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Van de bestuurstafel

OPROEPEN
Groot onderhoud Rehoboth
Wij willen u hulp vragen voor het onderhoud van Rehoboth. De
ramen moeten er een keer vanaf en de koelkasten een grote
beurt. Dan de toiletten een grote beurt. Vele handen maken licht
werk. Als wij met elkaar een zaterdagochtend bezig zijn is de
klus weer voor een jaar klaar. De buitenkant ziet er weer mooi
uit, nu de binnenkant nog. Wie helpt?
Vriendelijke groet,
Jannie van der Geest.
De bridge, de klaverjassers en de band, wij maken allen gebruik
van het gebouw. Help ons een handje.

###

Tuinonderhoud
Wie heeft er groene vingers en wil Hugo helpen met het onderhoud van de tuin van Rehoboth, Hugo kan dat niet alleen.
U kunt zich aanmelden bij David Knibbe, tel. 6015007
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BEN VAN DIJK
KAPSALONS
VOOR

DAMES EN HEREN

Nieuwe Meerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
Tel. 020-6592559
E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
www.benvandijkkapper.nl

,
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VROM Commissie
Beste buurtbewoners,
Wij willen u via deze weg even informeren over hetgeen waar wij
mee bezig zijn; zoals jullie de laatste tijd hebben kunnen zien worden de bruine palen onder de A4 viaducten mooi opgeknapt, het
heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan toch zover gekomen.
De halve chicane thv Nieuwemeerdijk 70 is in overleg met de aanwonende verwijderd en op ons verzoek met zwarte klinkers dicht
gestraat, beter zou zijn asfalt, maar ja. De witte puntstukken moeten nog worden verwijderd, maar alles op zijn tijd moeten we
maar denken.
Het e.e.a. is zo afgesproken om te zien wat dit voor effect heeft op
het verkeer (gedrag), omdat bij de wit dicht gestrate versie een
ongewenst verkeersgedrag blijft bestaan.
Er heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van
SRE (Schiphol), Burggolf, Gemeente en de Groene As, over het
golfterrein en directe omgeving, hier is uitgebreid bijgepraat en
zijn een groot aantal punten op tafel gekomen, na de vakantieperiode gaan wij hier vol goede moed weer actief mee aan de slag.
Over de stand van zaken tav Opstal- en Steiger zaken bent u recent geïnformeerd via de HAH Nieuwsbrief van het SBOH. Wij
hopen --gelet op de zaken die het SBOH allemaal doet, dat u zich
inmiddels allemaal heeft aangemeld, ( en een kleine donatie heeft
gedaan) mocht u dit als nieuwe bewoner nog niet hebben gedaan,
doet u dit aub alsnog, kijk hiervoor op de website, onder SBOH of
vraag een VROM lid.
Na de vakantie periode komt de werkgroep OV weer bij elkaar en
zal Erik Hoogenboom, als opvolger van Dhr. van Egmond
(Zwanenburg) deelnemen aan dit overleg, dit mede op voordracht
van de gebiedsmanager Matthie Vermeulen, omdat ook hij ervan
overtuigd is dat er heel wat op onze regio gaat afkomen, voor wat
betreft ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer. In een
volgende editie van het Dijkertje hoop ik hier meer over te kunnen melden.
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Tot slot, u weet dat u ons altijd kunt aanspreken of per e.mail
vrom@nieuwemeer.info
Samen maken en houden wij de buurt bewoon- en leefbaar

Met vriendelijke groet
Erik Hoogenboom
Namens VROM Commissie
Buurtvereniging Nieuwemeer
http://nieuwemeer.info
####

Deze noodkreet ontving de redactie vorige maand.
Past in het straatje van de VROM, want u weet….

een beter milieu begint bij jezelf
Hondenpoep
Het valt de laatste tijd op dat er langs de Dijk erg veel hondenpoep
ligt, van minimaat tot maximaat.
Het hoeft natuurlijk niet van een hond van de bewoners te zijn, er
zijn voldoende mensen (o.a. van pleziervaart) die hun hond hier
uitlaten. Kunt u er alert op zijn, om, als u dit ziet, deze mensen
erop te attenderen dat ze de uitwerpselen van hun geliefde huisdier opruimen. Hetzelfde geldt ook voor meegebrachte flessen en
blikjes en ander soort rotzooi.
Zelf heb ik ook een hond(je), maar als ze haar behoefte op straat
of in iemands voortuin doet, ruim ik dit op. ik vind dit de normaalste zaak van de wereld, net als de wc doortrekken na(ar) eigen behoefte.
Laten we het Nieuwemeerdijk houden en geen Viezemeerdijk.
Ellen Luts
Nieuwemeerdijk 327
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Veerpont Ome Piet
Veerpont Ahoi,
Na een wat trage start is het seizoen gelukkig toch echt opgang
gekomen en hebben wij tijdens het (soms lange) wachten verschillende lekkernijen van buurtbewoners aangereikt gekregen, waarvoor onze dank.
Recent is er in het Witte Weekblad ook weer 2 keer een artikel
verschenen over de Veerpont en Buurtvereniging dus ook aan mediabelangstelling hebben wij geen gebrek.
Wij hebben als buurtvereniging vragen gesteld in de gemeente
raad tav de plannen om een fietsbrug te verplaatsen, van de Kamerlingh Onneslaan naar de locatie van onze Pont. Wij hebben de
raad gewezen op de compleet andere functie en situatie van de
vaarweg ter plaatse, hopelijk doen ze iets met deze informatie, van
lokale ervaringsdeskundige. Helaas is er hiervan in het Definitieve
Bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden oost, - Groenstructuurplan nog niet veel terug te vinden, maar wij houden samen met de
VROM Commissie de ontwikkelingen in de gaten.
Bij aanvang van het seizoen hebben wij helaas afscheid genomen
van één van de sponsoren, maar gelukkig hebben wij de Chocolade Apotheek bereid gevonden de plek in te nemen, als inwoonster
van Nieuwemeer een goede oplossing waar wij zeer content mee
zijn en dan niet alleen omdat ze HEEL lekkere chocolaatjes hebben.
Tevens heeft recent Karel de Boer Transporten te kennen gegeven
de laatst beschikbare plaats te willen invullen, bij het uitkomen
van dit Dijkertje hopen wij het bord gereed te hebben.
De nieuwe aanlegsteiger en aanvaarwal aan de Amsterdamse Bos
zijde voldoen zeer goed en heeft aan de Nieuwemeerdijk zijde de
veiligheid voor wachtende passagiers verbeterd.
Aan Amsterdamse Bos zijde is inmiddels een doorsteek ontstaan
voor/door voetgangers, welke wij koesteren, dit omdat hiermee de
veiligheid voor voetgangers wordt verhoogd, immers voorheen
liepen zij over het fietspad van / naar bijvoorbeeld de Pannenkoeken boerderij, door de bocht in het fietspad een niet zo veilige situ-
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Kom dus gerust (nog) een keer langs om de nieuwe situatie, sponsorborden te bekijken en/of gewoon voor een leuke overtocht of
een praatje.
Tot slot is het de oplettende bewoner misschien opgevallen dat
wij als Pont commissie bezig zijn met een ander Pontwachtershuisje, zeg maar een Pipowagen of schaftwagen, dit klopt, al zal
deze niet dit jaar meer in gebruik worden genomen, maar hopelijk
volgend jaar.
Hopelijk tot ziens op de Fiets- / Voetveerpont* Ome Piet
Erik Hoogenboom
Namens, Veerpont Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer
PS Wij kunnen nog steeds kandidaat Pontbazen gebruiken, kom
eens kijken of het iets voor u is !
Wij zetten ook met enige regelmaat rolstoelen en scootmobielen
over, het is maar dat u het weet.
####

