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Beste lezers, 
 
Voor u ligt het laatste nieuwsblad van het seizoen 2021-2022. 
Ook dit afgelopen seizoen hadden we nog ernstige hinder van de corona pandemie. Co-
rona zal ongetwijfeld onder ons blijven. Maar zulke drastische maatregelen, zoals die 
sinds maart 2020 regelmatig werden genomen, daarvan hopen we toch definitief verlost 
te zijn. Ik reken er op dat we vanaf september a.s. weer eens ononderbroken de compe-
tities kunnen spelen en zonder problemen de altijd gezellige dorpscompetities kunnen 
houden. Ik heb er wel vertrouwen in ondanks de berichten die nu en dan verschijnen en 
waarin ‘experts’ ons waarschuwen op alles voorbereid te zijn. Want een nieuwe variant 
kan zo weer toeslaan. Ja, hè, hè. Laten we alstublieft positief blijven! 
De sfeer van de slotmiddag wordt verderop in dit blad wel aardig duidelijk door de fo-
to’s. Er waren niet heel veel leden aanwezig. Dat heeft ook weer te maken met de ge-
mankeerde competities. Maar de aanwezigen hebben toch een gezellige middag gehad. 
Bij de net daarvoor gehouden ALV (Algemene Ledenvergadering) was de zaal aardig vol. 
Deze vergadering verliep vlot, ook omdat er geen controversiële punten op de agenda 
stonden. Wel is intussen het bestuur gewijzigd. Dat komt door de ziekte van ons be-
stuurslid Tona de Haan. Zij heeft ingestemd met tussentijds aftreden. Intussen heeft 
Hendrik Pas haar plaats ingenomen. Omdat dit na de ALV is gebeurd, zal Hendrik het ko-
mende jaar informeel meedraaien en in april of mei 2023 worden voorgedragen op de 
dan te houden ALV. Na afloop van de ALV was er een zeer onderhoudende en gezellige 
muzikale quiz. Onze secretaris Albert was nu onze toetsenist en zeer verdienstelijk zan-
ger. Hij speelde en zong liedjes waarvan wij moesten raden uit welk land ze afkomstig 
waren, of over welk land ze gingen. Tulpen uit Amsterdam kan iedereen wel relateren 
aan Nederland, maar deze liedjes gingen de wereld over. In de tweede ronden vertelde 
Albert er een kort verhaaltje over het land bij. Dat was al een stuk gemakkelijker. Toch 
werden er nog veel fouten gemaakt. De vier beste gingen met een prijsje naar huis. Voor 
Albert een groot applaus. 
Bij het bestuur kwam de vraag of we een eigen website hebben. Nee dus. Tot nu toe zijn 
we op het wereldwijde web te vinden op lsbo-hollandskroon.nl onder organisatie, onder 
afdelingen lees meer en ten slotte onder A.V. De Meerpaal lees meer waar je dan de 
(wekelijkse) activiteiten ziet staan, de samenstelling van ons bestuur en de laatste paar 
nieuwsbrieven. Ook kunnen belangstellenden hier lid worden van onze club. Al met al 
een fraaie site, logisch opgebouwd en actueel. Heeft een eigen website toegevoegde 
waarde? In eerste instantie zou er hetzelfde op komen te staan als op eerdergenoemde. 
Daarnaast kunnen er wellicht wat foto’s van speciale gelegenheden op. Persoonlijk heb 
ik geen behoefte aan een website vol foto’s en verhalen. Maar misschien denken onze 
leden er anders over? We zullen komend seizoen wel wat vragen rondsturen per mail 
om er achter te komen wat we moeten doen. Eerst vakantie. Een fijne zomer gewenst. 
Tot september. 
 

Groet, Bert 

Van de voorzitter 
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Bloed prikken 
 

Op maandag, woensdag en vrijdagochtend 
komt Starlet in Het Posthuis bloed prikken, 
doorgaans van 9:15 tot 9:45 uur, en alleen 
op afspraak. 

 

Afspraak via de website Starlet DC of  
bel 085-773 67 36. 
 

Mondkapje verplicht. 
Thuis prikken kan alleen als uw 
zorgverlener dat regelt met Starlet. 
Zie ook www.starlet-dc.nl 

   
    

  Bibliotheek 
 
   

Elke vrijdag in de even weken  
 
is  de bibliotheek in het Posthuis     
geopend van 10:00 uur tot 11:30 uur. 
 

