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Do.   23/05 Verkiezingen Europees Parlement 
Ma.   03/06 Info bijeenkomst Glasvezel Nwe Meer 
Za.   14/12 KerstBingo 



MOGELIJKHEID  
TOT HET GEBRUIK 

GEBOUW “REHOBOTH” 

 

Alleen voor leden 

Zaterdag OF zondag   € 75,=*                
Voorwaarde:  Het tekenen van een overeenkomst. 
   *Er wordt een waarborgsom van € 30,= 

                                    in rekening gebracht, welke wordt  
   teruggeboekt na controle van inventaris           
   en het gebouw. 

 

Voor info & beheer : Martin Brekelmans,  
                                    Nieuwemeerdijk 368 

  ℡ ℡ ℡ ℡ 06 - 47317751 
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Van de Bestuurstafel 
 

Als u dit leest is het alweer half mei. 
We hebben op 6 april een vol gebouw gehad met de Paasbingo. Dat is 
een van de activiteiten die bij onze bewoners altijd in trek blijven, mede 
door de verjongde organisatie. 
Half april is de pont weer zijn baantjes aan het trekken over de ringvaart 
naar het bos. Heen en weer, heen en weer……..om met drs P. te spre-
ken. Ze troffen het de eerste keer met het paasweekend en gelijk drie 
dagen varen, met prachtig weer. 
In april is de Koekoekslaan van de hoge bomen ontdaan, nieuwe aan-
geplant en twee lagen nieuw asfalt. Het brengparkje is als laatste voor-
zien van nieuwe banden en bestrating. Hiermee is de laan gelijk een 30 
km zone geworden. Het is de moeite waard om hier eens doorheen te 
rijden met de fiets. Met dank aan de gemeente die dit alles heeft gerea-
liseerd. 
Bij Rehoboth is de erfgrens inmiddels opnieuw vastgesteld, waarna er 
palen zijn geslagen en afgezet met een schutting die definitief deze erf-
grens aangeven. 
De klaverjassers hebben het seizoen er op zitten en de rangorde is be-
paald, zie voor de lijst elders in dit Dijkertje. De inspeelavond vooraf-
gaand aan het nieuwe seizoen is op dinsdag 27 augustus. Dus (oud) 
klaverjassers en nieuwe klaverjassers, als u wilt aanhaken bel uiterlijk 
half augustus met tel nr 6015007 . Wij noteren u graag. De bridgers 
gaan nog even door tot eind mei, ook zij kunnen vers bloed gebruiken. 
Ik wens u een fijne zomer en een goede vakantie als u gaat. 
 

David Knibbe,  

Waarnemend Voorzitter en 1
e
 penningmeester. 

 

Voor aankondiging Mini Bieb in Nieuwe Meer 

In de Koekoekslaan komt voor het huis van Rob en Astrid (nummer 61) 
waarschijnlijk al vanaf begin juni een mini Bieb. 
In de mini Bieb staan boeken, cd’s en dvd’s. Staat er iets van je gading 
bij, neem het gratis mee. Heb je een boek, cd of dvd over, breng het 
naar de Bieb. Wil je alleen lenen, breng het na gebruik weer terug. 
Het is de bedoeling dat de mini Bieb zich zelf zo in leven houdt. 
In het volgende Dijkertje meer over dit project. 
U ziet, weer een reden om de vernieuwde Koekoekslaan te bezoeken. 
 

Rob Hutter 
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Veerpont Ome Piet 

Tijdens het Paasweekend is ons 9e vaarseizoen met fantastisch mooi 

weer en een goede belangstelling begonnen. 