Rectificatie i.v.m. het vergeten te
plaatsen in het mei nummer
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Mededelingen gemeente Haarlemmermeer
Fietsers kunnen vanaf nu gevaarlijke paaltjes en andere obstakels
op fietspaden in Haarlemmermeer melden via de speciale website
www.fietspaaltjes.nl/haarlemmermeer. In de InforMeer van 5 juni
wordt hier speciale aandacht aan besteed. U kunt de gemeente helpen door deze campagne onder de aandacht te brengen bij uw achterban.
Aanleiding
Paaltjes in fietspaden kunnen in de praktijk gevaarlijke situaties
opleveren. Jaarlijks vallen in Nederland onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden door een botsing met een paaltje. Samen met zes andere gemeenten in de Stadsregio Amsterdam, gaat
de gemeente Haarlemmermeer gevaarlijke situaties inventariseren
en, indien nodig, aanpassen. Omdat de gebruikers van fietsroutes
het beste weten welke paaltjes gevaarlijk zijn, worden fietsers gevraagd hun ervaringen te delen op de website.
Campagne
Vanaf 23 mei tot medio september kunnen fietsers gevaarlijke
paaltjes en andere obstakels op fietspaden in Haarlemmermeer
melden op de website www.fietspaaltjes.nl/haarlemmermeer. Na
afloop van de inventarisatie beoordeelt de gemeente op basis van
de meldingen op welke locaties maatregelen nodig zijn. In ieder
geval de 20 meest genoemde locaties worden aangepakt. Dat betekent dat paaltjes en andere obstakels worden verwijderd of, als dat
niet kan, zodanig worden verbeterd dat ze beter zichtbaar zijn en
het risico op botsingen toch wordt verkleind. Het verbeteren van
de fietsveiligheid is een maatregel uit het Deltaplan Bereikbaarheid. Hieronder vallen infrastructurele projecten en maatregelen
die - ongeacht de keuze voor een vervoermiddel (auto, fiets, bus,
trein) en het moment van de dag – de bereikbaarheid in Haarlemmermeer naar een hoger niveau tillen. Verkeersveiligheid staat
daarbij voorop.
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Hoe kunt u helpen?
In contacten met uw achterban kunt u het bestaan en het doel van
de website onder de aandacht brengen. Dit kan bijvoorbeeld door
een bericht met link naar de website te plaatsen op uw eigen website of een artikel hierover op te nemen in uw nieuwsbrief. Ook
kunt u beschikken over speciale (digitale) campagneposters. Als
u campagnemateriaal wilt hebben dan kunt u dit in een reactie op
deze e-mail aangeven.
Samen kunnen we de fietsveiligheid in de gemeente vergroten.
jacinta.steltenpool@haarlemmermeer.nl
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De weg naar zorg en ondersteuning
Heeft u een ziekte of beperking? Wilt u hulp bij het vinden van
werk? Heeft u moeite om financieel rond te komen? Heeft u schulden? Of wilt u financiële ondersteuning bij het ondernemen?
Voor al dit soort vragen kunt u als inwoner van Haarlemmermeer
terecht bij de sociale dienstverlening van de gemeente.
U kunt zich zeven dagen per week op elk moment van de dag bij
de gemeente melden via een meldingsformulier dat te vinden is op
www.haarlemmermeer.nl/sociaal. In het formulier geeft u aan
waar uw vraag over gaat en beschrijft u uw situatie. Binnen twee
werkdagen neemt een medewerker van Sociale Dienstverlening
contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit
kan een telefonisch gesprek zijn, een persoonlijk gesprek in het
raadhuis of bij u thuis.
Tijdens dit gesprek bespreekt de medewerker uitgebreid met u uw
situatie om u in één keer goed te kunnen helpen.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een rolstoel nodig heeft, maar ook
op andere gebieden ondersteuning kunt gebruiken. Is uw huis nog
wel geschikt of heeft u hulp nodig bij de boodschappen? Of wilt u
naar een koffieochtend of andere activiteit in de buurt, maar vindt
u het moeilijk om hier alleen naar toe te gaan?
De medewerker van de gemeente bekijkt met u wat u zelf kunt
doen en of er familieleden of vrienden zijn die een handje kunnen
helpen. Bijvoorbeeld bij het huishouden of vervoer naar de dokter.
Daarna wordt bekeken welke andere mogelijkheden en voorzieningen er zijn en wat de gemeente kan betekenen.
Dit geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor werk en inkomen.
Als u ondersteuning wenst omdat u onvoldoende inkomen heeft,
dan worden de mogelijkheden van werk besproken en die van een
aanvullende bijstandsuitkering.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt waarin staat wie welke stappen neemt en wanneer.
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Belangrijk om te weten is dat voor het invullen van het meldingsformulier een DigiD nodig is. Dit is een digitale handtekening
waarmee iemand zich via internet kan identificeren. Het aanvragen van een DigiD, kan via de site van de gemeente
www.haarlemmermeer.nl/sociaal. Hier vindt u ook meer informatie over de sociale dienstverlening.
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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

