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Van de Bestuurstafel
Hoera! Het tuinhuisje komt er en wordt volledig betaald door de
Schiphol Group. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Met dit goede nieuws begint de
vergadering van het Bestuur op 12 december
2005. Nu nog een manier bedenken om de onderdelen van het tuinhuisje de winter door te
helpen. Gedacht wordt aan opslag, maar waar
dan? De beste oplossing lijkt te zijn om de leverancier (Azalp) te vragen om het tuinhuisje
pas in het voorjaar op te leveren. Fred gaat
hier achteraan. Cees en Erik H. bieden zich
plattegrond tuinhuisje
vast aan om het huisje in elkaar te zetten.
Een ander agendapunt is de Nieuwjaarsreceptie en de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering. Overwogen wordt om
Goeth ende Fijn uit te nodigen om de avond op te luisteren. Het
Bestuur vindt echter dat de kosten te hoog zijn om een optreden
van 50 minuten te rechtvaardigen, vooral omdat er geen bijzondere redenen zijn om iets extra’s te doen. David wordt gevraagd om
zijn succesvolle optreden van vorig jaar te herhalen en stil te staan
bij de afgelopen maanden, op een manier die ons aan Kloris en
Roosje doet terugdenken.
Gelukkig kunnen we ook dit keer weer rekenen op de band Chicane en zo rolt er toch een leuk programma uit.
De Algemene Ledenvergadering wordt op 16 januari afgesproken
als de commissies bij elkaar komen. De datum treft u elders in het
Dijkertje aan. Met wat laatste opmerkingen vanuit de VROM
wordt de vergadering beëindigd. De bewoners van het
Koekoekslaantje zijn uitgenodigd om nog net voor de Kerst over
het riool te komen praten. Er bestaat onduidelijkheid of de eisen
om “schoon” te lozen wel zinvol zijn.
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Vindt er nu wel of geen overloop van andermans viezigheid
plaats? Ook met de heer Krikke is nog net voor de Kerst een afspraak gemaakt. Doel van het gesprek is om met hem (lees: de
gemeente) af te stemmen voordat de informatieavond over het bestemmingsplan plaats vindt (waarschijnlijk in januari 2006).
U leest dit allemaal na de Nieuwjaarsreceptie. Desalniettemin wil
het Bestuur u vanaf deze plek een goed 2006 wensen. En mocht u
uw stem in het nieuwe jaar willen laten horen, dan bent u van harte welkom op de algemene ledenvergadering.
Elsbeth Steenland
###

Onderstaand bericht ontving de redactie op 15 januari om 18.00
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Verslag Kerstkien
Zaterdagavond 17 december. 20.00 uur.
Rehoboth was weer volgestroomd met mensen die zich allemaal
verheugden op een avondje kienen. Het was deze keer een kerstkien, dat wil dus zeggen, de prijsjes die men kon winnen, waren
allemaal afgestemd op de komende kerstdagen. Veel kaarsen,
kerstbroden, een kersttaart en allerlei ander hebbedingetjes die
men goed kon gebruiken tijdens de kerstdagen.
De opkomst was overweldigend, er waren minstens 40 mensen
aanwezig, die gewapend met een balpen, viltstift of een speciaal
stempeltje zaten te wachten op de eerste bingo getallen en zo kans
hadden op één van de prijzen. Er werden 8 ronden gespeeld, de
kienkaarten kostten € 0,50 per stuk, dus voor “2 kwartjes” kon je
al in de prijzen vallen.
De oudste deelnemer aan deze avond was ruim 98 jaar en de
jongste 7 (bijna 8!!) jaar.
Elke ronde begon met het spelen voor de 4 hoeken, de bovenste of onderste rij, een diagonaal kruis of een plus teken. Het
was elke keer weer spannend
wie het eerst “bingo” kon roepen, om een klein prijsje op te
halen. Daarna ging het verder
met het spelen voor de volle
kaart. Degene die een volle
kaart had, mocht naar voren komen, de kaart laten controleren en vervolgens prijsje uitkiezen van
de kientafel.
