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Beste lezers, 
 
Na de onweersbui op 8 september jl. was het weer raak. Water 
langs de muur en onder de dakramen stond de vloer blank. On-
ze zaal in Het Posthuis is al vanaf het begin zo lek als een mandje. Op verzoek van de ge-
meente melden we onze klachten steeds rechtstreeks bij Wooncompagnie (WC). Na veel 
klagen is er al eens folie onder de dakbedekking gelegd maar dit heeft het probleem niet 
volledig opgelost. Na een felle bui met veel wind heeft de Starlet medewerkster een gro-
te kans dat ze met haar voeten in het water cliënten moet prikken. Voor uw bestuur is 
een bijkomend probleem dat ze dan één van ons (uit bed) belt. Maar wij huren slechts 
een aantal dagdelen per jaar deze zaal. Met de gemeente is afgesproken dat we de niet 
door ons gebruikte dagdelen aan derden ter beschikking stellen waarbij wij de coördina-
tie en financiële afhandeling regelen. Starlet huurt dus ook van de gemeente en moet 
daar klagen. Helaas komt het steeds op ons bordje. In de afgelopen jaren zijn de reacties 
na weer een klacht altijd vol begrip, maar de oplossing blijft uit. Zowel de gemeente als 
WC hanteren een tactiek van pappen en nathouden (dat laatste lukt geweldig). Daarom 
hebben we als bestuur nu een brief naar B&W gestuurd met nog één keer een opsom-
ming van alle klachten, vergezeld met de foto’s die ik na de onweersbui heb gemaakt. 
Omdat de gemeente nu een gebouwenbeheerder heeft die zich ons lot aantrekt, hoop ik 
op een definitieve oplossing. Na zoveel jaar wordt dit echt tijd. 

Aan een van onze bestuursleden werd gevraagd hoe je hulp in de huishouding vol-
gens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) kunt aanvragen. Het korte ant-
woord is: bel het wijkteam. Het wijkteam helpt u verder. De wijkteams in Hollands Kroon 
worden georganiseerd door Incluzio. Telefonisch is het wijkteam bereikbaar op werkda-
gen tussen 9.00 en 13.00 uur, tel. 088 321 5000. Na één of meer gesprekken wordt vast-
gesteld of en hoeveel hulp nodig is. Als de noodzaak is vastgesteld kunt u huishoudelijke 
hulp aanvragen bij Axxicom, tel. 088 298 7474. De bijdrage in de kosten bedraagt € 19,- 
per maand, het abonnementstarief. Deze werkwijze is waarschijnlijk alleen nog de rest 
van dit jaar geldig. Want doordat € 19,- voor iedereen geldt, is de vraag naar hulp via de 
gemeente sterk gestegen. Het is veel goedkoper dan een particuliere hulp. Daarom heeft 
onze gemeenteraad een nieuwe verordening vastgesteld m.b.t. de WMO, die per 1 janu-
ari 2023 van kracht moet worden. Om de nieuwe regeling uitvoerig te beschrijven gaat 
nu te ver. Als er behoefte aan is kunnen we hier begin 2023 wel weer aandacht aan 
schenken. 

Zaterdag 15 oktober doen we de bingo liefhebbers weer een plezier (zie pag. 11). 
Wist u dat Bingo een verbastering is van Beano? Zo heette het formulier waarop Bingo 
werd gespeeld in Amerika rond 1920. De naam Beano komt weer van de bonen die wer-
den gebruikt om de nummers af te dekken. In Engeland worden de nummers soms ook 
omgeroepen als omschrijving. 22 is dan two little ducks/twee kleine eendjes en 8 one fat 
lady/een dikke vrouw. Zo leer je weer eens wat van Wikipedia. Maar wees gerust. Roel 
zal de nummers op de voor ons bekende manier omroepen. 
 

