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Beste lezers, 
 
           et heb je geschreven voor het laatste nieuwsblad van het      
           seizoen als je alweer een seintje van de redactie krijgt dat het eerste Nieuwsblad 
van het seizoen 2022-2023 moet worden samengesteld. Als ik 2015, ons oprichtingsjaar 
meetel is dit pas ons 8e seizoen. Voor mijn gevoel bestaan we al veel langer. Misschien 
komt dat doordat er zich steeds weer dingen voordoen die er flink inhakken. Twee jaar 
Covid. Het afgelopen jaar veel menselijk drama, zowel in Europa als dicht bij huis, in  
onze vereniging. In het afgelopen jaar hebben we helaas meerdere leden verloren door 
overlijden. Ik hoorde ‘in de wandelgangen’ dat er door sommige leden meer aandacht 
was verwacht in ons Nieuwsblad voor deze overleden leden. Als bestuur hebben we ooit 
besloten geen lief en leed kolom in ons blad op te nemen. De belangrijkste reden is dat 
we lang niet altijd (tijdig) horen of er iets bijzonders aan de hand is, hetzij blij nieuws of 
juist erg droevig. Soms overlijdt een lid die we al jaren niet hebben gezien. Maar de laat-
ste vier waren erg actieve leden. Actief in een van de clubs of als gastvrouw of zelfs als 
bestuurslid. Als bestuur zullen we in alle gevallen onze deelneming te betuigen. Vrijwel 
altijd gaat een bestuurslid naar de condoleance. We schrijven alleen geen In Memoriam 
in ons Nieuwsblad. De reden hiervoor is geen luiheid van uw bestuur maar de vrees om 
met verschillende maten te meten. Wel stellen we het zeer op prijs als mede-clubleden 
een sympathiek verhaal schrijven. Dat zullen we ook heel graag plaatsen. 
In de zomervakantie kan zich iets voor doen wat in het bestuur moet worden besproken. 
Dat doen we dan per WhatsApp of e-mail. Maar erg vreemd wordt het als ik van mede-
bestuurder Roel een appje krijg waarom ik hem vraag om geld over te maken naar een 
bepaalde rekening. En een paar weken later vraagt hij waarom ik hem in het Frans een 
mailbericht stuur. U snapt het al: dit zijn pogingen tot online oplichting. Voor mij is het 
een raadsel hoe men het voor elkaar krijgt om het te laten lijken dat de mail van mij 
afkomstig is. Toch is een valse mail vaak herkenbaar door een ongewone aanspreektitel 
(waar ik zou zeggen: beste Roel, begint de oplichter met Mijnheer) of door spelfouten of 
een vreemde vormgeving. Internetcriminelen worden wel steeds beter in wat ze doen. 
Bel bij twijfel de persoon of het bedrijf achter de mail op. Gebruik daarbij niet de con-
tactgegevens die in de mail staan. Altijd goed is: weggooien! En nooit een bijlage ope-
nen, dat kan schadelijke software of een virus op je computer veroorzaken. Heb je toch 
per ongeluk op een bijlage geklikt die je niet vertrouwd, laat dan je computer/tablet/ 
smartphone controleren en wijzig daarna je wachtwoorden. Pas weer internetbankieren 
als dat gedaan is. 

Nu staan we dus voor een nieuw seizoen. Even wennen want geen koor, geen 
club, geen vergaderingen voelt voor een paar maanden als ultieme vrijheid. Maar als we 
dan begin september weer aan de gang gaan is er ook al snel weer de vreugde en de 
voldoening van het samen iets doen. Ik hoop en verwacht dat we er met zijn allen een 
mooi jaar van maken. 