Jannie van der Geest en David Knibbe wisselden elkaar af als getallen omroeper en ze deden dat beiden op hun eigen manier.
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Om 22.40 uur kwam de Meertaxi om een paar dames op te halen.
Het spel werd even stopgezet om de dames de gelegenheid te geven al hun spullen in te pakken, hun prijsjes op te bergen en hun
jas aan te trekken. Zij wensten alle achterblijvers prettige kerstdagen. Hierna ging de ballenmeester weer verder met het op noemen
van de getallen.
Na ongeveer een kwartiertje werden de volgende dames opgehaald door de Stadsmobiel. Ook hiervoor werd het spel even stilgelegd.
De laatste ronde werd de prijs van een bingokaartje verhoogd tot
€ 1,=.
Niemand ging zonder prijsje naar huis. Wie nog geen prijs had
gewonnen kon in de laatste ronde naar voren komen om alsnog
een prijsje uit te zoeken..
Aan het eind van deze kerstkien bedankten Jannie en David
iedereen voor hun aanwezigheid en wensten allen een goed kerstfeest, een goede jaarwisseling en een goed begin van het nieuwe
jaar toe.
Alle kieners bedankten op hun beurt de kiencommissie voor hun
inzet en de gezellige avond.
Willy ten Bookum
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Verslag nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 14 januari was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging. Het was in de zaal gezellig gemaakt met waxinelichtjes en de apparatuur van band Chicane
stond ook al opgesteld.
Om 19.30 uur was de zaal open en waren alle bestuursleden aanwezig om de genodigden te ontvangen. De genodigden kwamen
één voor één of groepsgewijs binnen.
Iedereen wenste elkaar een goed 2006.
Om 20.15 opende voorzitter Jannie van de Geest het officiële gedeelte door alle aanwezigen welkom te heten en nogmaals, namens het gehele bestuur, een goed 2006 toe te wensen.
Hierna las zij het volgende gedichtje voor:
Het gedicht 2006 Vrede
2006, wat ga je ons brengen?
Wordt het vreugde of verdriet?
Krijgen we oorlog of wordt het vrede?
Niemand weet het antwoord, ook ik niet.
Mensen staan elkaar soms naar het leven.
Denken niet na, krijgen van hun daden spijt.
Maak het goed, het leven gaat verder.
Want voor je het weet, is het de tijd.
Vrede voor alle mensen, dat is toch ieders wens?
Blijf toch voor alles is weldenkend mens.
Zij hoopte dat alle toehoorders dit gedicht ter harte zouden nemen
en kondigde David Knibbe aan die het jaaroverzicht van 2005 had
samengesteld.
Halverwege het jaaroverzicht werd iedereen verzocht een drankje
te halen bij de bar om vervolgens met elkaar te toasten op het
nieuwe jaar.
Zo gezegd, zo gedaan.
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Na het jaaroverzicht van 2005
trad vanaf 21.10
uur band
“Chicane” op.
Zij hebben de
verdere avond
verzorgd.
Ze speelden en
zongen nummers
van hun oude repertoire, maar er
waren ook nieuwe nummers bij.

Het was een goed verzorgde en gezellige receptie, buurtgenoten
die elkaar wel kennen maar eigenlijk nooit spreken, kwamen elkaar tijdens deze gelegenheid tegen.
Gedurende de gehele receptie werden foto’s gemaakt die u kunt
bekijken op de website van buurtvereniging Nieuwe Meer,
www.nieuwemeer.info.
Willy ten Bookum

De gehele tekst van het jaaroverzicht dat is samengesteld door David Knibbe kunt u lezen vanaf pag. 10
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2005 ,alwéér een jaar.
Het 31e jaar van de buurtvereniging is voorbij.
Januari.
Op de 8e was onze nieuwjaarsbijeenkomst.