De oplettende bezoeker en/of bewoner heeft gezien dat er weer de 

nodige aandacht aan de pont is besteed, het onderwater schip is op de 

werf van Kerkhoven in Oude Meer onderhanden genomen en Martin 

heeft  de bovenbouw van de nodige verf voorzien. Tevens zijn er een 

aantal sponsorborden geupdate en is Fa Visbeen gestopt, samen met 

de meerdere gestalde en niet gebruikte bestelbussen langs de dijk 

een veeg teken lijkt mij. De vrijgekomen plaats hebben wij aan Trust-

watersport beschikbaar gesteld, ter bezegeling van de goede samen-

werking en zij hebben hier graag invulling aan gegeven. Het bord van 

Loodgietersbedrijf Kroon heeft net als het bedrijf een verandering on-

dergaan en het bord van de Pannenkoekenboerderij is vernieuwd. Wij 

verwachten, dat wij ons ook dit seizoen geen zorgen hoeven te maken 

over de noodzakelijke sponsor inkomsten. En met een paar kleine 

technische vernieuwingen zijn we weer helemaal klaar voor dit sei-

zoen. Wel moet eerdaags de vertrouwde wit / rode reddingsring wor-

den vervangen door een oranje / wit en iets groter, waarmee we een 

aandachtspunt van ILMT tijdens de laatste inspectie doorvoeren. Er 

zitten een paar steigerdelen in onze steiger  die de grote belangstelling 

niet goed hebben doorstaan, maar hier zal de bouwer  Fa CenJ Mar-

kus op korte termijn naar komen kijken, heeft hij ons beloofd. 

Dit jaar hebben wij mede op verzoek van de 2 hotels The Lake en het 

Amrath een Engelse versie van onze handout gemaakt, zodat ook de 

buitenlandse toeristen de weg van en naar onze Pont weten (terug) te 

vinden, vanuit en naar het Bos. 

Als het weer en de inzet van het  inmiddels vertrouwde vrijwilligers 

team mee werkt komt het vast ook dit seizoen weer goed. 

In de InforMeer is of komt een groot artikel over onze Pont, omdat wij 

de lokale kranten in Nieuwe Meer regelmatig niet krijgen, zal ik dit arti-

kel ook op de website onder Nieuws van de Pont plaatsen. 

Hopelijk tot ziens 

Erik Hoogenboom — Veerpont Ome Piet 

Rectificatie: I.v.m. de rood gemarkeerde regel, had ik dit artikel NIET 

moeten ondertekenen namens de Vrijwilligers, maar uit persoonlijke 

titel, immers dit betreft een persoonlijke mening/kijk op de situatie. 

 



Buurt WhatsApp groep Nieuwemeer 
 

Deze WhatsApp groep heeft  afgelopen tijd meerdere keren zijn dienst 
bewezen en kan zich verheugen op een stijgend aantal gebruikers. 
Ook de gebruikers leren langzaam aan hoe hiermee om te gaan.  
Er is o.a. afgesproken (indien noodzakelijk) de berichten af te sluiten 
met een huisnummer.  
Als beheerder wil ik NOGMAALS benadrukken deze Groep functioneel  
te gebruiken en dus niet te veel voor sociale talk.  
Voor dit soort zaken is NextDoor opgezet, bereikbaar via een website 
en/of  een App. Hier kunt u allerlei informatie kwijt en terugvinden en 
kunt u via de instellingen de hoeveelheid informatie beperken.  
AFMELDEN 

Indien u de WhatsApp groep verlaat wordt u auto-
matisch enige tijd later weer toegevoegd. 
Als u de groep definitief wilt verlaten meld u dan 
af net als u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u 
zich ook zo als nieuwe deelnemer aanmelden. 
 

Voor meer informatie over aan- en afmelden verwijs ik u graag naar de 
website. 
 

Beheerder Buurt WhatsApp groep Nieuwemeer 
 

 

Groot Amsterdamse Bos (GAB) 
 

Op het Kunstenaars Complex aan de overkant van de Ringvaart, vindt 
regelmatig overleg plaats over dit onderwerp. Tijdens het laatste overleg 
zijn er grote zorgen geuit over de enorme bomenkap in onze directe 
omgeving, er is gevraagd of een ieder  alert wil zijn als er bomen gekapt 
worden op een vreemde locatie en zeker als dit buiten de project gren-
zen plaatsvindt. 
Verder is gevraagd voor diegene die over het Nieuwe Meer varen te 
letten op de bellen van de beluchtingsinstallatie: 

ZIET U GEEN BELLEN dan ZSM RIJNLAND BELLEN  
Tel. 071-306 35 35  

Ook Rijnland hecht grote waarde aan het functioneren van dit systeem. 