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

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

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

Schoenen &
kampeerartikelen
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Toelichting op de agenda (pag.28):
Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht van buurtvereniging Nieuwe Meer wordt
gehouden op zondag 1 september. De kosten zijn € 5,=, inclusief
koffie bij vertrek en een consumptie bij terugkeer in het gebouw.
Zaal open om 09.00 uur.
####
Dijkouverture
De 4e dijkouverture vindt plaats op zondag 24 november.
Thomas Kwakernaat nodigt ieder uit om deel te nemen aan de 4e
editie van deze muziekmiddag voor de (ex)- bewoners en andere
geïnteresseerden uit de buurt.
Inlichtingen over deelname : 06-41867631
Zelf nodigt hij ook een aantal professionele musici uit om op te
treden
Tijden:
Inloop 13:00u.
Start concerten en optredens 14:00u.
Einde middag rond 17:00u.
####
Sinterklaas
Op 30 november komt Sinterklaas om 15.00 uur weer naar Rehoboth. De reeds bekende deelnemers ontvangen eind oktober een
opgaveformulier. Bent u nog nooit eerder bij het Sinterklaasfeest
aanwezig geweest, lid van de buurtvereniging, zijn uw (klein)
kinderen niet ouder dan 7 jaar, neemt u dan contact op met Ans
Laan, tel. 6570175.
####
Kerstkien
De kiencommissie verspreidt enkele weken vóór de kerstmiddag/
avond huis aan huis folders met alle nodige informatie.
De redactie
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Verslag klaverjassen
14 mei was voor de klaverjascompetitie de laatste avond waarvan
de punten mee zouden tellen voor de ranglijst der ranglijsten, tenminste in de beleving van de klaverjaswereld waarin alle klaverjassers één keer week verkeren. Echt de allerlaatste avond was 21
mei. Alle deelnemers konden nog één keer hun beste kaartbeentje
voorzetten en scoren, maar nu niet voor de competitie maar echt
zomaar, voor de gezelligheid. En gezellig was het. Er waren cake,
zoutjes, toastjes en een schaal kaas, worst komkommer, tomaatjes. Om 10 uur kwamen Roel (vaste reserve) en John (door
het slechte weer van vakantie naar huis gekomen) ook nog even
binnenlopen om de einduitslag mee te maken. Op de volgende pagina ziet u het resultaat van een competitiejaar waarin iedereen
heeft geprobeerd de rest van zijn/haar klaverjas”vrienden” een
slag voor te blijven. Op het moment dat u dit leest is de strijd alweer begonnen. Iedere dinsdagavond gaan we allemaal weer ons
best doen om het resultaat van vorig jaar te verbeteren of in ieder
geval te evenaren.
Lijkt ‘t u gezellig om één keer in de week een kaartje te leggen,
maar heeft u nog niet de moed gehad om de stap te nemen? Probeer het nu dan eens. De competitie ( zeg maar competitie met
een grote knipoog met als belangrijkste factor gezelligheid) is net
begonnen. U kunt met gemak nog instromen en meedoen. Inlichtingen kunt u inwinnen bij David Knibbe, tel. 6015007.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, € 5,= per maand.
Het is ook mogelijk om u bij David aan te melden voor de reservelijst. U klaverjast dan niet elke week, maar wordt, indien nodig,
gevraagd om in te vallen ivm het afwezig zijn van één van de vaste spelers. Op die manier heeft u geen wekelijkse verplichting. Het
mes snijdt dan van twee kanten, u heeft zonder wekelijkse verplichting een kaartavond en de wel aanwezige spelers zijn blij dat
er een invaller is. Op die manier is er nooit een klaverjasser die
stil moet zitten.
U blij, wij blij kortom…………….. iedereen blij!!!
Willy ten Bookum
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Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24
25

Henk Eikelenboom
Hennie ten Bookum
Hugo van der Geest
Ed van der Vliet
Elly Visbeen
Wim Meekel
Gerard Schönhage
Willy ten Bookum
Wietse Heima
Loes Schönhage
Inge Maas
Loes van der Vliet
Cees Rijnsburger
Nel Dieckman
Ans de Jong
John van Nieuwburg
Ans Laan
Theo Buijs
Els Meekel
Kees v.d.Lelie
Margret Zelhorst
Henk Kabout
David Knibbe/
Anneke Eikelenboom
Kees Mollien
Diny Wijhenke

Marsen

Punten

59
44
53
51
33
49
36
38
47
45
24
37
34
40
45
33
32
38
43
47
28
25

162425
158017
157499
155484
153217
153202
153194
152841
152436
152248
151795
151501
151303
151271
150939
150600
150461
150245
150092
149800
149698
149458

28
31
35

148576
147969
146135
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Verslag bingo
Geachte Medebewoners, hier maar ook uit de wijde-omtrek
Hier een klein verslag van de afgelopen bingo in ons buurthuis.
Het zag er even naar uit dat het niet echt storm zou lopen op deze
tweede bingo van 2013. Het was n.l de eerste zon overgoten zondag van het jaar.
Dus na een klein uitstel met nog allemaal een kopje koffie en een
koekje, lieten de trouwe bingo gasten toch hun snoet zie.
Pppfffff....... dat was een hele opluchting want de voorbereiding
van een bingo heeft wel wat voeten in de aarde nodig om het tot
stand te brengen.
Eind goed al goed er waren dus uiteindelijk genoeg mensen om de
bingo door te laten gaan.
Er waren weer zes rondes die per ronde plusminus 30 minuten
duurden.
En voor iedere ronde was er een tafel ingericht met prijsjes dan
wel prijzen.