De wereld was kort daarvoor,kerst 2004,opgeschrikt door de
tsunami,waardoor o.a. Sri Lanka werd getroffen. Marja van Leeuwen was de grote motor die daar een weeshuis op poten ging zetten,waarvoor Badhoevedorp op de 15e een inzamelingsactie ging
houden,daar verleende ook onze band Chicane zijn belangeloze
medewerking aan. Omdat deze datum op onze nieuwjaarsbijeenkomst al bekend was hebben wij de aanwezigen opgeroepen om
aan de bar geld te storten voor dit doel. De penningmeester mocht
het mooie bedrag van € 379,70 storten op giro 555.
Op de 10e was de algemene commissievergadering. Daarin werden de taken verdeeld om de resultaten van 2004 aan de leden te
presenteren.
Februari.
In deze maand werkten we aan de uitgezette lijnen die we in Januari met elkaar hadden afgesproken. Toch zij er 3 feiten te noemen.
Begin februari verscheen voor de eerste keer het jaaroverzicht
2004 ,Badhoevedorp en Nieuwe Meer, geredigeerd door Jerry
Helmers. Door het feit dat dit boek ook te koop was bij zuivelhandel van der Geest werden er in Nieuwe Meer heel wat exemplaren
verkocht. Wij kregen als bestuur een uitnodiging om in de Herbergh het eerste exemplaar overhandigd te zien worden aan Marco
van Basten.
Verheug u maar vast,over een maand kunt u 2005 bij van der
Geest kopen.
( zie pag. 28/29, red.)
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In het april nr van het Dijkertje hebt u kunnen lezen dat onze zeer
gewaardeerde buurtgenote Elsbeth Steenland op 22 februari
mocht promoveren in de sociale psychologie .Er waren heel wat
Nieuwemeerders en oud Nieuwemeerders hierbij aanwezig,waar
Elsbeth haar proefschrift verdedigde onder de titel chemici zijn
(niet) saai. Ik moet u zeggen,we hebben genoten van de manier
waarop zij haar opponenten op hun nummer zette, al stond het
zweet in haar handen. We komen haar verderop in dit verhaal nog
een keer tegen.
Dan: Op 26 Februari overleed Ruud Ruys,77 jaar oud. Ruud was
het op 1 na oudste lid van onze klaverjasclub,waar hij heel lang
lid van is geweest. Het was zijn passie. Op het laatst werd hij elke
dinsdag door zijn zoon gebracht en door 1 van ons weer thuisgebracht. Wij waren vertegenwoordigd op zijn crematie. Ruud was
de enige overledene in 2005.
Maart.
Op 18 Maart speelden de bridgers hun paas-toernooi .Meer daarover in het april nr 2005 van ons blad.
Op 19 Maart gingen we paas bingoën,een volle bak, we konden de
avond afsluiten met een voordelig saldo.
In April
stond er een oproep in ons blad voor vrijwilligers voor de tentoonstelling Mr Amersfoordt, heer van de Badhoeve, in het kader van
150 jaar gemeentebestuur van de Haarlemmermeer. Er zijn een
aantal van onze leden geweest die zich daarvoor belangeloos hebben ingezet.
Dan was daar de jaarvergadering van de 4 April. Die verliep zoals
een jaarvergadering hoort te verlopen, geen afkeurende vragen,zodat het bestuur het aardig heeft gedaan in 2004. Toch kwam
er bij het punt bestuursaanvulling een verrassende wending .U
weet uit mijn verhaal van een jaar geleden dat er geen voorzitter
kwam,zodat Eric Labordus noodgedwongen deze functie bleef
vervullen naast zijn secretariaatsschap.
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Echter op 4 april meldde Elsbeth Steenland zich (jawel dezelfde)
als bestuurslid. In een daaropvolgende bestuursvergadering werden de voorzitters als volgt verdeeld: Jannie van der Geest werd
interim voorzitter en Elsbeth werd 2e voorzitter. De rest van het
bestuur bleef zitten want niemand was toen aftredend.
Dat wordt dit jaar wel anders want Eric Labordus zijn tijd zit er
op,zodat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid,misschien
iets voor u,schroom niet u aan te melden,eeuwige roem zal onze
dank zijn.
