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Van de bestuurstafel

Beste inwoners van Nieuwemeer en omgeving,
zoals een aantal van u zeker zal weten heb ik mij vanaf de
“Sleutelactie” (symbolische sleutel voor de omlegging) ingezet
voor de omlegging van de A9, dit mede om toe te zien op de belangen/zorgen van/voor Nieuwe Meer als gevolg van deze omlegging.
Ik heb helaas moeten besluiten om de handdoek in de ring te gooien, omdat alle inspanningen, zoals de overleggen met de Dorpsraad, stand bezetting tijdens de jaarmarkten, deelname aan de
Klankbord Groep, bijwonen van de informatie bijeenkomsten,
overleggen met Rijkswaterstaat en de begeleidingsgroep mobiliteit (voorheen werkgroep bereikbaarheid) en deelname in de
Werkgroep Bereikbaarheid Badhoevedorp en omgeving (WBBeo)
ten spijt er geen functioneel luisterend oor bij de gemeente en projectbegeleiders blijkt te bestaan.
Ondanks dat de omlegging A9 aan het Dorp is verkocht als zijnde
een realisatie van een leefbaarheidverbeterend project voor de inwoners van Badhoevedorp, blijkt keer op keer, aan deze beloofde
“verbetering”, concessies te moeten worden gedaan.
Blijkbaar gevoed door het “echte” doel, bereikbaarheidverbetering
voor de regio en Schiphol, waarbij in tegenstelling tot het beloofde uitgangspunt de leefbaarheid verbetering steeds verder naar de
achtergrond wordt geschoven.
Hierbij blijkt ook vooral geld een belangrijke oorzaak/drijfveer.
Als het verantwoordelijk Gemeente college, het Rijk had aangesproken voor de financiering van de omlegging, (wat gebruikelijk
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is voor een rijksweg) had de ontwikkeling van Badhoevedorp en
omgeving er veel gunstiger uitgezien voor wat betreft de leefbaarheidverbetering. En hadden de mooie beloftes wel waargemaakt
kunnen worden.
De omlegging is namelijk niet uitsluitend noodzakelijk voor verbetering van de leefbaarheid, maar hoofdzakelijk om de bereikbaarheidsproblemen van de Stadsregio en Schiphol op te lossen.
Onderdeel van dit project is bijvoorbeeld ook de Westrandweg en
2de Coentunnel. Deze projecten hebben allemaal te maken de regionale bereikbaarheid, waar recentelijk 4,2 miljard voor beschikbaar is gesteld door het Rijk. Dit allemaal ter verbetering van de
verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad.
Badhoevedorp ligt met de A9 hier precies tussen in. 10% van dit
bedrag had een omlegging van de A9 ruimschoots kunnen financieren, zonder de vele concessies.
Als de gemeente doorgaat met de ontwikkeling van verwerpelijke
projecten en negatieve aanpassingen aan het plan als;
realisatie van “Quatrebras” zonder om te zien naar de omliggende infra structuur
realisatie van een woonwijk “Schuilhoeve” op een geluid- en
milieu overbelaste locatie
infrastructurele aanpassingen met nadelige gevolgen voor de
verkeerstromen door Badhoevedorp,
ο zoals nieuw geplande afrit A9 binnen de zgn “buik”,
ο optimalisatie van verkeersstromen over de Sloterburg, lees
toename (sluip)verkeer door het dorp, uitbreiding (H)OV over de
toch al zwaarbelaste Oude Haagweg, Burgemeester Amersfoordtlaan en/of Sloterbrug,
ο wijzigen van een tunnel naar mega viaduct in de Sloterweg
het uitstellen van de omlegging van de Schipholweg, en de tot die
tijd noodzakelijke, maar niet geregelde veilige oversteekbaarheid
voor de jeugd.
Dan wordt Badhoevedorp eerder slechter dan beter van de omlegging.
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Ik heb het dan nog niet gehad over al het Groen, dat het ooit om
het groen bekendstaande Badhoevedorp, gaat/moet inleveren.
Gelet op voorgaande vraag ik me af wat de gemeente onder participatie verstaat, anders dan een “mooi woord” of “gestuurd door
geld”. Volgens mij betekend dit “zinvolle samenwerking”. Als
zeer goed en “lang” geïnformeerde inwoner en direct betrokken
vrijwilliger hebben alle inspanningen ten spijt geen enkel resultaat opgeleverd wat kenmerken heeft van een verandering/
verbetering ten gunste van de inwoners van Badhoevedorp. En
lijken er nog vele negatieve aanpassingen te zullen volgen.
In een tijd van algemene crisis, heb ik besloten om, op zinloze
investering als eerste te gaan bezuinigen, wat tot het stopzetten
van investering van mijn vrije tijd in alle omlegging A9 gerelateerde projecten en activiteiten heeft geleid.
Ik vind dit echt heel jammer maar “beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald”, u kunt op http://A9om.nl en http://WBBeo.nl
achtergrond informatie van voorgaande punten teruglezen.
Uiteraard kunt u hiervoor ook bij de Pont van Ome Piet langskomen en heb ik door dit besluit mogelijk meer tijd voor VROM zaken in Nieuwemeer.
Met vriendelijke groet;
Erik Hoogenboom
Nieuwe Meer
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DAGTOCHT ZEELAND.
Woensdag 30 MEI 2012
Beste busreizigers,
I.v.m. het overlijden van Hendrie Knibbe, vrouw van organisator
David, gaat de busreis van 30 mei niet door.
U zult begrijpen dat zijn hoofd er niet naar staat.
In overleg met Frans Laan (de chauffeur) zal hij proberen om
Middelburg door te schuiven naar begin Oktober.
Daarover wordt u in het buurtblad van augustus nader geïnformeerd.
Degene die al betaald hebben, heeft David in zijn computer staan,
zij zullen z.s.m. hun betaling terug krijgen.
De redactie.
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BEN VAN DIJK
KAPSALON S