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.  A.T. Olthof 
Tel: 0227-502083  
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 
 

  Hendrik Pas (o.v.)     
Tel: 06-36065002 
hendrikpas@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 
 
 

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: 

 

"De Meerpaal al weer tien jaar in 
het Posthuis"  

Er zijn 5 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: 

  

8.900 punten  =  € 178,00 

  
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 



Jaargang  7,    nummer  8        Okt. 2022                                                                              9  

 

 

 

ZATERDAG 29 OKTOBER a.s. 14:00 uur 

GRATIS TOEGANG    -   ALLE CONSUMPTIE’S  € 1,00 
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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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            Activiteitenvereniging De Meerpaal  
 

 
 
 
 
 

Aanvang:  14:00 uur 
Entree:  € 3,00  (inclusief koffie/thee) 
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SAMENWERKINGSVERBAND 
 

      ACTIVITEITENVERENIGINGEN  
 

       WIERINGERMEER 
 

 
   

Wedstrijdprogramma 
Klaverjassen 

SAW senioren – Wieringermeer 
Seizoen 2022-2023 

 

 

  Datum:      Locatie:   Aanvangstijd: 
 

  Vrijdag 14 oktober 2022  Slootdorp     13.30 uur 
 

  Vrijdag  11 november 2022 Kreileroord     13.30 uur 
 

  Vrijdag 10 februari 2023  Middenmeer    13.30 uur 
 

  Vrijdag 10 maart 2023  Wieringerwerf    13.30 uur 
 

 

 

Competitieleider: 

   Riet Tiggeloove 

   Beukenlaan 38 

   1775 EC Middenmeer 

   Tel. 0227-501344 
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Ik ben Marja Edens-Lub en ben geboren en getogen in Alkmaar.  
Na mijn schooltijd heb ik een half jaar bij een supermarkt in  
Alkmaar gewerkt, geen zin meer in school en ja, dan moet je toch 
wat. Daarna heb ik gesolliciteerd bij de (toen nog) Verenigde 
Noordhollandse Dagbladen. Ik werd daar aangenomen en ben toen 
begonnen bij de Alkmaarsche Courant. Ik heb daar een leuke tijd 
gehad, in het centrum  van Alkmaar en in de zomer uitzicht op de 
Kaasmarkt. Hier heb ik ook Willem leren kennen. Ik ben bij Willem 

ingetrokken eind 1980 en in juni 1981 zijn we getrouwd. 
 

Toen ik in 1983 zwanger was van onze oudste dochter Marcia, hebben we onze eerste Leon-
berger opgehaald. Na hem volgden er nog 8 en 2 bastaardjes, de laatste Leonberger leeft nog 
en is nu 9. Toen ik zwanger van onze jongste dochter Jennifer zijn we in augustus 1985  
verhuisd van Wieringerwerf naar Alkmaar. 
In 1993 hebben we een stuk grond kunnen kopen op de Oosterterp in Wieringerwerf en zijn 
we hier weer naar toe verhuisd. In 2003 konden we een stukje grond kopen op een camping in 
Berkhout. Ons huis verkocht aan de Oosterterp en verhuisd naar Berkhout. Net in de tijd dat 
we Camping “Land uit Zee” in Wieringerwerf konden kopen. Hier hebben we een leuke tijd ge-
had. Ook problemen gehad met de gemeente, maar het zou een heel lang stuk worden als ik 
hierover zou schrijven. De gemeente heeft het opstalrecht per 1 januari 2012 beëindigd, omdat 
ze andere plannen hadden met de grond. 
Zoals bekend is het nu weer Camping “Land uit Zee”. 
Willem beheerde toen de camping en ik had een 4 dagen per week  als Rayonmanager bij  
DistriQ. Dit was een dochterbedrijf van de Telegraaf. In 2008 heb ik gevraagd mijzelf als boven-
tallig te verklaren.  Daarna ben ik gaan solliciteren bij de Alfa Groep Verspreidingen, die o.a. de 
bezorging van de  weekbladen van de Telegraaf verzorgde. Hier heb ik parttime gewerkt, zodat 
ik ook nog mee kon helpen op de camping en de administratie hiervoor kon doen. 
In november 2010 werd onze 1e kleindochter Joy geboren. 
 