Eind april werd het klaverjasseizoen 2004-2005 afgesloten met
de prijsuitreiking. Reier Heima werd dubbel kampioen met
162620 punten en 55(!) marsen.
In Mei
Reed de bus, tot de laatste plaats bezet naar de Weerribben, een
lange dag , maar zeer geslaagd en mooi weer.
Het laatste weekend van mei zaten de bridgers in Epen in zuid
Limburg waar zij om punten streden in het bridgespel.
Juni
Begon goed op de 1e , elke Nederlander werd opgeroepen om hun
stem uit te brengen voor of tegen de grondwet .Ook Rehoboth was
stemlokaal. De regering haalde bakzeil met een landelijk 61,6 %
nee,Nieuwe Meer ontliep dit weinig met 61,8 %
De bridgers gingen door tot eind juni.
Ik sla nu 2 maanden over, de vakantiemaanden.
September
De klaverjassers en de bridgers begonnen aan een nieuw seizoen.
Een verrassing was de uitbreiding ondanks het bedanken van 3
leden,
Met 5 nieuwe klaverjassers en 2 reservespelers,zodat we tot op dit
moment elke week 5 vaste tafels hebben. Een opkikker voor de
organisatoren.
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Op 18 september werd er weer een fietstocht verreden met een
goede opkomst.
Op 19 september vergaderden alle commissies voor de 2e keer dit
jaar
Om de data te plannen voor de rest van het jaar en verder nieuws
uit te wisselen.
Oktober
Op 5 Oktober vertrok alweer een volle bus voor de korte dagtocht
naar de Beekse Bergen. Daar werden de eerste loten verkocht
voor de bazaar op 29 oktober,de loten waren op de avond zelf totaal uitverkocht,zodat de prijzen naar de resp. .winnaars konden
verhuizen.
Het batig saldo benaderde de € 1000,-- .U begrijpt dat wij als organisatie daar even heel stil van werden.
November
Op 26 november was het zover. Sinterklaas werd door 26 kinderen opgewacht en deelde zijn kado’s uit,zonder om haarspelden te
roepen,want hij had zelf maar een nieuwe baard en pruik aan laten
meten waar zijn mijter rotsvast boven op stond.
December
Het jaar werd afgesloten met een kerst bingo op de 17e.
Ons buurtblad is in 2005 weer 6 maal verschenen. De redactie
heeft het weer voor elkaar gekregen om elke inhoud zo gevarieerd
mogelijk samen te stellen. Met dank aan Prof. Co Lumineus voor
zijn vele bijdragen.
We zullen dit blad weer toesturen in 2006 naar in ieder geval 125
leden (was 129); 73 donateurs (was 78) ; 19 adverteerders (was
17) en 8 fracties. Per saldo zijn we dus 9 adressen kwijt geraakt.
Ik stel u nu in de gelegenheid om een drankje aan de bar te halen om straks een toast uit te brengen op het nieuw begonnen
jaar.
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De 2 wensen die ik vorig jaar uitsprak worden nu daadwerkelijk
uitgevoerd. De blokhut die in de plaats zou komen van de schuur
die allang is afgebroken is inmiddels geleverd en opgeborgen .Zodra de winter geweken is wordt deze geplaatst. Schiphol is
zo aardig geweest om de totale kosten voor zijn rekening te nemen,nog als een achterstallig jubileumcadeau.
Voor de plafondvernieuwing en afzuigsysteem in deze zaal is het
fonds wijken en kernen van de gemeente aangeschreven. In juni
werd de door ons ingediende begroting toegewezen,waarvoor onze hartelijke dank. We hebben uitstel tot dit
voorjaar gekregen,dan wordt ook dit werk uitgevoerd.
Afgevaardigden van B&W,fracties,dorps en
wijkraden,buurtgenoten:
Ik wens u allen gezondheid toe om uw werk te
doen. Op een goede en blijvende samenwerking.