Iedereen kan daar boeken lenen en 
de keuze is zeer uitgebreid. 
 
 

Voor meer informatie kunt u  contact 
opnemen met Mevr. C. de Groot,  
tel. 0227-501630  

 
 
 
 
 

   Onze bezorgers 

 
Mevr. L. van Lunsen-de Looff 
Tel: 0227-503725 Ir. Lelystraat, Bree-
straat, Eikenlaan, Ir. Wortmanstraat, 
Prof. Lorentzstraat Beukenlaan,     
Hazelaarlaan en Kastanjelaan.  
 
Dhr. J. Terpstra 
Tel: 0227-501431 Poststraat, Toren-
straat, Havenstraat en Kerkring. 
 
Dhr.  A.T. Olthof 
Tel: 0227-502083 
Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Plataan– 
laan en Dr. Lovinkstraat 
 
Mevr. A. Guijt-Modder 
Tel: 0227-501031 
Wilgenlaan, Lindelaan en Elzenhof 
 
Dhr. H. van Schaik 
Tel: 0227-501729 Leeuwetand, 
Schorrekruid, Zeeaster, Stevinstraat, 
Leeghwaterstraat, Kamille en  
Brugstraat 
 
Dhr. J. van Scheijen 
Tel: 0227-501727  
Buitengebied en Schelpenwijk 
 
Dhr. J. Schipper 
Tel: 0227-501028 Dr. Colijnstraat,   
Dr. Hoogkamerlaan, Esdoornlaan, 
Prof. Ter Veenweg, Meidoornlaan en 
Kroonwaard  

      Data activiteiten 
 
Inloopochtend:     elke eerste en derde  
      donderdag van de maand. 
 

Repaircafé: elke derde donderdag van 
   de maand.  
   Beide van 10:00—12:00 uur 

http://www.starlet-dc.nl
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Activiteitenvereniging ‘De Meerpaal’ 
Posthuis 
Poststraat 16, 
1775 AW Middenmeer 
 
Rabobank: NL44 RABO 0306 7392 59 

Voorzitter                Bert Olthof 
Tel: 0227-502083 
a.t.olthof@quicknet.nl 
 

Secretaris       Albert Bloemendaal 
Tel: 06-17112821 
aj.bloemendaal@quicknet.nl 
 

2e Secretaris        Corry de Groot- 
                de Kroon 
Tel: 0227-501630 
thijsencorry@quicknet.nl 
 

Penningmeester          Roel Willemse 
Tel: 0227-501037 
roel-martha@hotmail.com 
Rabobank: NL44 RABO 0306 7392 59 
 

Algemene bestuursleden 
   Jenne van der Tuin 

Tel:  06-18680921  
jenne.tuin@gmail.com  

   Adrie van Beekveld 
Tel:  06-27102365 
sonjadrie@ziggo.nl 
 

  Tona de Haan-van Rossum 
Tel: 0227-501965 
albertentona@hotmail.com 

Algemene informatie 

Bestuur 

Contributie 

De contributie voor de Activiteiten-
vereniging bedraagt € 20,00 per  
persoon per jaar. 

Redactie Nieuwsbrief 

Albert Bloemendaal 
Tel: 06-1711 2821 
aj.bloemendaal@quicknet.nl 
 

Hugo Rink 
Tel: 0227-502101 
rinkblok@hotmail.com 

Kopij s.v.p. inleveren vóór  
de 22e van de maand. 

Drukwerk:  Henk van Rooden 
info@henkvanrooden.nl 

 
 
 

 

mailto:jennetuin@gmail.com
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Wekelijkse activiteiten en 
contactpersonen 

  

    SJOELEN 
 
 

Dinsdag   13:30-15:45 uur 
Mevr. J. Zwart-Roosien  0227-501908 

 
 

  

  KOERSBAL 
 

 
Donderdag  13:30-16:30 uur 
Mevr. I. Vreman      0227-501400 
Dhr. J. van der Tuin 06-18680921  

 
 

 BILJARTEN 
      
 

 Groep A 
 
Dinsdag + Vrijdag 13:00-17:00 u. 
Dhr. Jan Stam   06-338 19 688 
 
 

  Groep B 
 
Maandag + Woensdag 13:00-17:00 u 
Dhr. Henk Pas  0227 - 502345 
 
   

KEEZEN 
 
Twee keer in de maand kunt u op maandag gezellig 
deelnemen aan dit leuke bordspel. 