Toen Willem in 2013 met pensioen ging ben ik ook gestopt met werken.  
In juni 2014 werd onze 2e kleindochter Kyla geboren. 
5 september 2019 kregen we de sleutel voor de Verlengde Breestraat en eind september zijn 
we hier ingetrokken.  
We wonen hier erg naar ons zin en hebben ook een fijn sociaal leven in Middenmeer. 
Vlak voor de coronatijd heb ik me opgegeven bij de vereniging en ga ik elke 2 weken naar de 
Keezmiddag. Fijn dat het allemaal weer kan. 
 

Verder gaan we er veel met de caravan op uit, op dit moment zit ik het stukje op de camping te 
schrijven, maar als u het boekje ontvangt zijn we weer thuis en gaan we weer verder met de 
dagelijkse dingen. 

 

Ik geef de pen door aan Addie te Kloeze 

   

Even voorstellen 
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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 cocaïne, 4 korting, 8 muziekgroep,  
11 zijrivier van de Donau, 12 bordeaux-
wijn, 13 wachthuisje bij een halte, 14 ver-
lichten, 15 liefde (Frans), 17 intiem,  
19 landtong, 20 zeker onderricht,  
22 onbepaald voornaamwoord,  
23 nog te betalen bedrag,  
25 ongeëvenaard, 27 troetelnaam, 
28 geestelijke, 30 hoofdsieraad, 
31 rechtbank van hoge rang, 33 slaghout, 
34 parasiet, 36 middel om make-up te  
verwijderen, 39 drug, 40 muur-holte,  
42 grammaticale term, 43 erf-factor,  
44 uit een Belgische stad, 46 lichtbron,  
47 bosgod, 49 meisjesnaam, 50 knaagdier, 
52 marterachtig dier, 54 Chinese afstands-
maat, 55 telwoord, 57 uitgestorven rund, 
58 niet deelbaar door twee, 60 deel van 
een studie, 62 met ingang van (afk.), 
63 astronomische eenheid (afk.),  
64 plaats in België, 66 bitter vocht,  
68 Engelse dichter, 70 ribbenstoot,  
71 deel van Azië, 73 vocht, 74 op de wijze 
van, 75 nagerecht, 77 verzetsgroep (Iers), 
78 krankzinnig, 79 Schotse familienaam, 
81 rijstgerecht, 82 biersoort, 84 Zuid-
Amerikaanse dans, 86 balletrokje, 88 gift, 
90 vrouw van Jakob, 92 van de wereld, 94 
domkop, 96 steunpilaar, 98 cowboyfeest,  
99 getuigschrift, 100 bevel,  
101 rangtelwoord, 102 nakomeling,  
103 Bijbelse vrouw, 104 gierigaard.  

Verticaal: 
 

1 stam, 2 kersenlikeur, 
3 profeet, 4 oude Nederlandse munt, 
5 Spaanse vloot, 6 voorwerp voor geluk,  
7 met pek bestrijken,  
8 gymnastiektoestel, 9 vetpuistje,  
10  geheugenschijf, 14 verlichten, 
16 oosterlengte, 18 uiterst vlug, 
20 studentenbegeleider, 21 Indiase tokkel-
luit, 24 huis aan huis (afk.), 
26 delfstof, 29 kleuren, 32 februari (afk.), 
33 vismand,  35 blauwwit metaal,  
37 afstandsmaat, 38 opneemapparaat,  
39 balt, 41 eerzuchtig persoon,  
43 bakplaats, 44 deel van een tuin,  
45 glanszijde, 47 strop, 48 sierheester,  
51 ter attentie van (afk.), 
53 vertragingsmiddel, 56 Afrikaanse  
havenstad, 59 nauwkeurig onderzoeken, 
61 inkeping, 63 zinnebeeldig kenteken,  
65 plantengeslacht, 67 vreemde munt,  
69 liefkozing, 71 uitzicht, 72 alpenweide, 
75 theatershow, 76 planeet, 78 kleine 
plaats, 80 regieteken, 82 morgenrood, 
83 jeukende ontsteking van de huid, 
85 niets uitdrukkend gelaat,  
87 strak kijken, 89 knoflooksaus,  
90 bevrachting, 91 koraaleiland, 
93 Anno Domini, 95 aardig, 97 in hoge  
mate, 99 arbeidsduurverkorting  