 

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 
 

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: 

 

“De zomer is het seizoen waarin de       
toeristen zich van hun beschaving en hun 

huisdieren ontdoen” 
 

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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          ACTIVITEITENVERENIGING 
 

  DE MEERPAAL 
 
 

 
STEM NU DIRECT IN DE RABO APP OF ONLINE OP 

RABOBANK.NL/CLUBSUPPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Let op: alleen leden van Rabobank Kop van Noord-Holland mogen stemmen. Als u klant 
bent, bent u niet automatisch lid !  Dan kan hij/zij lid worden en meestemmen tijdens de 
campagne.  Het lidmaatschap vraagt u gemakkelijk en snel aan via : 

www.rabobank.nl/particulieren/leden 
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Beste biljarters, het nieuwe seizoen gaat weer beginnen  
 
Ik wil jullie er even aan herinneren dat dan ook de  
contributie betaald dient te worden voor het seizoen 
2022 - 2023, en wel een bedrag van € 50,00  
 
 

                     Ik wens jullie alvast veel biljart plezier  
 
                           
   Groetjes Roel  
 
 
 

            Biljartgroep B nieuws. 
 

We hebben afgelopen seizoen afgesloten met een gezellige middag in het 
Posthuis, samen met andere activiteiten en een prijsuitreiking. De opkomst 
viel een beetje tegen. Waarschijnlijk door dat de meesten het waren          
vergeten of andere afspraken hadden.  
 

Als wedstrijdleider van groep B heb ik veel zelf uit moeten zoeken hoe je als 
wedstrijdleider dingen moet regelen voor de deelnemers in de groep. Dit was 
vaak niet eenvoudig en iedereen het naar zijn zin te doen is erg moeilijk daar 
er geen feedback was hoe je bepaalde dingen oplost. Van de gemaakte     
fouten heb ik veel geleerd.  
 

Ik heb zelf een programma ontwikkeld om het zo eerlijk mogelijk te maken 
voor alle deelnemers en kwam zo nu en dan dus ook kleine foutjes tegen in 
het programma die ad-hok opgelost moesten worden. Hopelijk gaat het      
komend seizoen nog beter hiermee. 
 

Dhr. van Nieuwenhuizen heeft door een verhuizing naar Wieringerwerf de 
groep helaas moeten verlaten en wij wensen hem dan ook heel veel biljart 
plezier bij een biljartgroep in Wieringerwerf. De tweede prijs die hij heeft 
ontvangen voor zijn prestaties van vorige seizoen geeft hem hoop ik dan ook 
een leuke herinnering aan groep B in de tijd die hij heeft gehad in Midden-
meer. 
     

Groet, Hendrik Pas 



   14                                                                                   Jaargang  7,    nummer  7        Sept. 2022 

 

 
 
Bijgaande foto is van een 
ontmoeting op 13-03-2004 
tussen Den Helder en  
Middenmeer in De Kroon 
waarop wij Den Helder 
hebben verslagen met  
sjoelen. 
 
 
 
 
 
 

 

Begin sjoelen 2022 
 

Nog maar een paar weken en dan is het zover, we beginnen weer met sjoelen! 
Ik hoop op dinsdag 6 september de vertrouwde gezichten weer gezond en wel te mogen 
ontmoeten! Héél blij zou ik zijn om ook weer eens nieuwe deelnemers te mogen          
begroeten. 
Ik weet zeker dat de vaste spelers ze ook met open armen zullen  ontvangen. We hebben 
een gezellige ploeg mensen, maar het is nog veel leuker als alle bakken maximaal bezet 
kunnen worden! Natuurlijk spelen we ook dit nieuwe seizoen weer een competitie waar-
in we in twee klassen noteren n.l:  
Klassement 1. voor de 20 hoogst gespeelde eindscores . 
Klassement 2. Voor de meest behaalde pluspunten in het hele seizoen.  
De eerste 4 middagen gelden de behaalde scores nog niet serieus voor deze noteringen.  
Na deze inspeelmiddagen gaan we voor “het echie”. Persoonlijk trek ik me vanaf nu te-
rug uit klassement 1. en geldt mijn notering alleen om mijn gemiddelde voor het volgen-
de seizoen uit te rekenen. De reden is dat ik ieder jaar als eerste eindig en ik me geneer 
telkens met de eer te gaan strijken terwijl iedereen zijn of haar best doet. Maar in de ca-
tegorie waarin het gaat om de meeste pluspunten heb ik het net zo moeilijk als ieder an-
der dus blijf ik hieraan wel meedoen. Er zullen mensen zijn die menen dat spelen in 
competitieverband niet gezellig kan zijn. Ik nodig iedereen uit om eens een keertje mee 
te komen spelen en je zult zien dat het echt leuke middagen zijn. Iedereen leeft met el-
kaar mee en spoort elkaar aan goed te scoren. Dat sommigen al 24 jaar meedoen zegt 
denk ik wel genoeg. Graag tot ziens! 
 

