiging neemt zitting in de klankbordgroep Badhoevedorp eo. en in de WG 
Bereikbaarheid als onderdeel van de Dorpsraad Badhoevedorp. 
Overleg met de gemeente inzake verkeersontwikkelingen in Badhoevedorp en de gevolgen hiervoor 
of van, voor de Nieuwemeerdijk, oa de ontwikkelingen/plannen rond de Sloterbrug 
Er zijn verschillende bijeenkomsten ivm MER procedures bijgewoond en mede namens de 
Buurtvereniging zienswijzen ingediend. 
Overleggen Dorpsraad Badhoevedorp en uiteraard het Gemeentelijk Gebiedsoverleg. 
 
Wat kunt u komend jaar o.a. verwachten ? 
Evaluatie (enquete) ivm de 30 Km inrichting op de Nieuwemeerdijk. 
Aanpassing onderdoorgang A4 viaducten  netter / lichter / veiliger 
Handhaving woonschepen en onjuist gebruik walkant Nieuwemeerdijk 
Vervolg overleg met Burggolf en Gemeente over de voort gang en de ECO zone 
Mogelijk start voorbereiding nieuwe aansluiting Fokkerweg op A9, oa. Aanpassing/verplaatsing 
fietstunneltjes onder Nieuwemeerdijk en Schipholweg thv verkeersplein draaibrug. 
Onderzoek naar status en ontwikkelingen rond de loswal 
Overleg met B&W inzake het participatie convenant. 
 
Plannen die mogelijk in 2010 nog verder uitgewerkt gaan/moeten worden; 
Ontmoetingsplaats voor de jeugd van en binnen Nieuwemeer 
Nieuwe lokatie brengparkje Oud papier / glas etc. 
Eventueel terugkeer pondje Nieuwemeerdijk < > Bosplan,  fiets en voetverkeer. 
Overleg met de gemeente tav eventuele fietstunnel/verbinding van Meidoornweg naar Koekoekslaan, 
zoals in het Masterplan voor gesteld en aansluitend overleg Burggolf/Gemeente voor voortzetting van 
het fietspad over het dijk lichaam langs A9. van oude haagweg naar loswal/ Rijkswaterstaat terrein. 
Overleg met Gemeente, Leeghwater groep ivm uitplaatsing Leeghwater groep vanuit het dorp naar 
mogelijk nieuwe lokatie binnen Nieuwemeer. 
Het is de bedoeling u nog meer dan alleen via de website en het Dijkertje bij onze activiteiten te 
betrekken. Dit willen wij doen door in navolging op de eenmalige nieuwsbrief van 2009 gebruik te 
gaan maken van een terugkerende Nieuwsbrief.  
Heeft u recent een nieuw of een e.mail adres gekregen schrijf u dan in via de website, link op de 
homepage van www.Nieuwemeer.info. 
 
Uiteraard kunt u de VROM leden altijd direct aanspreken, wij horen graag van u. 
 
Als VROM Commissie rekenen wij op een actief en hopelijk Veilig en vooral Leefbaar & Gezond 2010. 
 
Ik lees U nu een gedicht voor. 
 
Tot slot wens ik U en de uwen allen een gezond en voorspoedig 2010. Dat het U goed mag gaan. 
Onze buurtvereniging wens ik een goed en productief jaar toe, laten wij elkaar altijd met respect 
blijven behandelen. Er is niet voor niets een gezegde. Verbeter de wereld maar begin bij je zelf. 
 
Laten wij een toost uitbrengen op 2010 
 