 

31 22 75 32 41 51   38 11 64 10 92 52   38 97 46 25 52 

                                      

24 3 30   62 16 58 77 23 86 83   21 22 11 Z 57 3 40 

                                      

      38 28 73   31 92 7   J 93 13 84         
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Kruiswoordpuzzel oktober 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stuur of mail uw oplossingen vóór 24 oktober 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
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Verslag fietstocht 
 

woensdag 24 augustus 2022 stond de fietsclub “de ET,s “ ( de Elektrische 
Trappertjes ) klaar voor de uitgestelde fietstocht van een 
week eerder. Onze roadmanagers, Jenne, Piet en Jan,  ston-
den er ook al om ons veilig te begeleiden over de wegen en 
bij het oversteken. Die mannen staan voor niks en zetten, in-
dien nodig, gewoon het hele verkeer stil. Klasse. 

Exact 1 uur was de “Aftrap” bij het Posthuis en reden we met 16 deelnemers 
over de Nieuwlanderweg, Koggenrandweg en over de dijk 
richting Lambertschaag. Via het Pannepad, hadden we de 
eerste stop bij de Kolk van Dussen, waar Piet zijn inmiddels 
bekende snoepjes uit deelde. (Sommige mensen begonnen 
in Middenmeer al om een snoepje te zeuren ). Daarna fiets-
ten we verder via Tropweere. 

 Onderweg kwamen we verschillende boerderijen tegen in de kleur: Westfries 
groen. Ter onderscheiding van o.a de Zaanstreek met de 
kleur Zaans groen, de Beemster Grachtengroen, de kust-
strook olijfgroen en Broek in Waterland een palet aan grijs-
tinten.  

Via de Veekenweg arriveerden we bij restaurant Sakaya. De naam Sakaya is 

afgeleid van één van de vijf Japanse Keizerssteden. Miako(= 

Kyoto), Jedo(=Tokio), Osaka, Sakaya en Nagasaki. We hebben 

daar heerlijk koffie gedronken en appelgebak met slagroom 

erbij. ( hoezo te dik? )                                                              

Toen iedereen zich weer op zijn fiets gehesen had ging de reis verder via Ho-

geweg, Lage Hoek tot Langereis. Fietsen op de Langereis  

blijft mooi en roept ook nostalgische herinneringen op over 

legendarische schaatstochten op de Langereis. Sommigen 

wilden komende winter ook daar met de Elektrische Trapper-

tjes schaatsen, maar zolang er geen elektrische schaatsen 

zijn, zal dat met deze groep wel nooit gebeuren. 
Aan het eind van de tocht moesten we via Mienakker, wat Piet als enige dus 

goed deed.!!, via Schoolstraat, Zuiderzeestraatweg en Alk-

maarseweg weer richting Middenmeer. Helaas ging het bij het 

oversteken van de Alkmaarseweg nog even fout.  
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Naar ik begrepen heb viel Anneke van vermoeidheid van haar fiets. Onze 
roadmanagers zetten gelijk alle verkeer stil richting Alkmaar 
en richting Middenmeer. Dit had 2 files tot gevolg: één tot de 
Alkmaarse Brug en één tot het Klooster. Gelukkig mankeerde 
Anneke niks dankzij haar ingebouwde airbumps en konden 
we, nadat het verkeer weer op gang gekomen was, verder 
richting Middenmeer.  