David Knibbe
###
Bij de voorplaat:
Maart
Maart is de derde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender,
heeft 31 dagen en wordt ook wel lentemaand genoemd.
De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse God van de oorlog.
In het oude Rome noemde men de maand Martius, en werd gezien
als een goede maand om een oorlog in te beginnen. Het zou geluk
brengen. In die tijd was maart de eerste maand van het jaar.
Oudnederlandse naam voor maart:lentemaand of windmaand.
Romeinse naam: Martius.
Joodse naam: Nisan.
De sterren beelden in maart zijn: Vissen en Ram.
Gezegde: Maart roert zijn staart.

Buurthulp
Hierbij wil ik buurtvereniging Nieuwe Meer bedanken voor het
opkikkertje, een plantje.
Henny Bungener
Langs deze weg willen wij de buurtvereniging hartelijk bedanken
voor de lieve attentie die wij mochten ontvangen .Wij waren hier
zeer verrast over.
Nogmaals bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Lex en Ellen Luts
Nieuwe Meerdijk 327.
.
Alle mensen en dat waren er totaal 8, vonden het een leuke verrassing. Allen bedanken de buurtvereniging voor dit leuke gebaar.
Dringende oproep van commissie buurthulp:
Meldt u a.u.b. geboortes, terugkeer uit het ziekenhuis van een
dijkbewoner of andere bijzonderheden, die van belang zijn, aan
ons. Dan kunnen wij daar als commissie buurthulp op reageren en
zonodig in actie komen. (Zie voorgaande berichtjes). De 8 mensen, die we nu hebben kunnen verrassen met een kleine attentie,
hadden al eerder iets van ons kunnen horen, als we er eerder van
op de hoogte waren geweest.
Namens deze commissie
Jannie v.d. Geest
###

Voor belangstellenden ligt het programmaboekje voorjaar 2006
van stichting Meerwaarde in Rehoboth.
De redactie
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Brief uit Algiers
Armoedzaaiers
De Europese Unie worstelt met de bijwerkingen van haar sterk toegenomen welvaart. En de buitenwacht kijkt ..al naar
gelang de eigen positie.. gespannen, bezorgd, afkeurend, geamuseerd dan wel in
verwondering toe. Wij hier in Algiers
vooral in verwondering maar tevens met
een zekere bezorgdheid.
Achter de Rue Marengo, die de oude delen van deze havenstad
ontsluit, vinden we ook het intellectuele centrum met zowel de
Staatsuniversiteit als een Islamitische universiteit met haar instituten, bibliotheken, musea en de uitgeverswereld. Ik heb daar mijn
eerste contacten gelegd en de nodige beleefdheidsbezoeken achter
de rug.
De globalisering:
Onder het motto van ongelimiteerde concurrentie, bemoeit de Europese markt zich , van normen voor bier en kaas tot aan spoorwegen en omroepstelsels en morrelt zodoende steeds vaker aan nationale hebbelijkheden. De grootste bedreiging van de zo gekoesterde eenheidswens van een Groot Europa is nu juist die overdreven regelzucht uit Brussel.
Om te kunnen functioneren moet Europa het nu juist hebben van
de eigenheid van haar lidstaten. Die pluriformiteit is een waarborg
voor haar succes omdat juist die hebbelijkheden van de afzonderlijke naties, hoe irrationeel en onbegrijpelijk soms ook in de ogen
van haar buren en buitenwacht, in hoge mate de culturele identiteit van die landen uitmaakt.
Daarom juist kan het behoud van die hebbelijkheden de Europese
volkeren het vertrouwen schenken, dat zij in deze globaliserende
wereld nog een beetje zichzelf kunnen blijven. Dat blijkt een oermenselijke behoefte, die in de steriele Brusselse burelen wat minder doorklinkt maar bij normale burgers des te meer.