     
 
Aanvang is 13:30 uur en het Keezen wordt begeleid door Anneke Glas en Riet 
Tiggeloove. 
 

Informatie kunt u opvragen bij Riet, tel. 0227-501344 

 
 

LET OP !!!!   
 GEWIJZIGDE TIJDEN BIBLIOTHEEK 
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    Annette Prins 
     
    Afra de Vries 
 
        
        
   

  Tel. 0227-501283 / Website: Fysiotherapiemiddenmeer.nl / email: info@fysiotherapiemiddenmeer.nl 
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De oplossing van de puzzel in onze  
vorige Nieuwsbrief was: 

 

“Nu de Pasen is voorbij  
broeden de kippen op hun ei” 

 

Er zijn 7 goede oplossingen ontvangen 
en de winnaar vermelden we op     
pagina  26. 

Beste AVIA club spaarders, 
  

Hierbij laat ik u weten dat wij met 
zijn allen nu al  gespaard hebben: 

  

7.958 punten  =  € 159,16 

  
geweldig toch, ga zo door mensen 

 

 
Roel Willemse, penningmeester 

 

De Contributie voor onze vereniging is slechts € 20,00  per 
persoon/per jaar, inclusief de maandelijkse Nieuwsbrief. 
 

Rekeningnummer: NL44 RABO 0306 7392 59 
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Rijbewijskeuring voor 75+ 
 

Daarvoor kunt u terecht op diverse plaatsen in de Kop van Noord Holland.  
Vroegtijdig aanmelden is aan te bevelen omdat de verwerking en beoorde-
ling van het e.e.a. veel tijd in beslag kan nemen. Wij raden u aan om mini-
maal     4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs dit aan te vragen. 
 

Leden van Omring hebben voordeel, voor een afspraak kunnen zij bellen met 
Omring op telefoonnummer 088-2068910. 
 

Niet-leden melden zich aan via telefoonnummer 085-0180800 of via de web-
site www.rijbewijskeuringsarts.nl  Hiermee voorkomt u dure kosten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Digitale hulp Middenmeer 

 

Heeft u bij het gebruik van uw laptop, tablet of 

smartphone een vraag? 

Voorheen kon u eens in de twee weken daarvoor terecht  bij het Digitale In-

loopspreekuur in ‘De Kroon’ in Middenmeer. 

Er is nu gekozen voor een andere manier om hulp te kunnen bieden. 

U kunt bellen naar 0227-502003.  

Noem uw vraag, en er wordt dan een afspraak gemaakt. We kunnen bij u 

thuis komen, of we spreken af in ‘De Kroon’.  

 

Gert Jan, Andries en Fenny komen u graag helpen!  
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  Jarigen in juni, juli en augustus   

 
 
     1 juni Mw. C. Möhlen-de Haas 
     6 juni Mw. C. de Groot-Kroon 
   20 juni Dhr. R. Willemse 
   23 juni Dhr. J. Wouts 
   25 juni Mw. N. Dimmers-Waardenburg 
   26 juni Dhr. P. v/d. Pol 
   26 juni   Mw. J. Goosens-Haazelager 
   29 juni Mw. J.M. Snoek-Meurs 
 
      2 juli Mw. J. Top-Saarloos 
      9 juli  Dhr. C.F.M. Granneman 
   10 juli Mw. A. v/d. Velde 
   18 juli Mw. G.M. Nicolina-Pluim 
   19 juli Dhr. A.J. Bloemendaal 
   31 juli Dhr. J.L. van der Staal 
   31 juli Mw. E. Verbruggen 
 
      3 aug. Dhr. W.K. Lubbers 
      4 aug. Mw. G.V. Bergmans 
      7 aug. Mw. L. van Lunsen-de Looff 
   15 aug. Mw. A. Guyt-Modder 
   16 aug. Dhr. H. Pas 
   26 aug. Dhr. H.A.G. Smit 
   28 aug. Dhr. M. Schoon 
   29 aug. Dhr. B.J. Koning 
   31 aug. Mw. M. Willemse-Tibbert 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd namens de leden en 
het bestuur. 
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Vakantie 

Dit is voorlopig de laatste Nieuwsbrief vóór de          vakantie, 

zowel het bestuur als ook de redactie gaan genieten van een 

welverdiende vakantie. Reden    waarom we op pagina 11 alle 

jarigen van de komende maanden hebben vermeld. 