Na thuiskomst kwam er een stroom van bedankjes en foto,’s op gang richting 
de organisatoren van deze schitterende fietstocht. Hierbij 
nog één opmerking over de foto,s: Waarschijnlijk is er één 
foto gemaakt met een drone. Ik vermoed dat Maaike die 
mee had gezien de grote tassen op haar fiets waar je makke-
lijk zo’n mini drone in verstoppen kan. Maar…….ik weet het 
niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat je daar niet met een 
drone vliegen mag, en helemaal geen foto,s maken mag van 
mensen waar je geen toestemming aan gevraagd hebt. De 
foto was mooi trouwens.! 

Tot slot nog een leuk verhaaltje wat ik bij de fietsenmaker hoorde. IK was 
daar met Djurry haar nieuwe fiets voor de eerste 500km 
beurt en trof Dirk daar ook. Die wilde beweren dat toen hij 
van huis ging er nog niks mankeerde aan zijn achterband en 
toen we weer in Middenmeer waren, het canvas er door-
heen kwam, geen band meer over. Ja Dirk, het is niet meer 
de kwaliteit van vroeger.! Dank zij de oplettende roadmana-
gers werd dit net op tijd geconstateerd. 

Rest mij nog éénmaal dank uit te spreken aan de organisatoren en hopelijk 
lukt het volgend seizoen weer om een paar fietstochten te 
maken met elkaar. 

 
Met vriendelijke groet van een meefietser.  
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Nog wat impressies van de laatste fietstocht………. 
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Biljartgroep B Nieuws 
 

Het biljart seizoen is weer begonnen, de 1e week dat we waren begonnen 
was een zeer lage opkomst.  
Ongeveer de helft van onze groep was de eerste week aanwezig.  
Velen hadden dan ook geen afbericht gegeven. Wat dus eerlijk gezegd erg  
tegen viel bij de aanwezige leden. 
 

Misschien waren ze het vergeten dat we weer gestart waren. Daarom zou ik 
de leden van Groep B willen verzoeken om de wedstrijdleider tijdig in kennis 
te stellen van uw afwezigheid. 
 

Aangezien het om een kleine groep gaat is dit wenselijk daar het minder leuk 
is dat je twee of zelfs drie keer in de week tegen de zelfde persoon moet  
spelen. Dit komt de gezelligheid niet ten goede. 
 

Omdat Dhr. H. van Nieuwehuizen verhuist is zijn we 
onze koffiezetter kwijt. Gelukkig was Dhr C. Nuyten 
(Cor) bereid deze taak op zich te nemen. Na wat    
uitleg van Dhr . Hiemstra (Lieuwe) waren we zeer 
verheugt met een lekker bakkie koffie van Cor.  
 
Voor dat we het seizoen konden beginnen hebben de biljarttafels een nieuw 
laken gekregen. Ook hebben we nu nieuwe biljartballen 2 setjes. Het was 
daarom voor de meesten van ons weer erg wennen aan het nieuwe  
materiaal. We moeten leren zachter te stoten want door de nieuwe lakens en 
ballen zou je kunnen zeggen dat de snelheid zo hard gaat dat Max Verstappen 
moeite zou hebben om met zijn bolide deze bij te houden. 
 

Nog een laatste mededeling: 
 

Denk aan het betalen van de contributie en bel of app af. 
 
Wedstrijdleiding: Hendrik Pas 06-36065002!!! 
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KOERSBAL 
 

Hier even een oproep voor deelnemers voor het  
koersballen. 
 

We zijn op zoek naar nieuwe leden die het koersballen 
leuk vinden. 
 

We spelen dit altijd op donderdag middag in het Post-
huis. 
 