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De wortels van de beschaving en de bronnen van de armoede
Kort na de middeleeuwen brak tijdens de gouden eeuw een periode van welvaart en verlichting aan. De secularisatie als bijproduct
van staatsvorming kreeg handen en voeten en althans in grote delen van Europa werd het feodale tijdperk voorgoed afgesloten. De
lijfeigene werd formeel staatsburger maar bleef uiteraard een plebejer. Laten we ons gemakshalve maar eens beperken tot de Lage
Landen en haar conflicten met Frankrijk en Engeland.
Er kwam een tijdperk van staatsvorming tot stand, welke regelmatig werd
doorkruist met onderlinge oorlogen,
dan wel minder gewelddadige conflicten, waarbij grenzen werden gevestigd
en verlegd. Zo vond in 1702 ook de
Republiek der Zeven Provinciën zich
terug bij de dood van stadhouder Willem. Diens dood viel samen met het
einde van een roemruchte eeuw van
nieuw denken, opbloeiende wetenschap
en kunsten en met gedurfd ondernemen!

Koninkrijk de Nederlanden
ca. 1813

De laatste Oranje uit de rechte lijn, die bij Willem de Zwijger was
begonnen, stierf kinderloos zodat het lot van de dynastie in handen kwam te liggen van wat Friese achterachterneven.
We maken een sprong naar 1813 toen na het ineenstorten van het
Napoleontische imperium Koning Willem I vanuit Engeland werd
uitgenodigd door een groepje oud-patriciërs om soeverein te regeren. Van minder belang voor mijn thema maar toch vermeldenswaard voor de loop der geschiedenis van Europa. We kregen te
maken met een zeer eigenzinnige vorst gedurende een tijdperk,
dat duurde tot 1840, waarin de drammende monarch, die de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden militair bleef vertragen
en door zijn angst voor prestigeverlies de natie op de rand van een
bankroet bracht. Vooral de eigen ministers moesten het ontgelden.
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Wat heb ik eigenlijk aan ministers? Ik kan ook zonder hen regeren, hoonde hij tegen zijn secretaris. Bij een dergelijke dwingeland zal duidelijk worden dat de armoedzaaiers er niet al te best
voorstonden. Het was aan het begin van de industriële revolutie en
de herbevestiging van onze niet zo frisse koloniale reputatie. De
multinationals van de Hollandse en Zeeuwse kooplieden roofden
als Noormannen hun waren uit de tropische wingewesten en de
kapiteins van de slavenschepen lieten het gat in de markt niet aan
anderen. Ook overzee dus een scheiding van elite en plebs.
Ik kom nu op het punt waar ik U hebben wil. De scheiding tussen
de bovenlaag en de have-nots en de daaraan gekoppelde schuldvraag.
Waarom de oververhitte hulpacties na de tsunami van ZO Azië?
Waarom al die plannen van de Wereldvoedselorganisatie en andere instituties van de VN? Heeft het te maken met een
“wiedergutmachungs”offensief? Ontstaan uit een collectief
schuldbewustzijn? Is die schuldvraag überhaupt wel te verbijzonderen en van een etiket te voorzien of louter een uit-vloeisel van
systemen, waarin we door de eeuwen heen verstrengeld zijn geraakt? Zijn de slavernij, de apartheid in Zuid-Afrika en de VS van
Noord-Amerika, de kinderarbeid en kinderprostitutie in ZuidOostazië en allerlei andere toestanden van onvrijheid en onderdrukking louter het werk van individuen? Nauwelijks aan te nemen. Er moet een historisch verleden achter schuil gaan waarin
ondernemers de wind in de zeilen hielden en waarin adel en kerkelijke machthebbers slechts de belangen van hun eigen onderdanen dienden; uiteraard met een forse scheut “vriendjespolitiek”.
Hier in het universitaire centrum van Algiers zien we die geschiedenis en haar gevolgen voor Europa met een andere bril en vanuit
andere culturele waarden en natuurlijk met de focus op de voormalige kolonisator Frankrijk.
Co Lumineus
Naschrift redactie:
De van onze columnist ontvangen brief uit Algiers is te lang gebleken om die compleet in het Dijkertje van februari af te drukken. Het vervolg zal daarom in ons aprilnummer worden gepubliceerd.