In september ontvangt u van ons de eerstvolgende Nieuws-

brief, waarin we hopelijk vele leuke activiteiten kunnen aan-

kondigen. We wensen u allen een fijne en gezonde vakantie 

toe. 

 

Jaarvergadering 
 

De jaarvergadering was op 29 april de opkomst was goed. 
Bert de voorzitter nam het woord en vroeg eerst even een minuut stilte voor de  
overledenen , na wat uitleg betreffende het afgelopen jaar , toen vroeg hij of er nog op 
of aanmerkingen waren betreffende de agenda. 
 

Daarna gaf hij het woord aan de penningmeester , deze gaf zoals altijd een uitgebreid  
verslag over de inkomsten en uitgaven. 
 

Hierna het woord aan de kascontrole commissie Jan Dimmers en Martha Tibbert . deze 
hebben de kas gecontroleerd en niets gevonden en zag er prima uit. Als reserve kas con-
trole heeft Ida zich opgegeven. 
 

Bij de rondvraag waren er geen vragen , dit is een goed teken . 
Alleen nam Roel nog even het woord en vertelde na het gebeuren wat hem was  
overkomen er geen reserve  penningmeester was, toen heeft Bert het even overgeno-
men, dus de oproep is dan ook laten we kijken of we reserve kunnen krijgen voor pen-
ningmeester/voorzitter/secretaris. Iedereen begreep het en waren het met mij eens. 
Toen bedankte Bert iedereen en namen we pauze. 
 

Daarna kregen we een muziek quiz die gemaakt was door Albert Bloemendaal. Na het 
een en ander uitgelegd te hebben met wat de bedoeling was gingen we aan de slag. 
Hij vertelde een verhaaltje en speelde er een muziekje bij en dan moesten wij raden 
welk land daarbij hoorde. Na twaalf muziekjes was er nog een bonus vraag , hoeveel  
leden dat wij heden hebben. Daarna  moest de briefjes ingeleverd worden en ging  
Albert ze controleren de nummers van 1 t/m. 4 werden beloond met een prijsje. 
 

Ook nu was het weer een geslaagde middag en ging iedereen met een goed gevoel naar 
huis toe. 
 
ROEL 
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  FIETSEN WEER VAN START 
 
 
 
 

Met ingang van komend voorjaar staan er weer een aantal aantrekkelijke 

fietstochten op het programma. 

Vertrek vanaf het Posthuis, telkens om 13:00 uur. 

Hoewel aan de exacte routes nog volop wordt gewerkt, zijn de datums al be-

kend, hieronder staan deze vermeld. 

Voor nadere informatie kun je bellen met Jenne v/d. Tuin, telefoonnummer 

06 18 68 09 21. 

18 mei, 15 juni, 20 juli en 17 augustus 

 

Plastic doppen sparen 
 

Even ter informatie voor de trouwe doppenspaarders, de opbrengst van het 
jaar 2021 is € 46.120 
Ook al komen er misschien door de statiegeld op kleine flesjes minder dopjes 
binnen, alle beetjes helpen! Overigens maakt de flessenautomaat geen ver-
schil of er wel of geen dop op zit! Wel moet de wikkel er om zitten! Het sta-
tiegeld van  frisdrankflessen van 1 of 1½ liter wordt gewoon uitgekeerd met 
of zonder dop. Of dit ook bij kleine flesjes het geval is valt te proberen. 
De opbrengst wordt in samenspraak met het Blindengeleidehondenfonds nu 
ook besteed aan mensen met een lichamelijke- posttraumatische- of ziekte 
gerelateerde beperking. 
Alle spaarders heel erg bedankt dat u vol-

houdt! 
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Algemene Ledenvergadering Vrijdag 29 april j.l. 
 
In een recordtijd van 34 minuten werd de laatste ALV afgewerkt.  
Uitgezonderd de inleiding en het financiële verslag van Roel Willemse werden 
de overige agendapunten nagenoeg met een hamerslag afgewerkt. 
 