Op de website (zie button in linker menu) heb ik een hoofdstukje inge-

richt met allerlei informatie over het GAB, hopelijk kan ik hier ook zsm 

een kaart tonen waar de grenzen nu eigenlijk lopen van dit GAB. Als wij 

ze niet kennen, Dan zal de project ontwikkelaars helemaal een biet zijn. 

Wordt vervolgd………….... 
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IN MEMORIAM 
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Vrijwillige Tuinman gezocht (m/v) 
 

Beste buurtbewoners, 
 

Het voorjaar is begonnen en nu zijn 
wij nog steeds op zoek naar een 
parttime Tuinman (m/v) 
 

Is er iemand onder jullie die hier nog 
iets mee kan en wil doen ? 

 

Neem dan contact op met de be-
heerder Martin Brekelmans. 
 

  Het bestuur 
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Glasvezel in Nieuwe Meer 
 

GlasDraadHaarlemmermeer pakt het Glasvezel project voor Nieuwe 
Meer op. 
Mogelijk heeft u de eerste post al in de bus gehad over dit onderwerp, 
dan willen wij u er op attenderen gooi dit niet meteen bij de andere 
reclame folders, maar lees dit eerst. 
Glasdraad heeft in overleg met de gemeente Haarlemmermeer een pro-
ject gestart om alle buitengebieden en kleine kernen een voorstel te 
doen voor een glasvezel aansluiting. 
Hierover krijgt u de komende tijd informatie en staan er 2 info bijeen-
komsten gepland maandag 3 juni en maandag 8 juli. 
Houd voor de tijden etc. uw brievenbus de Agenda van de website in de 
gaten. 
Het ziet er naar uit dat wij in Nieuwe Meer en hopelijk ook de Koe-
koekslaan een Glasvezel aansluiting kunnen krijgen kosten hiervoor zijn 
200 euro als u een abonnement neemt. Als u geen abonnement neemt, 
maar wel een aansluiting, komen hier 250 euro extra kosten bij, maar  
dan heeft uw woning wel een glasvezel aansluiting, voor 450 euro en 
kunt u later altijd nog uw aansluiting activeren en een provider kiezen. 
Eventueel later een glasvezel aansluiting laten aanleggen gaat mini-
maal 1850 euro kosten, aangevuld met een variabele kostenpost afhan-
kelijk van de afstand van uw woning tot aan een centraal verbindings-
punt. In de toegestuurde info en tijdens de informatie avonden kunt u 
hier alles over lezen en/of vragen, waarbij het de bedoeling is dat tijdens 
de eerste avond de prioriteit ligt bij informatie en vragen beantwoording 
en de 2e avond het registreren van de behoefte. 
Hopelijk komen wij in Nieuwe Meer op 45% of hoger, omdat dit noodza-
kelijk is voor het opnemen in de planning van ons buurtschap. 
De aanleg zal niet eerder plaatsvinden dan medio  2020. 
 

Hopelijk tot ziens en/of met uw vragen 

 

Namens Piet Pape en Erik Hoogenboom 

 

Vanaf 18 mei vindt u alle informatie ook op: 
 

http://GlasdraadHaarlemmermeer.nl 
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Klaverjas eindstanden 

 

Zoals door David bij Van de bestuurstafel al gemeld, hier onder de re-
sultaten van het klaverjasseizoen 2018/2019. 
 