Na een aantal rondes kwam de verhalen ronde, dus naar aanleiding van dit verhaal en door goed te luisteren behaal je dus de uiteindelijke ........BINGO.
En dit verhaal is geschreven en bedacht door René v/d Velden.
(dijkbewoner)

Hallo,
Allemaal van harte welkom op deze primeur van de verhaalbingo
d.d zondag 2 juni. Ik zal u nu goed proberen uit te leggen hoe een
verhaalbingo werkt. In tegenstelling tot een normale bingo waarbij
er balletjes uit de molen komen en dan worden opgelezen zodat u
deze kan wegstrepen op uw kaart, worden de getallen nu verstopt
in een verhaal dat wij aan u voorlezen. Ook hierbij gaat het om de
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nummers 1 tot 75 waarbij u als de kaart vol is en u 24 of 25 goede
getallen heeft Bingo roept en naar voren komt om een prijs uit te
zoeken. Tijdens het schrijven was ons niet duidelijk welk soort
kaart wij gingen gebruiken en vandaar 24 of 25 wat samen weer
49 is.
Dus voor wie niet helemaal scherp was : 2, 1, 75, 24, 25 en 49
kunt u alvast doorstrepen.
Let op we gaan nu verder!
Nogmaals allen welkom in Rehoboth voor deze bingo waarbij u
ook vast 15 december in uw agenda mag noteren voor de jaarlijkse kerstbingo. De kerstbingo heet kerstbingo omdat deze omstreeks de kerst gehouden wordt en zo kennen wij ook de paasbingo en ja u raad het al deze wordt omstreeks pasen gehouden. Dit
buurthuis is voor leden tevens te huur voor het houden van feesten en partijen tegen het luttele bedrag van €75 welke u niet hoeft
door te strepen omdat dit nummer reeds geweest is. Wel dient u
30 door te strepen omdat dat het aantal euro's is wat u aan borg
voor de inventaris dient te betalen. Dit alles kunt u regelen via
David Knibbe van de Koekoekslaan 4.
Het is ondertussen al weer juni wat maand nummer 6 van het jaar
is en dit betekent dat de pont van ome Piet vernoemd naar Dhr
Piet Eilander al weer enige tijd mensen overzet naar het Amsterdamse bos. De heren pontbazen zijn ook zo vriendelijk mensen
weer terug te halen naar deze kant dus u kunt het gerust eens proberen. De pont vaart vanaf het weekend 16 tot 19 April van het
jaar 11 van deze eeuw een dienstregeling tussen de Nieuwemeerdijk en het Bos. De breedte van de vaart op deze plek schat ik op
38 meter maar dit kan ook 74 meter zijn maat bij het opmeten
zinkt mijn duimstok steeds weer. Dit Amsterdamse Bos is een
bedenksel van Jac P. Thijsse uit het jaar 0 van de vorige eeuw. In
het jaar 27 van deze eeuw werd het boschplan een echt plan en in
het jaar 34 is mede als vorm van werkverschaffing aangevangen
met de aanleg van het bos. Dit bos is officieel pas gereed verklaard in het jaar 64 maar heet al vanaf 42 Amsterdamse bos en
daarvoor was de naam het boschplan. Als u door het bos gaat fietsen en al het fietspad wilt berijden bent u 51 kilometer onderweg
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en kunt u een verscheidenheid aan dieren waaronder wisenten,
vossen, hazen, eerhoorntjes en vogels. Dit terwijl er 70 hectare
aan oeverlanden zijn met heel veel meer vreemde kostgangers die
in het bos vertoeven. Ook zijn er meerdere horecagelegenheden in
het bos waar u van geitenmelk tot pannenkoeken kan genieten.
Als we weer terug komen op de dijk loopt u de kans om op
woensdag avonden muziek uit dit pand te horen. Dit zijn de zoetgevooisde stemmen van de band Chicane waarbij vooral het geluid van Cor " Red Elvis Taxi " Burksen al meer dan 12 jaar te
horen is. Bassist Fred Buijs gebruikt per jaar 28 snaren en 13 plectrums en de versterker staat altijd op 73. Dat de versterker zo hard
staat is een teken des tijd maar dit zien de oude rockers die in 71
hun haar tot op de grond droegen zelf echt anders. Zelf noemt
Chicane zich een 40 plus band maar dit kan ondertussen dus wel
bijgesteld worden naar 50 plus. Deze band treed ook regelmatig
op tijdens festiviteiten in dit pand en speelt dan vooral nummer uit
de jaren 60, 70 en 80. ......... Stop maar met zoeken want 80 staat
niet op uw kaartje en 70 is al geweest.
Ook is er sinds enige tijd een golfcourse in onze tuin met de ingang op de Oude Haagse weg. Hier kunnen sportievelingen van
boven de 43 a 44 jaar die stijf worden voor echte sport tegen enige
duizenden euro's per jaar 18 holes per keer lopen. Tijdens deze
wandeling mogen deze atleten genieten van de prachtig aangelegde greens en de vreemd naar hen kijkende schapen van Henk Slinger. Verder maken deze mensen gemiddeld 36 ballen per keer
kwijt waarvan er 20 in de sloot komen, 3 in de bosjes, 9 in de omliggende tuinen en 5 door de ijdeltuiten zonder bril niet op de baan
gezien worden. Ook slepen de golfers een soort boodschappenkar
achter zich aan en hier zitten 7 tot 20 stokken genoemd clubs in.
Met alle verdere golf benodigdheden slepen ze 31 tot 41 dingen
met zich mee om een balletje kleiner dan een tennisbal in een
gaatje te slaan. Duidelijk is dat dit een moeilijk spel is waar veel
tijd voor nodig is dus veel door mensen met een pensioen gespeeld wordt. Dit pensioen en of de vut begon vroeger bij de leeftijd van 62 voor de vut en 65 pensioen. Dit is nu reeds opgelopen
tot 67 voor het pensioen waarschijnlijk oplopend tot 68, 69 en de
vut is reeds afgeschaft.
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Daarentegen gaat men in Griekenland al met 52 of 55 jaar met
pensioen en hebben ze daar dus 14 tot 17 jaar extra de tijd om te
golfen. Ook is het daar gewoonte na het eten je bord op de
grond stuk te gooien wat bij een etentje met 10 personen 8 grote
borden en 23 kleine borden kost. U denkt nu wat raar, maar niet
alle borden gaan direct stuk als je ze op de grond gooit en uit
tests met 59 Griekse bordengooiers zijn deze getallen gekomen.
De eerste tests waren met 46 gooiers maar hiervan kwamen er 21
niet opdagen omdat er 72 geiten en 17 schapen op de weg stonden. Om deze beesten van de weg te krijgen waren 22 agenten
nodig waarvan er eerst 9 van vakantie moesten worden teruggehaald. Aangezien kamperen in Griekenland erg leuk is heb ik
een bruggetje gevonden om weer terug te komen op de dijk en
wel bij Eric Bungener die net als de schrijver van dit onsamenhangende stuk geboren is in het jaar 66 van de vorige eeuw en
dus circa 47 jaar oud is. De naam Eric brengt mij op onze barkeeper van vanavond en ik vraag u allen om een hartelijk applaus voor de zorg die deze heer, die 57 cm langer is dan het landelijk niveau, aan ons besteed. Het kan ook zijn dat Eric 58 cm
langer is dan het landelijk niveau maar dat heeft te maken met
het krimpen van anderen.
Ondertussen heb ik tijdens het schrijven van dit verhaal al 26
keer gezocht naar het nummer 63 en ook het getal 61 maar deze
waren nog niet geweest. Ik verwacht dat er net wel weer een bingo geweest zijn maar het kan ook zo tot een bingo uitbarsting
komen. De mensen die nu nog geen bingo hebben omdat ze
wachten op de nummers 54, 32 of 35 zijn nu ook aan de beurt
om een prijs uit te zoeken. Het leuke aan deze verhaal bingo is
dat het doorgaat totdat allen nummers zijn voorgelezen en dit
kan zo 33 tot 37 minuten duren en doordat iedereen maar 1 kaart
kan kopen heeft elke speler een prijs en niet een speler met 53
prijzen en een andere met 45x net niet.
Er zijn ondertussen nog maar een paar nummers te gaan en ik
kan hier nog wel 56 pagina's over vol schrijven maar dan gaat
deze ronde wel erg lang duren dus ook 39 of 29 pagina's zou
overdreven zijn.
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Indien u nu nog geen bingo heeft dan zit u al erg lang op nummer
48 te wachten en heeft u recht op een troostprijs !
Is dit leuk of is dit leuk??
Na de het verhaal gingen we verder met het laatste bingo rondje.
Op deze tafel stond van alles wat je nodig heb voor een lekker
BBQ. (van schort tot kolen)
De bar werkzaamheden had ik deze keer voor mijn rekening genomen, omdat u wel weet dat Erik Hoogenboom schipper is op zaterdag en zondag van het pontje, samen met Martin Brekelmans
en nog een paar andere mensen.
Dus de volgende bingo doen we niet meer op zondag zodat Erik
en Martin er weer bij zijn.
TIP..... let op!!!
In het vervolg staat er een mooi bord voor de deur van Rehoboth
wat aangeeft dat er een activiteit gaat plaats vinden.
Dit bord was een idee van Cor Burksen en Bert Kruyswijk en
hebben die ook zelf van oud naar nieuw gemaakt.
Al met al was het dus weer een geslaagde bingo. En in december
komt er natuurlijk weer een kerst kien.
TOT DAN!
met vriendelijke groet,
Willeke Snoep
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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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Deze onderstaande tekst heeft de redactie te danken aan
de oplettendheid van Arine van Steenderen. Zij plukte
deze tekst van buurtlink op internet.
Spreekwoordelijk
Soms voel ik me ziek als een hond
Soms zo gezond als een vis
De put die demp ik pas
Nadat het kalf verdronken is
Van een mug moet je zeker
Geen olifant maken
Als het te heet wordt onder je voeten
Vallen de mussen van de daken
Als de kat van huis is
Dansen de muizen
Zoals het klokje thuis tikt
Tikt het niet in andere huizen
De ketel wordt nog steeds
Door de pot verweten
Toen ik mijn billen had verbrand
Heb ik op de blaren gezeten
Al ben ik soms wel
Een dame met pit
Ik weet zelf wel
Dat er een schroefje los zit
Wie de schoen past
Trekke hem aan
Maar de stoute schoenen
Kun je beter laten staan
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Ik heb echt geen idee
Waar die schoen dan wringt
Wel hoe het vogeltje is gebekt
Dat is hoe hij zingt
Zo kan ik wel even doorgaan
Dus stop ik er even mee
Het is net of ik emmers water
Aan het dragen bij naar de zee
####