Hierna bleven de 33 aanwezigen nog gezellig nazitten om met elkaar te bab-
belen onder het genot van een muzikaal intermezzo en de aangekondigde-
Muzikale Wereldreis mee te maken welke door Albert in elkaar was gezet.  
 

Onder de ingeleverde uitslagen waren er vier die van de dertien vragen er 
slechts één fout hadden, zij ontvingen allen een leuke prijs. 
 

Hieronder nog wat beelden van een geslaagde middag in ons Posthuis. 
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Koersbal nieuws 

 
Onderstaand de uitslagen van het Koersballen 2021-2022, van een heel 
vreemd verlopen seizoen met vele ups en downs en eindelijk weer een prijs-
uitreiking na 3 seizoenen. 
 

Jammer dat er zo weinig animo voor was, het was toch een gezellige middag 
met vele verschillende prijswinnaars. 
 

Wij hopen met z’n allen dat het volgend jaar een mooier speelseizoen wordt 
met ook weer een Regio competitie. 
 

Verder wensen wij iedereen een prettige en gezonde vakantie toe. 
 
Groetjes, 
leiding Koersbal 
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Sjoeluitslagen 2021 - 2022 
 

We hebben net als iedereen een paar moeilijke jaren achter de rug. In de  
bijna 24 jaar dat de sjoelclub bestaat hebben we nog nooit zoveel lastige  
situaties meegemaakt. Toen in 2020 de coronabesmettingen optraden  
hebben we de competitie ingekort en vorig jaar konden we maar één maand 
spelen. Dit seizoen was het na een kleine onderbreking in principe wel  
mogelijk om 20 middagen voor  de competitie te kunnen spelen maar nu 
moesten een aantal van ons om privéredenen vaak verzuimen. Het overlijden 
van ons lid Henk Schipper was een dieptepunt, dit alles had zijn weerslag op 
de prestaties, op een enkeling na lukte het niemand om zijn of haar oude  
niveau weer te bereiken. Ook kon niet iedereen de verplichte 20 middagen  
voor de competitie volmaken. Hierdoor is de uitslag als volgt: 
 

Competitie 20 hoogste scores: 
 

1 Janny Zwart            22.651 pt.is gemiddeld 1133 per middag 
2 Minie v.d.Tuin         19.749 pt         ,,,           987       ,, 
3 Janniev.d.Schraaf   19.516 pt         ,,,           976       ,, 
 

Plus/mincompetitie: 
 

1 Jannie v.d.Schraaf   241 pluspunten 
2 Janny Zwart               31 pluspunten 
3 Loes Quinten             63 minpunten 
Poedelprijs is dit jaar voor  Hendrika Hiemstra  
 

Ik spreek de hoop uit dat we allen na een ontspannen vakantie weer in staat 

zijn om gezond en wel de nieuwe competitie op te starten. We staan open 

voor nieuwe deelnemers, op naar de 25 jaar! 
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Slotmiddag 
 

Op vrijdag 13 mei was de slotmiddag van de activiteiten die gehouden worden in 
het Posthuis van de Meerpaal, zoals sjoelen/koersballen/keezen en biljarten van 
de groepen A/B. 
Na alles klaargezet te hebben, zoals tafels en stoelen en de 
gastvrouwen koffie en thee gezet hadden, konden wij om on-
geveer om twee uur beginnen. 
De voorzitter was niet aanwezig, deze had andere activitei-
ten. Maar Roel nam het zolang over. Iedereen werd voorzien 
van koffie/thee met wat lekkers erbij en Roel heette iedereen 
welkom, wenste hen een gezellige middag toe. Helaas was de  
opkomst niet zo groot, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Als eerste gaf Roel Janny Zwart het woord voor de prijs uitrei-
king van de sjoelers. Na een hele goede uitleg betreffende de 
punten telling werd de nummer 1 Janny zelf nummers 2/3 
kunt u wel op de uitslagen lijst lezen. 
 