Nieuwe Meerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
Tel. 020-6592559
E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
www.benvandijkkapper.nl
maandag gesloten
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Veerpont Ome Piet
Beste Buurtbewoners van Nieuwe Meer en wijde omgeving,
De Pont is 14 april weer in bedrijf gesteld en wij kijken uit naar
het komende seizoen en uiteraard ook naar u als passagier.
Het zal niet makkelijk zijn het eerste seizoen te overtreffen of te
evenaren, om weer met de Pont tot foto van het jaar verkozen
worden lijkt ons een onhaalbaar zaak, maar wij gaan zeker ons
best doen de andere resultaten te overtreffen.
Eén doelstelling hopen wij zeker te overtreffen, namelijk het aantal vrijwilligers/pontbazen, Heeft u tijd ? Lijkt het u wat ? Kom
gerust een keer een praatje maken, u zult zien hoe makkelijk en
zeker hoe gezellig dit is. U heeft geen vaarbewijs of iets dergelijks
nodig, maar dit leggen wij u graag uit, iedereen die ouder is dan
16 jaar is zeer welkom.
Maar evenzo belangrijk is het algemene doel, de buurtbewoners
een zeer makkelijke verbinding te bieden naar het Amsterdamse
Bos en weer terug, voor een wandeling een Pannenkoek of een
rondje trimmen of fietsen.
Maar ook als er een voorstelling in het openlucht theater is kunt u
gebruik maken van de Pont, wel moet u dan vooraf even een afspraak maken als dit buiten de standaard vaartijden valt.
Dus “dat het Bos op zondag te ver weg ligt” is geen excuus meer
om niet te gaan werken aan uw conditie.
Wij hopen u allen minimaal 1 keer op de Pont te kunnen ontvangen en weten uit ervaring dat u daarna vaker terugkomt, dus
Tot ziens
De vrijwilligers van het
Fiets- voetveer Ome Piet
veerpont@nieuwemeer.info
http://nieuwemeer.info
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Pesticiden schaden bijenvolken
**************************
Belofte maakt schuld en nu er inmiddels weer wat meer wetenschappelijke belangstelling en onderzoek naar bijenpopulaties de
kop opsteekt, heb ik iets goed te maken. Alweer langer dan een
jaar terug kregen de vaste lezers van dit buurtblad een alarmerend
artikel van mijn hand te verteren. Een somber verhaal over bijensterfte, de natuurlijke vijanden van de honingbij en de verschraling van de natuurlijke habitat door menselijk toedoen.
Dopaminereceptoren
******************
Wat zijn dat voor verschijnselen? Mens en dier zijn ermee uitgerust. Ze zetelen ergens in ons brein en het centrale zenuwstelsel.
Dopamine is een stof, die optreedt in stressvolle omstandigheden
en de mate van activiteit van de receptor (gemakshalve de ontvangende zenuwbedrading) bepaalt hoe men met emoties omgaat en
gevaar beoordeelt.
Braziliaanse biologen deden onlangs verslag van een opmerkelijke organisatievorm van een bijenkolonie, welke zich wapende tegen aanvallen van roofbijen. Verder vond ik een studie over het
bestaan van risicovol gedrag van bijensoorten en de activiteit van
dopaminereceptoren, die zowel bij mensen als bij bijen een rol
kan spelen. En tenslotte zijn er steeds meer aanwijzingen die doen