 

David Knibbe 
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VROM informatie 

 

De afgelopen periode is er toch wel het eea gebeurt in Nieuwe Meer, 
waarvan het verwijderen van de chicanes en de aanleg van de Fiets-
straat het meest in het oog is gesprongen. Het begint er nu eindelijk op 
te lijken dat de Fietsstraat en de bijbehorende bebording een beetje 
aan de eisen lijken te gaan voldoen. Rick H. heeft hier langdurig en uit-
gebreid overleg over gevoerd met de Gemeente en deze regelmatig op 
onjuistheden gewezen. Er staan nog een paar punten open die hopelijk 
met het uitkomen van het volgende Dijkertje afgerond zullen zijn. 
Ondanks een hoorzitting over de werkzaamheden onder de A4 viaduc-
ten lijkt het erop dat de gemeente toch kiest voor de gevaarlijke ver-
springing van de weg onder  de viaducten. Dit allemaal om ruimte te 
maken voor een aanrij-bescherming voor vrachtwagens tov de nieuw 
geplaatste brugpijlers, dit ondanks het doorgaand vrachtwagen verbod 
ter plaatsen. Maar ja, ik zeg maar zo ik heb raardere zaken vanuit 
Hoofddorp meegemaakt. 
Namens de VROM cie neemt Martin B. deel aan de overleggen over de 
vernieuwing van de Sloterbrug en het ziet er naar uit dat er nog heel 
wat water door de ringvaart gaat voordat dit zijn beslag zal krijgen. 
Voor wat betreft de 1e Herziening van het Bestemmingplan Nieuwe 
Meer, hierover liggen een aantal punten bij de Raad van State, dus dit 
wordt vervolgd. 
Velen van u zullen gehoord en/of begrepen hebben dat  het plan is dat 
in september het KLM Open naar de golfbaan The International komt.  
Ik verzeker u dit zal NIEMAND ontgaan, gelukkig heeft de organisatie 
en de gemeente beloofd het e.e.a. in “goed” overleg met de buurtvere-
niging te doen en er volgt naar verwachting ook nog een bewoners in-
formatie bijeenkomst. 
De eerder besproken T die in de Ecologische zone was aangelegd kan 
en mag niet gebruikt worden en is gedeeltelijk ontmanteld, hierover is 
een overduidelijke gemeentelijke uitspraak gedaan. 
De Koekoekslaan is groots onderhanden genomen en over de verkeers  
inrichting is met de aanwonenden uitgebreid gesproken en overeen-
stemming bereikt.  
 

Een “oud” VROM lid. 
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Wilt u adverteren in ons buurtblad? 

‘t Dijkertje verschijnt 4x per jaar. 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij 

 

dijkertje@nieuwemeer.info 
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Bent u al Lid ? 

 

Beste (NIEUWE) Buurtbewoners 

 

Alle bewoners in Nieuwemeer, krijgen automatisch ´t Dijkertje in de bus 
of via de electronische Nieuwsbrief, indien u zich heeft aangemeld. Als 
u dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u bij deze, u aan te mel-
den als lid, zodat wij u over van alles binnen ons buurtschap (waar u 
niet voor niets bent komen wonen) via ´t Dijkertje, informatie avonden,  
HAH flyers en natuurlijk de website & Nieuwsbrief kunnen blijven infor-
meren.  
 

U kan zich aanmelden door een mailtje te 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 minimaal  € 15,- per jaar.  
Uiteraard kan u zich ook aanmelden via de website; 

 

http://nieuwemeer.info > BUURTVERENIGING  > LID WORDEN ? 

 

Adverteren in ´t Dijkertje ? 

 

Beste buurtbewoner / ondernemer, 
 

Om dit buurtblad te kunnen blijven uitgeven, hebben wij de steun van u 
als lokale ondernemer nodig. U kunt ons steunen door het plaatsen van 
een advertentie/bedrijfsvermelding.  
 