 

Toen kwam Hendrik Pas aan het woord 
om de prijzen uit te reiken van de biljart-
groep B. Eerste is geworden Lieuwe Hiemstra  en deze had 
ook een wisselbeker gewonnen de nummers 2/3 kunt u op de 
lijst lezen. Als iets exstra’s  had Hendrik een medaille gekocht 
voor de heer Homme Heida, deze is het oudste lid en nu ere 
lid van de biljartgroep B gehuldigd (helaas was de heer Hom-
me zelf niet aanwezig)  
Toen hadden we even pauze. 
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Daarna gaf ik het woord aan Jenne om 
de prijzen uit te rijken van de koersbal-
lers. Na wat hele mooie en emotionele 
worden die hij vertelde was nummer 1  
geworden Jenne zelf en ook heeft hij de 
wisselbeker gewonnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna was Jan Stam aan het woord en 
vertelde ook met mooie woorden wat 
er gebeurd was in de biljartgroep A in 
het afgelopen seizoen, daarna was de 
prijs uitreiking nummer 1 is Jan Stam 
maar hij schonk hem aan nummer 2 dus 
alles schoof een stukje op,  nummer 
twee is Huub Smit nummer 3/4 ziet u 
wel op de lijst. Als extra had Jan een 
poedelprijs gekocht en deze heeft Cock 
Granneman  gewonnen dit omdat hij bij 
een wedstrijd in negen beurten 0 ca-
ramboles  had gemaakt wat maar heel 
weinig voorkomt . 
 

 
Hierna heb ik zelf het woord genomen en alle vrijwilligers beloond met een  
cadeau bon van slagerij van ‘t Riet want zonder vrijwilligers kan een vereniging 
niet draaien. 
Hierna bedankte ik iedereen voor hun aanwezigheid en vertelde dat ze nog een 
drankje  en een hapje kregen waardoor we nog gezellig na zaten te praten. 
 
Al met al was het toch een geslaagde en gezellige middag geworden 
 
ROEL 
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De muzikale wereldreis was een succes, aan de hand van de gespeelde      
melodieën moesten 12 landen over de wereld geraden worden en de 13e 
vraag was wat het aantal leden van onze vereniging die dag was. 
 

Dat laatste moest zijn 92 en werd door één persoon juist geraden, n.l. Roel 
en dat is natuurlijk niet vreemd voor onze penningmeester. 
 

Muzikaal waren het Peter en Berry Meijer die de meeste vragen goed beant-
woord hadden, goed voor een 1e en 2e prijs, Corry de Groot en                   
Jenne v/d. Tuin gingen er vandoor met de derde en vierde prijs. 
 

Gefeliciteerd allemaal en ik heb het met veel plezier gedaan. 
 
Albert 
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Van idee naar PCB ontwikkeling. 
Uw idee van een elektronische  
schakeling onze ontwikkelaars hel-
pen u graag. Diverse bouwpakketten 
excl. voeding vanaf       7,50 euro. 
(Water Ontkalker) .  
 

Info : ma t/m do tussen 13:00 en 18:00 uur  06-36065002. 
E-Mail : hendrikpas @hotmail.com  ook voor een vrijblijvende offerte of  van uw eigen ontwerp. 
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Horizontaal:  
1 kampen, 7 rangtelwoord, 13 slaperig,  
14 kruiderij, 16 pose, 17 mondeling,  
19 via, 20 Japans bordspel, 22 kroon (afk.), 
23 broeksluiting, 24 alles bedekkend  
vrouwengewaad, 26 verdieping,  
28 onwillekeurige zenuwtrek, 30 platvis, 
31 kloosterzuster, 32 Italiaanse vermout, 
35 bid (Latijn), 36 uitroep van spot,  
37 pijltje van een spel, 40 keuzelijst,  
42 eetdoekje, 45 Eftelingfiguur, 
47 oorspronkelijke bewoner van Nieuw-
Zeeland, 50 geneeskundige,  
52 sportartikel, 54 herkauwer, 55 kreuk,  
56 gereedschap, 57 onbedwingbaar  
geschater, 60 mevrouw (Engels),  
61 wederkerend voornaamwoord,  
62 Bijbelse reus, 63 explosief, 65 smoren, 
67 van de, 69 middendeel van een circus, 
71 boom, 72 in orde!, 74 stekkersysteem, 
75 overkapping, 77 ent, 78 uitroep van 
schrik, 80 liefdesgod, 83 schoorsteen-
zwart, 85 beurs, 87 voordat, 89 sierbloem, 
91 een en ander (afk.), 93 natie, 95 poes, 
96 Griekse letter, 98 geslaagde periode,  
99 enkel, 100 algemene vergadering,  
101 Griekse letter, 102 loofboom,  
104 onvergelijkbaar, 106 kort ogenblik,  
108 hoogtijperiode, 111 plaats in België, 
112 geheel van ongeschreven regels,  
113 hoogste deel van een heuvel. 