vermoeden dat het gebruik van pesticiden bijdragen aan het voortijdig uitsterven van bijenvolken in Europa en de Verenigde Staten. Dus nu even terug naar de waarnemingen uit Brazilië. Daar is
voor het eerst een soldatenkaste onder bijen ontdekt. De bijen zijn
er bekend onder de naam Jatai en bij de ingang van een van de
bestudeerde kolonies houdt een tiental bijen de wacht. Zij bewaken het nest tegen de aartsvijand van de Jatai. Hun kolonies worden regelmatig overvallen door roofbijen met de soortnaam
Lestrimelita limao. Bij nader onderzoek blijken de soldaten
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gemiddeld 30% zwaarder dan normale werkbijen. Ook zijn er
twee vliegende wachters, die het luchtruim in de gaten houden.
Er bestaan meer ordeningsvraagstukken, die onderzoekers van
bijenvolken bezig houden. Zo ook de signaalstoffen in bijenbreinen, zoals de hiervoor besproken dopamine. Zo zijn minder voor
die stoffen gevoelige bijen eerder geneigd op verkenning uit te
gaan. Een verkenner die voedsel vindt, keert terug naar de korf en
doet een bijendans om de overige werkbijen te laten weten waar
het lekkers te halen is. Daarna gaan ze weer op zoek naar nieuwe
velden. In een doorsnee volk van honingbijen (Apis melifara) behoort vijf tot vijfentwintig procent tot de verkenners. Onderzoekers vinden het opvallend dat een lage activiteit van de dopamine
receptor zowel bij bijen als mensen betrokken is bij het ontstaan
van risicovol gedrag. Omdat mensen en bijen wel hele verre verwanten zijn denken zij niet aan overerving van een gemeenschappelijke voorouder. Een betere verklaring is dat later in de evolutie
meerder keren de benodigde genen en moleculen in gebruik zijn
genomen dat weer wijst naar nomadisch gedrag.
Over de bijensterfte
****************
Bekend is dat er meer ziekten zoals mijten en andere parasieten in
het bijenleven voor komen. Maar steeds vaker staat ook het gebruik van neonicotinoïden ter discussie. Deze pesticiden zijn populair omdat ze veilig zijn voor mensen en zoogdieren. Ze vinden
veel toepassing op maïs en koolzaad om die planten tegen vraat te
beschermen en zijn in de gebruikelijke dosering niet dodelijk voor
insecten zoals bijen. Een Frans team, dat al veel onderzoek heeft
gedaan naar de invloed van pesticiden op bijen gaven honingbijen
een niet dodelijke dosis van een ander neonicotinoïde en lieten ze
daarna los in het veld. Het bleek dat er een sterke afname plaats
had van het oriëntatievermogen waarmee de bijenkast werd teruggevonden. Goede studies met gecontroleerde omstandigheden, zo
vindt de Nederlandse bijenonderzoeker R. van der Zee.
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Hij doet met het Nederlands Centrum Bijenonderzoek in Tersoal
(Friesland) onderzoek naar sterfte in opdracht van het ministerie
van EL en I (Landbouw).
Deze zomer wordt een onderzoek naar bijensterfte in Nederland
afgerond. Ik wil daarop niet vooruitlopen maar hoop er het allerbeste van.
Indachtig de taalexercitie uit mijn jeugdjaren: “toen moeder aan de
was was, zag ze twee vliegen vliegen doch er was geen bij bij”
John. J. van Zonneveld
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H. ZELHORST
B.V.
ELEKTROTECHAMSTERDAMSEWEG 122
AMSTELVEEN