Afscheid nemen doet pijn
John wat maak je ons nou!!!
Wat ga ik dat missen: met mijn neus op de feiten gedrukt worden
met humor, cynisme, droefheid en een sprankje hoop en optimisme.
Dank voor al die bladzijden wetenswaardigheden.
Maak er nog een mooie oude dag van met Nel,
Arine van Steenderen
###

BRIDGE
Het nieuwe seizoen van bridge begint weer vrijdag 6 september.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij spelen met de nieuwste
kastjes. Dus iedere avond direct een persoonlijke uitslag, Wij kunnen nog wat nieuwe leden gebruiken. De contributie per avond is
2 euro , te betalen per kwartaal. Tijdens het spelen zijn er lekkere
hapjes. De bridgeclub Nieuwe Meer hoopt wat nieuwe leden te
mogen begroeten.
Jannie van der Geest.
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P I K E T PAL E N
***************

Dit is bedoeld als inleiding tot een serie publikaties over onderwerpen waarvoor ik de piketpalen nog moet uitzetten. Het geheel
krijgt de vorm van een beschuldigend manifest, dat schandpalen
moet instellen inzake foute regimes, fout volk, foute bestuurders
en intellectuelen (witteboordencriminelen dus) foute kapitalisten
en onderdrukkers en stoute meiden, als die al bestaan. Goed en
kwaad; oprecht en fout; sociaal en asociaal zijn met de mensheid
verweven. Er is veel over nagedacht en over geschreven en er zijn
wetenschappelijke studies over opgezet
Omdat mijn beschuldigende vinger diep zal priemen richting de
gevestigde orde en weinig begrip zal tonen voor verzachtende omstandigheden is het van belang te weten, dat er al eeuwenlang door
filosofen, theologen en cultuurhistorici onderzoek is gedaan naar
de drijfveren voor het menselijk handelen en de menselijke relatie
met Goden, wetenschap en natuur.
Denkers uit een ver en recenter verleden
*********************************
Zonder een menigte grootheden uit het verleden te kort willen
doen beperk ik mij tot een tweetal wijsgeren en een cultuurfilosoof, die tevens opvielen als onderwijskundigen. Terwijl ik daarop
enigszins met de kennis van nu wil voortborduren en passende
verbanden leggen kom ik tegemoet aan een verzoek tot een toegift
in de vorm van een afsluiting van een lange reeks artikelen ten
behoeve van het Dijkertje en de trouwe lezers van mijn oom John.
Hij vind het genoeg en het geschreven woord blijft tenslotte toch
hangen bij de waan van de dag.
De geschiedenis laat een opeenstapeling zien van de worsteling
van het mensdom met gevoelens van liefde en haat met geloof en
met goed en kwaad. Ruim drie eeuwen voor de geboorte van het
kindeke Jezus meende de Griekse wijsgeer en leraar Aristoteles ,
dat het menselijke kwaad uit onwetendheid voortkwam. Tegenwoordig aanvaarden we onwetendheid niet langer als excuus en
zoeken we veeleer een verklaring voor asociaal gedrag met kansarm, uitgebuit en maatschappelijk buitengesloten. Napraterij en
opstokerij kunnen de sfeer van een samenleving ernstig verzieken.
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Zo luidt een oud Rwandees gezegde niet voor niets dat het kwaad
de mond is, die niet zwijgen kan. Maar dat het verspreiden van
informatie via taal wordt aangestuurd door hersencellen en geestvermogen konden de oude Rwandezen toen nog niet beseffen.De
jarenlang onder een fatwa levende schrijver Salman Rushdie verwoorde het in een van zijn romans als volgt: “De woorden goed
en fout begonnen te verbrokkelen, hun betekenis te verliezen als
het beeld wijzigt en de vermoorde onschuld een dader blijkt, een
gekloonde vreemdeling die de brandhaarden van de wereld bezocht, gedeeltelijk wapenhandelaar, gedeeltelijk man achter de
schermen, gedeeltelijk zelf terrorist, handelend in toekomst, de
enige valuta die belangrijker was dan de dollar.
Een manipulator, zowel filantroop als dictator, zowel schepper als
vernietiger, door de toekomst te stelen of te kopen van degenen,
die niet langer het recht hadden haar te bezitten. Een terechtgestelde door terreur als vergelding voor misdaden, toegedicht aan
een Jood, die aan de Holocaust ontsnapte.
En de ooit verguisde criminoloog Buikhuisen die schrijft over
criminele hersenstructuren krijgt steeds meer bijval van moderne
onderzoekers als Dick Swaab, hoogleraar in de neurobiologie aan
de Universiteit van Amsterdam. Zie ik daar niet een causaal verband met de Vlaamse rijmspreuk “Voor ingeworteld kwaad is
weinig raad ?”
Als het kwaad inderdaad zou ontspruiten aan hersenschade of
onwetendheid moet de definitie van kwaad opnieuw worden geformuleerd en zal de strafrechtspraak er een dimensie bij krijgen.
Erasmus, bekend als humanist en geboren als zoon van een geestelijke uit de omgeving van Gouda ontpopte zich als een zeer
vooraanstaand theoloog. Hoewel hij met misprijzen sprak over de
hetze tegen Maarten Luther wenste hij zich niet te engageren met
de godsdienststrijd, die toen woedde en bleef steeds trouw aan de
Rooms Katholieke Kerk en zijn streven naar kerkhervorming en
herstel der kerkelijke eenheid was voorzeker edel en oprecht.
Toen hij inzag dat zijn neutrale houding te Leuven onmogelijk
was vluchtte hij in 1521 naar Bazel. Door de reformatorische onrust zag Erasmus zich nog enkele malen gedwongen te verkassen.