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Puzzelpagina
4+4=8. Ja , dat heeft u op school geleerd. Maar hier betekent het,
dat één woord van 4 letters + een woord van 4 letters samen een
woord van 8 letters vormen.
Ik omschrijf 2 woorden van 4 letters en één woord van 8 letters.
Door de letters van de 2 gevonden woorden door elkaar te zetten,
kunt u het woord van 8 letters vormen. Ik geef een voorbeeld, dat
niet in de puzzel staat.
Eten voor dieren
(voer)
Speer
(lans)
Deze twee oplossingen samen, omschrijven het woord van 8 letters:
aleer
(alvorens)
U snapt het wel. Onder de pijl van het 8letterwoord komt de
naam van een soort magazine.
1.
Uiting van vrolijkheid -lichaamsdeel –gevoelige pees in de
hiel
2.
Autoped - tijdsaanduiding –kletskous, koekje
3.
Breekbaar –legervoertuig –rif
4.
Dikke paal –plaats in Zuid Jemen– grote handdoek
5.
Kleur– kreupel– krijger
6.
Hard geluid –toespraak– elkaar
7.
Soort hond - bewegende lucht- ouderloos kind
8.
Schop –heel veel– draagbaar
9.
Telwoord -plakband –vrouwelijke zieke
10. Gebed –tijdvak –ouder iemand
11. Vrucht –ijverig insect –eerste uitvoering
Æ

Een nieuwe hersenkraker van
Ociena
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

De oplossing van de december puzzel was:
Fijne feestdagen en een veilig en gelukkig nieuwjaar.

Er waren 4 inzendingen deze keer.
Mevr. B. Tiggelaar, mevr. Ans
Laan en mevr. B. Rijnsburger en
dhr. D. Hijstek,
Alle vier hartelijk bedankt. Helaas
kan er weer geen prijsje uitgereikt
worden.
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Puzzel voor de jeugd
Hallo jongens en meisjes
Op de volgende pagina zien jullie een heleboel voorwerpen, die 2
keer zijn afgedrukt. Maar.. Wat zie ik nou!
Er zijn er 5 die ik maar één keer zie.
Weten jullie welke?
Stuur dat dan naar het bekende adres.
De decemberpuzzel is slechts door 2 jongens ingestuurd. De verschillen waren (op de rechtertekening):
1
Kerstballen in mistletoe
2
Sterren in de lucht
3
Ster in linkeroor
4
Wenkbrauwen
5
Gelukkig 2006
6
Hij heeft een broek aan
7
Aan zijn rechterhand een handschoen
8
Er is één boom weg
9
Hij heeft schoenen aan
10 Hij heeft links 3 snorharen en rechts 4 (en dat hebben jullie
jammer genoeg niet gezien).

Cameron en Dylan, heel goed
gedaan en bedankt!!
Ankie
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OPROEP AAN ALLE LEDEN
(Ook donateurs zijn van harte welkom)
De Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 20 maart gehouden.
Vanaf medio maart liggen de boekjes,waarin de agenda, de jaarverslagen van alle commissies, het financieel overzicht en de begroting voor volgend jaar vermeld zijn, voor u klaar in Rehoboth.
Het boekje is ook verkrijgbaar bij v.d. Geest, Nieuwe Meerdijk
319.
De bestuurs– en commissieleden ontvangen het jaarverslagenboekje thuis.
Bent u nieuwkomer of nog geen lid van de buurtvereniging?
Komt u gerust (vrijblijvend) langs op 20 maart 2006 om 20.00
uur.
Het bestuur
###

PAASKIEN
ZATERDAG 8 APRIL
20.00 UUR
Het is weer zover. We gaan weer kienen.
Ditmaal voor o.a. eieren en
paasbrood en roomboter.
Buurthuis Rehoboth.
Nieuwe Meerdijk 294
De koffie staat klaar
Vergeet u niet uw schrijfgerei
mee te nemen?!