TEL. 020-6452485

ALS U EEN RING WILT
LATEN VERANDEREN

Wilt u adverteren in ons
buurtblad?

Vraag naar onze voorbeelden

JUWELIER

‘t Dijkertje verschijnt 1x
per 3 maanden.
Inlichtingen kunt u
inwinnen bij
Elly Visbeen,
6010744.

PA VERKUYLLAAN 25
1171 EA BADHOEVEDORP
TEL/FAX 020-659 38 25

Nieuwemeerdijk 330,
1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020-6041412
Vrijetijdskleding &
Werkkleding

Schoenen &
kampeerartikelen
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Nieuwe Meerdijk 326 1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020 6010364 Fax 020-6570392
Sfeervol restaurant voor lunch/diner
Keuken geopend van 11.00 tot 22.00 uur
7 dagen in de week
Bar geopend vanaf 09.00 uur
Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten
Complete catering voor al uw festiviteiten
Zomers terras
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Ollekebollekevraagtekens
Nu na de Kiloknaller ook de Plofkip
naar de voedselbank verwezen is
Rijst bij mij de vraag
waaraan vreet ik mij dan straks nog scheel
Welk visproduct zwemt straks door de koopgoot van mij en mijn
me-de-con-su-men-ten?
Enkhuizer IJsselmeerval
Of draait het uit op Volendammer hooliganmakreel?
Drs. Pennestreek
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Doctorandus P; Ollekebollekes en Vluggertjes
in Vlagtwedde
De taalexercities van Drs P ontspruiten aan een eerbiedwaardige hersenactiviteit als we rekening houden met s, mans leeftijd. Voor ons
lezers vereist het volgen van zijn hersenspinsels de nodige inspanning. Het veroorzaakt een voortdurend beroep op de cognitieve
functies van ons brein.
Hoe doorgronden we ingewikkelde verhalen, tekstverbindingen en
overdracht van informatie, waarbij een mixture van fictie en werkelijkheidszin wordt voorgeschoteld? De mens is de enige diersoort
met een duidelijke verdeling van een groot aantal functies over twee
hersenhelften. Er zijn massa,s wetenschappers, die de linkerhelft met
haar taalcentrum beschouwen als de dominante hersenhelft voor
spraak -en taalherkenning. Toch blijkt uit tientallen psychologismeanatomische en analytische studies van de laatste jaren dat ook de
rechterhersenhelft belangrijke bijdragen levert aan de verwerking
van de informatie-uitwisseling. Grote kans dat op dit moment ook
Uw rechterhersenhelft moet worden ingeschakeld voor een begrip
van mijn hersenspinsels die ontaarden in poëzie.
Metingen van hersenactiviteit in de rechterhelft wijzen uit dat die
helft zich ook op taal focust als links intensief met taalbegrip bezig
is.
Bij de taalexercities van Drs P zou dit zeer zeker het geval moeten
zijn. In een recent uitgegeven boekwerkje, waaraan hij bijdragen levert en getiteld is “Kijkvoer & Leesgenot” presteert hij het weer om
een aantal absurditeiten onder de verzamelnaam olleke-bolleleke’s”
in een onderhoudende dichtvorm te gieten.
Daarvan geef ik het volgende voorbeeld. Met als doelgroep schapen.
“Rennen en huppelen?
Daar is geen sprake van
Want we zijn nuttig
Maar nederig vee”
“Bij zo’n eentonige”
Massatoeristische
Afstandsmars “
Sjokken we schaapachtig mee”
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Als U Uw beide hersenhelften instelt op code “nieuwsgierig” zult
U ontdekken dat deze dichtvorm dwingt tot de navolgende tekstuele discipline. Achtregelig;rijm op vierde en achtste regel en in de
zesde regel een zeslettergrepig woord. Ik hoef er geen geheim van
te maken dat deze ollekebolleke mijn fantasie tart en dat U in de
volgende Dijkertjes probeersels van mijn rechterhand, aangestuurd
door mijn linkerhersenhelft in deze acrobatische poëzie zult gaan
aantreffen. Maar als afsluiting van deze aankondiging nog maar
eens een conservatief stukje rijm dat ik twintig jaar geleden aan het
papier toevertrouwde en ook alles met schapen te maken heeft en
getiteld is: “Vluggertje in Vlagtwedde”.
De schaapskooi in Vlagtwedde blijkt een culturele oase
Zoiets ontdek je dan in een bepaalde levensfase
Dat nu overkwam Eimert ,een academicus uit Groningen
Die er binnentrad op de dag van de Drie Koningen
Hij trof er Wilma Kromkamp, gebogen over een schaakprobleem
Zij vroeg zich af, als ik nu eens die toren neem
Zonder omhaal van woorden had Eimert zich op haar probleem
gestort
Zittend tegenover haar aan het geblokte bord
Wilma,s kennis van de schaaksport zat niet diep
Het werd snel duidelijk dat zij met Eimert liever sliep
Dus onze academicus frequenteerde thans Vlagtwedde
Ging na een potje schaak met de Koningin te bedde
In Vlagtwedde bleef zoiets niet onopgemerkt
En schaapskooi -bezoekers werden in hun opvatting gesterkt
Het Vluggertje te Vlagtwedde voltrok zich louter op het bord
Te bedde speelde de tijd geen rol; daar hielden ze ’t niet kort.
Pennestreek
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Eindstand klaverjassen
Het is weer voorbij, de klaverjascompetitie. Het was een enerverend seizoen. Niet alleen voor de klaverjassers, maar ook voor de
grote organisator achter het geheel , David.
Elke week weer zorgde hij ervoor dat het juiste aantal klaverjassers aanwezig was. En dat viel niet altijd mee. Zoek maar eens drie
reserves als je niet het juiste aantal deelnemers hebt, door ziekte of
vakanties.
Wonder boven wonder lukte het altijd, al was het af en toe met
kunst en vliegwerk.
De klaverjasavonden zijn altijd gezellig, ondanks dat het een competitie is. Als je een avond geen enkele goede kaart in je handen
krijgt en je maatje ook al niet, is het behalen van punten een gevecht tegen de bierkaai. Maar ja, dat is het risico van het klaverjasvak, zullen we maar denken. Volgende week beter, dat hebben
sommige onder ons weken (of maanden) gedacht.
Het volgend seizoen begint weer met een inloopavond. Deze is
gepland op dinsdag 28 augustus. Iedereen die van klaverjassen
houdt, is dan van harte welkom. De competitie begint de week
daarna op dinsdag 4 september.
Op de volgende pagina de eindstand van seizoen 2011/2012.
Willy ten Bookum
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1 Naam