Johan Huizinga heeft in zijn studie naar het werk van
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Erasmus speciaal aandacht geschonken aan diens geschriften over
ethiek. Hoge opvattingen over ethisch bewustzijn en de benadering van goed en kwaad maken de wijsgeer Erasmus tot een voorvechter van de rede. Waarom, denkt U, zijn kwaad, wreedheid,
gruweldaden en lijden zo wijd verbreid ondanks alle moeite en
sancties om ze uit te bannen? Waarom lijkt de mensheid zich hals
over kop in de vernieling te storten en niet te willen luisteren naar
de herhaalde waarschuwingen van deskundigen? Van mij krijgt U
de antwoorden niet. Slechts de beschuldigende vinger en het relativeren van de tegenstelling dader en slachtoffer. Ik geef als besluit van deze inleiding nog wat religieuze inbreng.
Bijbelse principe:
**************
In de nieuwe vertaling zegt Timotheus, “Wie rijk wil worden,
staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en ten prooi aan
dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is
geldzucht” Het citaat staat in een aflevering van de Wachttoren
naast een vraagstelling, luidende “Kun je eerlijk zijn in een corrupte wereld?”En dat sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van
Karl Marx en Friedrich Engels ten aanzien van de stapelaars onder
de Britse industriëlen aan het begin van de economische organisatie van de arbeid, gericht op uitbuiting. En de aanklachten van de
huidige aartscommunist Slavoj Zizek. Daarop kom ik nader terug,
daar waar dit aan de orde komt en zal blijken dat er sinds de Gouden Eeuw nog maar weinig veranderd is in de leer van de verlichting en beschaving.
Nog even naar de Wachttoren van 1 september 2011:” Net zoals
een topcrimineel het prachtig vindt om over zijn macht op te
scheppen, deed de duivel dat ook toen hij Jezus, de zoon van God,
op de proef stelde. Nadat hij Jezus alle koninkrijken op aarde had
laten zien deed hij hem het volgende aanbod: Dat alles zal van U
zijn indien gij een daad van aanbidding jegens mij verricht (Lukas
4,5 en 7)”.
Jezus ontkende niet dat de duivel macht had over de mensheid
maar bevestigde dat juist door te spreken over hem als de heerser
van de wereld.
Lilliane van Nispen
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Beste (NIEUWE) Buurtbewoners
Het is ons opgevallen dat er de laatste tijd gelukkig weer een aantal nieuwe bewoners zijn komen wonen in Nieuwe Meer. Deze
krijgen allemaal automatisch ´t Dijkertje in de bus en hopelijk lezen zij dit ook.
Als u dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u bij deze u aan
te melden als lid, zodat wij u over van alles binnen ons buurtschap
(waar u niet voor niets bent komen wonen) via ´t Dijkertje en/of
informatie avonden en/of flyers en natuurlijk de website kunnen
blijven informeren.
U kunt zich aanmelden door een mailtje de 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 min. € 10,- per jaar.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de website;
http://nieuwemeer.info > BUURTVERENIGING > LID WORDEN ?
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Kunnen koffiebonen lonen?
Max Havelaar was overtuigd van wel en ook dat de beloning lang
niet altijd in de juiste portemonnee terecht kwam. Ik moet tot mijn
spijt toegeven dat ik mij schuldig heb gemaakt aan een ernstig
vergrijp, namelijk geschiedvervalsing . Maar ik beroep mij op verzachtende omstandigheden. Als ik geen oom gehad zou hebben,
die zijn oude dag in Friesland wenste te slijten zou ik nimmer een
stap in Joure gezet hebben. De streekbus, waarvan wij vanuit Balk
gebruik maakten om oom Gerard met een bezoek te vereren stopte
bij de melkfabriek en verder konden wij het zelf wel uitzoeken.
Niet dus maar dat avontuur bespaar ik mijn lezers. Met de kennis
van toen was ik volledig onkundig, dat de melkfabriek destijds
volledig in het niet viel bij de ontstaansgeschiedenis van het huidige wereldconcern Douwe Egberts, dat thans door het bedrijfsleven
gaat als de Master Blenders sinds 1805. Beide ondernemingen
speelden echter wel een rol in mijn Noordse Bundel. Die bundel
staat voor mijn alfabetisch op titel verzamelde poezie over de drie
provincies Groningen, Friesland en Drente. Nu wil het geval, dat
de opvolgende letters D en E met een koffiemerk verwant zijn en
de letter J, ja!!! U raadt het al, met Joure! U krijgt de drie gedichten op Uw leesplankje, maar daar hoort een uitleg bij.
Dan gun ik U eerst een inkijkje in de geglobaliseerde aktiviteiten
van de captains of industry, in de connecties en voorkennis van de
old-boys netwerken en de profiteurs van het Anglosaksiche casinokapitalisme waarover destijds Marx en Engels reeds hun zorgen
boekstaafden. Even terug naar Joure. Daar dreef ene Egbert Douwes een negotie in de vorm van een drogisterij, annex winkel in
zuidvruchten en koloniale waren. In 1780 werd het bedrijf door
zoon Douwe Egberts overgenomen en expandeerde onder diens
leiding tot buiten de gemeentegrenzen van Joure. Douwe,s weduwe en tweede echtgenote Lijsbeth Mintjes kondigde in een annonce aan dat de AFFAIRES blijven continueeren op de firma van de
weduwe Douwe Egberts.Na de tweede wereldoorlog werd Joure te