Heeft u interesse kom dan even kijken of neem even contact op met: 
 

Ineke..Vreman, tel. 0227 501400 of 
Jenne .van der Tuin, tel.  06 18680921 
 

Doen hoor het is heel gezellig en leuk. 
 

BILJART 

 
Zoals te zien op bijgaande foto’s, zijn de biljartlakens vernieuwd, Avia Marees 
heeft er één gesponsord alsmede twee sets nieuwe 
ballen. Sponsor bedankt namens alle biljarters. 
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Poging tot oplichting met energietoeslag 
 
Cybercriminelen hebben een nieuwe truc gevonden om bankrekeningen te 
plunderen: ze versturen nepberichten per mail of SMS waarin staat dat je  
recht hebt op een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energierekening.  
Het bericht komt zogenaamd van “MijnOverheid” waar de energietoeslag kan 
worden aangevraagd. De details op de website kloppen, en ook de hoogte van 
de energietoeslag - 800 euro, in juli verhoogd naar 1300 euro – is correct. Met 
de knop 'aanvraag toeslag' word je verleid om je privégegevens in te voeren.  
 

Het gaat om je volledige naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum, 
postcode en rekeningnummer. Deze gegevens gaan naar de criminelen die je 
dan opbellen, uit naam van de fraudeafdeling van je bank, zogenaamd om je 
te beschermen tegen oplichting met energietoeslag. Ze controleren een aan-
tal gegevens die je net hebt ingevuld, zoals je woonadres en rekeningnummer. 
Ook vragen ze soms of je je gegevens op een website hebt ingevuld en dat ze 
willen voorkomen dat er een groot geldbedrag door criminelen wordt gesto-
len. Vaak proberen deze criminelen om je dan een groot geldbedrag te laten 
overschrijven naar een andere rekening om het geld 'veilig te stellen'. 
 

Let wel: de energietoeslag krijg je niet van de overheid maar van de gemeen-
te. 
In onze gemeente krijgt iedereen met een uitkering zoals bijstand of IOAW  
automatisch de toeslag overgemaakt. Verder kan iedereen met een laag       
inkomen een aanvraag doen bij de gemeente. Hollands Kroon hanteert een 
grens van 120 procent van het sociaal minimum. Dat betekent dat een gezin 
maximaal € 1778 per maand mag verdienen om in aanmerking te komen voor 
de regeling. Voor een alleenstaande is dat € 1245 per maand. Voor AOW-ers 
ligt de grens iets hoger, namelijk € 1872 voor een gezin 
en € 1383 voor de alleenstaande.  
 

De gemeenten keren deze toeslag uit en er is geen 
knop ‘aanvraag toeslag’ om energietoeslag aan te vra-
gen, zoals de cybercriminelen je willen doen geloven. 
 
 
              Een gewaarschuwd mens telt voor  
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Belangrijke telefoon nummers 
 
Politie / Brandweer met spoed: 
  Alarmnummer 112 
 
Gemeente Hollands Kroon: 
  088-3215000 
 

 

 

14 dec. Bezoek aan Intratuin  
  Oosterblokker 
 
 

De komende bestuursvergadering 
vindt plaats op : 

20 september, 25 oktober en            
22 november    

 
 

   
 
 
 

 
 

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 

 

  1 Dhr. P.C. Meijer 
  7 Mw. M. de Vries 
11 Dhr. J. van Scheijen 
17 Dhr. P.J. Braaksma 
19 Mw. H.C.P.M. Meijer-Wind 
20 Dhr. W. Vreman 
27 Mw. J.E. Zwart-Roossien 
31 Mw. W. van Zadel-Keijzer 

               
 

 

    

 
Uit de goede inzenders werd door 
onze huis notaris Jaap Schipper de 
gelukkige  winnaar getrokken, dat 
was dit keer: 

 

Hetty Olthof-Oosterhuis  
 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen oktober 
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