Verticaal: 
1 uitdoven, 2 kever, 3 Amerikaanse  
president, 4 gek,  5 bijwoord, 6 bedrog,  
7 grappenmaker, 8 plus, 9 showdanseres, 
10 achter, 11 gezet persoon, 12 lijst van 
drukfouten, 15 deel van de mond,  
18 augustus (afk.), 21 grondsoort, 
25 rivier (Spaans), 27 kippengeluid, 
28 open plek in een bos, 29 Criminele  
Inlichtingendienst, 33 tussenwerpsel, 
34 Indonesisch gerecht, 36 handvat, 
38 communicatiemiddel, 39 meisjes- 
naam, 40 opening in een net, 41 uitroep 
van verbazing, 43 dof geluid, 
44 Egyptische godin, 46 overeenkomst, 
48 verzameling oude papieren,  
49 Bijbelse figuur, 51 projectiel, 
53 meisjesnaam, 55 muziekinstrument 
58 nummer, 59 Frans lidwoord,  
63 Thaise munt, 64 korte notitie, 
66 kinderen, 67 Franse mode ontwerper, 
68 klip, 70 orgaan, 73 tik,  
75 Oudnoorse goden, 76 sport-vaartuig, 
79 voertuig, 81 rivier in de Verenigde Sta-
ten, 82 magisch kunststukje, 84 omhulling 
van een matras, 85 varkensstal, 86 zoon 
van Noach, 87 vijfdeurs personenauto,  
88 vlug, 90 verkoop van boeken tegen 
afbraakprijzen, 91 zelfzuchtig persoon,  
92 het vellen van bomen voor het hout, 
94 administratie, 97 rivier in Zwitserland, 
102 plaats in Gelderland, 103 amfibie,  
105 dopingmiddel, 107 Frans lidwoord, 
109 overdosis, 110 uitroep van pijn.  

 
4 5   61 14 13 8 25   97 96   36 12 51       

                                    

42 26 44 61 17 39 31   W 18 58 88 97 10   11 53   

                                    

27 21 62 90 97 1 2 71 6   61 44 29 74   V 48 7 

                                    

74 59 10   24 87 52 29 36 16 V 97 34 20   91 70   

                                    

    36 59 6   74 59 44 65 37 97 5 3 39 31     

                                    

          78 34 98 67 35 62 70             
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Stuur of mail uw oplossingen vóór 22 augustus naar Frans Vreman  
Dr. Lovinkstraat 31, of fhj.vreman@quicknet.nl  

Onder de goede inzendingen wordt een pak koffie verloot. 

mailto:fhj.vreman@quicknet.nl


   24                                                                                   Jaargang  7,    nummer  6        Juni 2022 

 

 
 
 
 