klein voor de ambities van de koffiebranders en startte een internationale expansie met vestigingen in Frankrijk, Spanje en Denemarken. Kanis & Gunnink werd in l969 aan de portefeuille toegevoegd en in 1978 werd de koffiebrander zelf overgenomen door
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wereldspeler Sara Lee Corporation, die in l987 en l989 ook Duijvis en van Nelle inlijfden. Ene Cor Boonstra, die zijn sporen reeds
bij Sara Lee had verdiend mocht op de Nederlandse dochters passen, saneerde grondig en ontsloeg honderden werknemers en vulde zijn portemonnee met royale vertrekbonussen. Koffie loont
wel degelijk en hij had zijn naam mee!
Onder Sara Lee volgde de eerste buitenlandse deelneming in Brazilië. Toen ging het snel. In 2012 stootte Sara Lee haar belang af
en keerde de toko onder de naam DE Master Blenders terug op de
Beurs.
Een jaar later al werd hij daarvan afgehaald door een niet te negeren bod, waarover goldfinger Bennink als interimbestuurder had
onderhandeld met een Duitse groep investeerders onder leiding
van Joh. A. Benckiser, die ook al de controle hadden over Peet,s
Coffee & Tee en Caribou Coffee. Zij beleggen in de lucratieve
koffiemarkten, die worden beheerst door Nestlé, Sara Lee, Kraft
en Proctor & Gamble. Er wordt duidelijk gemikt op synergievoordelen, zodat een aantal lokale funktionarissen opnieuw hun
borst kunnen natmaken. Als koffie al loont gaat het niet naar de
plantage’s in Kenia en Brazilië waar DE koffie inkoopt en waar
onderbetaling en kinderarbeid hoogtij vieren. Interim-manager
Bennink kan binnen een jaar als beloning 5,7 miljoen incasseren
en zo gaat dat vervolgens met de wakkere geldwolven met voorkennis uit het bestuurders/beleggerswereldje. Joh.A. Benckiser is
de nazaat van de gelijknamige oprichter in 1823 van een industrieel chemisch produktiebedrijf, die in 1997 naar de beurs ging en
naast een serie merkproducten veel in water doet. Traditioneel
was een van dergelijke produkten uit mijn jeugd bekend als Reckkit en als mijn moeder de wasketel gebruikte om de witte was te
spoelen zei ze wel eens: pak jij eens even een zakje blauw. Als ik
een complotdenker zou zijn was de gedachte aan een vroege vorm
van witwassen bij mij opgekomen. In ieder geval zal superbelegger Benckiser heel goed zijn weggekomen met de beurswaarde
van zijn aandelenpakket. Ik permitteer me tenslotte nog een onschuldig grapje door het stellen van de vraag waarom hij in de
koffie is gegaan. Een zakje blauw past toch meer bij Heren van de
Thee ? En dan nu mijn gedichten, waarbij ik de
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familiegeschiedenis van de oprichters uit Joure wat al te lichtvaardig heb geïnterpreteerd. Waarvoor mijn excuus.
Dertig jaar geleden ontstond mijn Noordse bundel en toen deed de
slogan opgeld:”Amsterdam heeft het”. Waarop ik dacht waarom
Schiedam niet en zelfs Joure kan het hebben.
Joure heeft het ook
****************
De veestapel die wijst het uit,vroeger maar ook thans
Friesland leeft van uierschuim, die zijn met melk meer mans
Emancipatie van de vrouw heeft daar veel minder kans
Dus breek ik voor hun streven hier uitdrukkelijk een lans
Schiedam is grauw en troosteloos,daar kun je niet omheen
Vandaar dat troosters van huisuit de handen slaan ineen
Zij stoken daar een drankje voor Jantje met de pet
En vele Jantjes roepen ook in koor: Schiedam heeft het
Maar ook de Friezen laten zich bepaald niet onbetuigd
Vooral bij d’Elfstedentocht wordt Beerenburg gehuigd
Maar onder druk van Wiegel blijft melk de ware sponsor
Dus Joure met die melkfabriek daar zit het heus wel snor
Schiedam heeft wat de neut betreft wellicht een wereldnaam
Joure beleeft aan haar natuurproduct ook best wel grote faam
De Witte Motor doet het zelfs zonder versnellingpook
Vandaar mijn konstatering JOURE HEEFT HET OOK
DOUWE:
Hij was van zakendoen niet vies
heeft menig koffieboon gebrand
En deed als rechtgeaarde Fries
op tijd zijn zaakjes aan de kant
Hij kan geen koffieboon meer zien
Zijn oogarts zegt: houd goede moed, met die nieuwe lens misschien
EGBERTS:
Egbert was uit ander hout gesneden
Die had zijn huishoudster bevrucht
Daar is dan Douwe uit gekropen
Stonk toen al naar de koffielucht
Co Lumineus
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OLLEKE BOLLEKE
Nog even een opfrisser. Een olleke bolleke bestaat uit een achtregelig vers, waaraan enkele stringente voorwaarden van toepassing
zijn.
De regels 4 en 8 dienen inzake het slot op elkaar te rijmen
— de zesde regel bestaat uit een zeslettergreperig woord.
Dus waag ik me opnieuw aan een proberseel
Pratende kikkers met zakken vol knikkers
Wandelende takken op hoge hakken
Een verkeersles op de Sexboulevard
Voor een blote non op een skippybal
Een onverwacht opdagende sacherijnige
Speel kwar tier
be
derf ster
Ondergraaft daarmee ongewild
De geboorte van een speelse oerknal
Drs. Kreupelhout
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PUZZELPAGINA
Voor jong en oud
Beste puzzelaars
De puzzel van deze maand is een mengelmoes van gezegdes en
uitdrukkingen. De eerste letters van de antwoorden vormen de oplossing.
De puzzel opgelost?
Oplossingen kunnen per e-mail ingezonden worden naar:
willy.tenbookum@quicket.nl
of afgegeven bij Anneke Eikelenboom, Nieuwe Meerdijk 205.
Suc6
ociena