Marsen

Aantal punten

1 Ed van der Vliet

47

151233

2 Henk Eikelenboom

45

150262

3 Hugo van der Geest

29

149479

4 Theo Buijs

40

147474

5 Ans Laan

35

146597

6 Nel Dieckman
David Knibbe/Anneke
7 Eikelenboom

41

146415

37

146219

8 Kees v.d.Lelie

31

146034

9 Willy ten Bookum

36

145059

10 Elly Visbeen

33

144417

11 John van Nieuwburg

36

143778

12 Hennie ten Bookum

45

142820

13 Coby van Essen

33

142588

14 Cees Rijnsburger

20

142027

15 Piet Commandeur

32

140878

16 Ans de Jong

33

140757

17 Kees Mollien

27

140599

18 Henk Kabout

35

140552

19 Margret Zelhorst

33

139747

20 Willemien Blauwhoff

32

139590

21 Diny Wijhenke

27

139440

22 Wietse Heima

35

137204
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MAMMOET
Als u denkt dat de MAMMOET is uitgestorven, dan heeft u het
mis, want...........................
MAM MOET eten koken.
MAM MOET koffie zetten
MAM MOET de was doen
MAM MOET boodschappen doen.
MAM MOET bedden verschonen.
MAM MOET de rommel opruimen.
MAM MOET ramen lappen
MAM MOET strijken
MAM MOET helpen met het huiswerk
MAM MOET zorgen dat het huis schoon is.
MAM MOET helpen in de tuin.
MAM MOET zorgen dat alle rekeningen op tijd worden betaald.
MAM MOET indien nodig dokter of verpleegster zijn.
Als MAM een man heeft met 2 linkerhanden of een man die lui
is, MOET ze ook nog timmerman, elektricien, fietsenmaker
etc, etc, etc. zijn.
MAAR MAM MOET VOORAL NIET ZEUREN.

Æ

Dit was de situatie vóór het computertijdperk. Hoe het er in het
computertijperk aan toe gaat, leest u op de volgende pagina.
Wat beter of gezelliger is…………….???????????
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Modern drama
Internetten ..
Onze moeder was een schat,
die kookte,naaide,dagelijks bad.
Nimmer was haar iets te veel,
Ieder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje
altijd weer een dankbaar kusje.
‘s Avonds rustig bij de haard,
`s zondags lekker appeltaart.
Helaas,`t is over met de pret,
Mammie is aan `t internet.