Beste mensen, 
 

Krijg ik de pen in mijn handen gedrukt of ik mij even wilde voorstellen. 
Ik ben Wilhelmina Theodora Elisabeth Maria Beek. geb.14 mei 1947 in Muiden  
(beter bekent als Ineke Vreman). Ons huis stond even voorbij de dijk vanaf waar 
wij uitkeken op het Muiderslot. Na 5 jaar verhuisden wij naar Hilversum. Daar de 
scholen doorlopen en aan het werk gegaan. Begon mijn loopbaan als facturiste bij 
de melkfabriek, daarna VSH schroevenfabriek Hilversum. In de avonduren een cur-
sus stenotypiste gevolgd. Waarna ik als administratief medewerker ging werken bij 
Rens &Rens een internaat, met een H.T.S. opleiding elektronica. Een van mijn werk-
zaamheden was onder andere stencils maken met examen opgaven. Werd ik opge-
sloten in de directeurskamer.  
De zomervakantie was het erg rustig de meeste studenten gingen dan naar huis. 
Had ik tijd over en probeerde mij zelf te leren pianospelen. Ik was 17 toen ik zon-
dagavond uit ging dansen bij de “Instuif” in Café Benelux en later hotel Jans met 
live muziek, dit onder toezicht van mijn Oudste zuster en zwager. Daar leerde ik 
Frans kennen. Mijn zwager die in het bestuur zat vroeg ons mee om bands te be-
oordelen. Onder andere de Vips en de Bintangs. Na 4 jaar verkering wilden wij 
trouwen maar er was woningnood.  
Nu hadden wij een kennis die bij Van Joolen B.V. verwarming werkte uit Bussum 
welke een filiaal had in Middenmeer. Hij ging in Slootdorp wonen en vertelde ons 
dat een huis in de Wieringermeer geen probleem was als je maar werk had. Frans 
ging werken bij de firma Kingma Slootdorp en 1 maart 1969 zijn we getrouwd en 
vertrokken naar Kreileroord Bollenstraat nr.29. De eerste jaren waren erg moeilijk 
ik kende niemand en was nog nooit boven het Noordzeekanaal geweest. Maar ge-
lukkig hadden wij hele fijne en behulpzame buren. 1970 en 1972 zijn onze zoons 
Frank en Eric geboren. Zij zorgden er voor dat wij ons nu niet hoefden te vervelen 
en schonken ons 1 kleindochter en 3 kleinzoons. Vanaf het begin ben ik lid gewor-
den van de Dorpsraad en de dorpskrant gemaakt. De stencilmachine stond bij ons 
in huis. Na 10 jaar zijn we verhuisd naar Middenmeer, dit omdat ik geen rijbewijs 
had. De jongens en Frans gingen voetballen bij Flevo en ik ging helpen achter de 
bar. Later het voetbal krantje thuis typen samen met Linda en in elkaar nieten bij 
Nel de Kroon thuis. 2002 ging Frans met pensioen en ging biljarten bij de ANBO nu 
activiteitenvereniging de Meerpaal. Algauw werd ik er ook bij betrokken door mijn 
buurvrouw Jeanne Mul om ook te gaan koersballen onder leiding van Riet van 
Vliet. Nu ben ik zelf al weer wat jaartjes wedstrijdleider en Gastvrouw. 
 
Ik geef de pen door aan Gonny Leyten 

   

Even voorstellen 
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Belangrijke telefoon nummers 
 
Politie / Brandweer met spoed: 
  Alarmnummer 112 
 
Gemeente Hollands Kroon: 
  088-3215000 
 

 

1 juni Busreis naar Texel 
21 sept. Herfstbingo bij v/d. Valk W’werf 
14 dec. Bezoek aan Intratuin  
  Oosterblokker 
 

 

De komende bestuursvergadering 
vindt plaats op : 

  Dinsdag 16 augustus 
 
 

   
 
 
 

 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
 

Politie / Brandweer met spoed: 
Alarmnummer 112 

 

Gemeente Hollands Kroon: 
088-32 15 000 

Omring Service 
088-20 67 999 

Huisartsen: 
W. Bouwmans / W. Alderlieste 
Oester 31, Middenmeer 
0227-501456 
 

J. Breedijk / P. Stuit 
Brinkweg 3, Wieringerwerf 
0227-602450 
 

Huisartsenpost Hoorn 
Ná 17:00 uur en in het weekend 
0229-297800 
 

Blokkeren van bankpassen: 
ABN-AMRO  - 0900-0024 
ING-bank  - 020-2288800 
RABO bank  - 088-7226767 
 
Vanuit het buitenland eerst +31 en 
daarna het telefoonnummer zonder 
de eerste 0 

 
 
Wooncompagnie  0900-2022373 

(alléén bij calamiteiten) 
 

   Corry de Groot 
 

 Gonnie Leyten   
 

 Ineke Vreman 

Belangrijke tel. nummers 

Techn. dienst ‘Posthuis’ 

Gastvrouwen ‘Posthuis’ 

Activiteiten de Zonnebloem 

Algemene info 

Bestuursvergaderingen 
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Allen van harte gefeliciteerd 
namens het bestuur en de leden 

 
 
 
 

            Zie pagina 11 
 
 

 

    

 
Uit de goede inzenders werd door 
onze notaris Jaap Schipper de geluk-
kige  winnaar getrokken, dat was dit 
keer: 

Hans Roelofsen 
 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen  
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