Het Dijkertje komt min. 4x  per jaar uit en de kosten zijn; 

• 1 pagina € 80,00 per jaar 

• ¾ pagina € 62,50 per jaar 

• ½ pagina € 47,50 per jaar 

• ¼ pagina € 35,00 per jaar 
Dit is incl. € 5,= voor de kleuren vermelding op het Sponsorbord in het 
Buurthuis Rehoboth. 
 

Heeft u interesse mail dan uw gegevens, dan ontvangt u van ons een 
advertentie/vermeldings voorstel. 

De redactie van ´t Dijkertje 

dijkertje@nieuwemeer.info 
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KLEURPLAAT  
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U kunt zich bij Eric in de winkel aanmelden voor  
een Wekelijkse Aanbieding die u dan automatisch gemaild krijgt. 

Wilt u adverteren in ons buurtblad? 

‘t Dijkertje verschijnt 4x per jaar. 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij 

 

dijkertje@nieuwemeer.info 
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Wilt u adverteren in ons buurtblad? 

‘t Dijkertje verschijnt 4x per jaar. 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij 

 

dijkertje@nieuwemeer.info 
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Datum Activiteit     Aanvang  
23/05 Stemburo Verkiezing Europees Parlement  
03/06 Informatie bijeenkomst Glasvezel     17:00h 

01/07 Bestuur- / Commissie vergadering     20:00h 

08/07 2e Informatie / Registatie bijeenkomst Glasvezel    19:00h 

27/08 Start Klaverjasseizoen 2019 / 2020 

06/09 Start Bridge seizoen 2019 / 2020 

14/12 KerstBingo        20:00h 

 

 

 

 

 

Vaste activiteiten (onder voorbehoud) 
Dinsdagavond  Klaverjassen  20.00h 

Vrijdagavond   Bridgen  20.00h 

Zaterdagochtend  BootCamp  10.00h 

 

 

Attentie: Inleveren van kopij: voor het volgende  
Buurtblad uiterlijk  15-08-2019 

       De redactie van ‘t Dijkertje 
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AGENDA 



 
21 

BUURTVERENIGING 

“NIEUWE MEER” 
K.v.K. 40594184 

ADRESSENLIJST 

COMMISSIELEDEN 

     

Commissie /Functie Naam 1171 Adres ℡ 020 

     

Beheerder Buurthuis Martin Brekelmans NW Nwe.Meerdijk 368 06-47317751 

VROM     

Voorzitter Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk 401 6010724 

Lid (passief) Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk 212 6570476 

Lid Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk 368 6041905 

Lid Tamara v/d Velden NZ Nwe. Meerdijk 400  

Internet http://nieuwemeer.info   

 Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk 366 6041145 

Redactie ´t Dijkertje Monique Groot NP Nwe. Meerdijk 253 6010849 

                  Realisatie…. Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk 366 6041145 

Veerpont “Ome Piet”  thv Nwe. Meerdijk 334  

Van ½ april tot ½ oktober—Zaterdag 12:00—18:00h & Zon- & Feestdagen 11:00—19:00h 

 Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk 368 6041905 

 Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk 366 6041145 

Muziek Commissie     

Band Chicane Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk 401 6010724 

Algemeen Thomas Kwakernaat NV Nwe. Meerdijk 346 3483344  

Bridge Jannie v/d Geest WT Zernikehof 62 6010534 

Buurthulp Jannie v/d Geest WT Zernikehof 62 6010534 

Kienen / Bingo / Bazaar Anja Bungener NW Nwe. Meerdijk 367 6570630 

Bootcamp Anja Bungener NW Nwe. Meerdijk 367 6570630  

Klaverjassen Ans Laan NN Nwe. Meerdijk 241 6570175  

Sinterklaas Emiel Vermast NJ Nwe. Meerdijk 160 6594541 

Jeugd- & Thema Disco Jolanda, Daan, Rick,  https://www.facebook.com/
discorehoboth  

 Dennis en Indy  

Buurtvereniging Nieuwemeer  Gironummer NL80INGB0002065165  

Buurthuis Rehoboth NS Nwe Meerdijk 294 6010616 

     