Nog steeds is pappie in de weer,
Maar hij krijgt geen kusje meer.
Zit vaak zielig bij de buis.
Mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
`t is Hotmail,dot com, apestaart.
Zelden is er warm te eten,
Haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
Eten trekken uit de muur.
Een bal gehakt en een kroket,
Want mammie is aan `t internet.
Willy ten Bookum
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KLEURPLAAT
Moederdag
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Beste mensen.
Onderstaand vindt u een puzzel.
De antwoorden zijn dit keer JONGENSNAMEN
Achter de vraag staat een cijfer, dat correspondeert met de aangegeven letter in de naam.
Maar ja, het is niet de eerste keer dat u zo een puzzel voorgeschoteld krijgt. Het is er bijna net zo één als de vorige.

1. Hij vocht tegen Goliath. (2e)
2. Hij is altijd de vrolijke (5e)
3. Hij is de ongelovige (1ste)
4. Met hem betaalde je vroeger in Duitsland (3e)
5. Hij is een filmprijs 1ste
6. Hij is altijd de braafste (3e)
7. Was hij de eerste man (1ste)
8. Deze jongen moest terug naar z'n koeien (2e)
9. Heel veel meisjes waren verliefd op hem (3e)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Heel veel succes. O ja, de oplossing is een beroep.
Groetjes,
Ociena.

Oplossing puzzel febr/maart nummer:
Stern, loper, koeler, stoomboot, spijkers, klinker, emmer, vloot,
panorama, agent, amerika, steven, handen.
Bij elkaar: SPROKKELMAAND.
Oplossing ingestuurd door:
Bep Rijnsburger, Ans Laan, John van Zonneveld en Jan Dekker
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AGENDA
28-08
02-09
04-09

Inloopavond klaverjassen
Fietstocht
Aanvang klaverjascompetitie

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
20.00 uur

Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad
van augustus uiterlijk 10-7-2012.
De redactie van ‘t Dijkertje
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BUURTVERENIGING
“NIEUWE MEER”
K.v.K. 40594184
NAAM

1171

ADRESSENLIJST
COMMISSIELEDEN
BADHOEVEDORP

℡ 020

Koekoekslaan 4

6015007

Beheerder:

David Knibbe PJ

VROM:
Voorzitter:
Lid:
Lid:

Fred Buys
NZ
Nwe. Meerdijk 401
Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk 212
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366

6010724
6570476
6041145

www.nieuwemeer.info
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366

6041145

Redactie:

W. ten Bookum
Coby van Essen
David Knibbe
Elly Visbeen

Badhoevelaan 6
Nwe. Meerdijk 340
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 370

6593439
6041134
6015007
6010744

IJsclub:

David Knibbe PJ
Jannie v.d. Geest NT
Jaap Hogenhout CS
Rob Hutter
PG
Elly Visbeen NW

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319
Sloterweg 62
Koekoekslaan 61
Nwe. Meerdijk 370

6015007
6010534
6594993
6010573
6010744

Band "Chicane":Fred Buys
NZ
Bridgen:
—Bustocht:
David Knibbe PJ
Buurthulp:
Jannie v.d. Geest NT
Fietstocht/
Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT
Klaverjassen: Coby van Essen NV
Sinterklaas:
Ans Laan
NN

Nwe. Meerdijk 401

6010724

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319

6015007
6010534

Nwe. Meerdijk 319
Nwe. Meerdijk 340
Nwe. Meerdijk 241

6010534
6041134
6570175

Buurtvereniging Nieuwe Meer
Buurthuis
Rehoboth
NS

postbanknummer 2065165
Nwe. Meerdijk 294
6010616

Internet:

DD
NV
PJ
NW

ALBERS ADVIES CV
Sloterweg 1a
Postbus 26
1170 AA Badhoevedorp
Tel. 020-449 60 20
Fax 020-449 60 30

verzekeringen
schadeverhaal
financieringen
hypotheken
pensioenen
ondernemingsadviezen

Het gemak van het regelen op één adres van diverse
zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke
keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
U weet dan ook dat u met al uw vragen op één
adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op
meerdere adressen zaken geregeld te hebben.

Onze relaties weten wat deze service
inhoudt. Als u geïnteresseerd bent
weet u wat u te doen staat;
een telefoontje of langskomen op
kantoor en wij zijn u dan ook graag
van dienst!
Financiële planning =
Verzekeren + Sparen + Hypotheek +
Pensioen + Financiering + ...