####

Oplossing van de puzzel uit het meinummer:
Water, IJzer, Wilde, Eten, Naadje, Schrijven, Emmer, Nacht, Uit,
Eens, Eind, Naar, Fijne, IJzeren, Na, Ergens, Vuur, Arbeid, Kat,
Alle, Nacht, Tuiten, Iets, En.
Wij wensen u een fijne vakantie
Inzenders:
Willeke Snoep, Margret Zelhorst, Ans Laan, Bep Rijnsburger
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De ----- in de ring gooien.
Schitteren door ----Zich ----- houden
Wachten tot in de ----Liever ----- dan moe
Een paard is een ----- dier
Zingen als een --------- en land aflopen
Heet van de .....
De Hof van --------- maakt macht
Mijn arm is geen ----Met hangen en ----Met vallen en ----Uit wiens- - - - gebeurt dat
Hij maakte er een - - - - - van.
Een cycloop is een --------- duurt het langst
----- in het eten gooien
Iemand zijn ----- geven
----- een oor aannaaien
Nu of ----Een koude ----- krijgen
Het ----- gewin is kattengespin
Ieder voordeel heb z'n ----- (Johann Cruyff)
Hij is een ----- Roeland
----- ontslag krijgen
Zich in goed ----- bevinden
----- goed, al goed
Een bij is een ----- dier.
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AGENDA

27-8
1-9
3-9
6-9
9-9
24-11
30-11
15-12

Inloopavond klaverjassen
Fietstocht
zie pag. 13
Aanvang klaverjascompetitie
Aanvang bridgecompetitie
Bestuursvergadering
Dijkouverture
zie pag. 13
Sinterklaas
“ “ “
Kerstkien
“ “ “

Dinsdagavond klaverjassen
Vrijdagavond bridgen

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

Attentie: Inleveren van kopij: voor het buurtblad
van december uiterlijk 10-11-2013
De redactie van ‘t Dijkertje
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BUURTVERENIGING
“NIEUWE MEER”

ADRESSENLIJST
COMMISSIELEDEN

NAAM

1171

BADHOEVEDORP

℡ 020

Beheerder:

David Knibbe

PJ

Koekoekslaan 4

6015007

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
W. ten Bookum DD
David Knibbe
PJ
Elly Visbeen
NW

6041145
6593439
6015007
6010744

Internet:
Redactie:

Nwe. Meerdijk 366
Badhoevelaan 6
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 370

06-24529486
Veerpont Ome Piet: thv Nieuwemeerdijk 334
Vanaf half april tot half oktober
Za 12:00 – 18:00 h -- Zo 11:00 – 19:00 h
IJsclub:
David Knibbe PJ
Koekoekslaan 4
6015007
Jannie v.d. Geest NT
Nwe. Meerdijk 319
6010534
Jaap Hogenhout CS
Sloterweg 62
6594993
Rob Hutter
PG
Koekoekslaan 61
6010573
Elly Visbeen
NW
Nwe. Meerdijk 370
6010744
NZ
Band "Chicane":Fred Buys
—Bridgen:
David Knibbe PJ
Bustocht:
Jannie v.d. Geest NT
Buurthulp:
Fietstocht/
Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT
Klaverjassen: David Knibbe PJ
Ans Laan
NN
Sinterklaas:

Nwe. Meerdijk 401

6010724

Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 319

6015007
6010534

Nwe. Meerdijk 319
Koekoekslaan 4
Nwe. Meerdijk 241

6010534
6015007
6570175

Buurtvereniging Nieuwe Meer postbanknummer 2065165
Buurthuis
Rehoboth
NS
Nwe. Meerdijk 294

6010616

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 + ...