Janny Zwart, 
 

Tel. 0227 50 19 08 / 06 51 49  98 09 
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Fietstochten 2022 
 
Na twee fietsloze zomers is het eindelijk weer zover, 
we kunnen weer en 18 mei was het zover. 
 
Dankzij Piet Lauret is het weer gelukt, op verzoek van 
Gerie, dat hij samen met mij deze zomer weer de 

tochten konden uitzetten. 
 
De eerste rit was met een aantal 
nieuwe gezichten en een goede 
opkomst, maar liefst 17 personen 
gingen richting Slootdorp en de 
Haukes en dan  binnendoor langs 
de oude eenden-hokken, achter-
langs de camping in Westerland en 
daarna over het viaduct over de 
N99 en de kleine Afsluitdijk naar 
Ewijksluis,  
 
Hierna via de Molenvaart naar de koffiestop, dat was erg gezellig, waarna we 
weer verder via de Kerkweg en Molenweg naar Wieringerwaard, daarna via 

de Nieuwesluizerweg naar Slootdorp en 
vervolgens naar Middenmeer. 
 
Het was weer een geslaagde en gezelli-
ge tocht en de deelnemers gingen blij 
en tevreden naar huis. Graag tot de vol-
gende tocht(en). 
 
Groetjes, Jenne en Piet 
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De Zes 

Anti-stress 
regels 

 

Hou van je bed zoals van jezelf. 

1. Rust overdag goed uit, zodat je ’s 

nachts goed kan slapen. 

2. Doe zo weinig mogelijk. 

3. Als je plots zin krijgt om te werken, ga dan rustig zitten en 

wacht tot het overgaat 

4. Doe vandaag niet wat morgen ook kan. 

5. Als je iemand ziet rusten, help hem/haar dan. 
 

Wat je ook doet, goed doe je het nooit. 

Kom je te laat op je werk, dan geef je een slecht voorbeeld, 

Kom je te vroeg, dan ben je een rondneuzer of blij weg te zijn 

Blijf je overwerken, dan ben je een uitslover, 

Ga je op tijd weg, dan heb je weer geen hart voor de zaak. 

Pleeg je overleg, dan durf je zelf niet te beslissen, 

Doe je het niet, dan ben je eigenwijs. 

Neem je iemand apart, dan schep je een onderonsje, 

Doe je dat niet, dan ben je onpersoonlijk. 

Ben je aardig, dan wil je de getapte man spelen, 

Houd je afstand, dan heb je verbeelding. 

Kom je met nieuwe ideeën, dan ben je een nieuwlichter, 

Als je ze niet hebt, gat er niets van je uit. 

Laat je anderen iets voor je doen, dan ben je een afschuiver, 

Pak je het zelf aan, dan ben je eigengereid. 

Houd je je strikt aan de voorschriften, dan ben je lastig, 

Als je dat niet doet, dan ben je een slappeling. 

Heb je succes, dan heb je altijd geluk gehad, 

Loopt het mis, dan weet iedereen het je te vertellen. 

Maar …… als je dood bent, was je zo’n vent (vrouw).  
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 KOERSBALLEN 2022/2023    
 
Hallo allemaal, hopelijk allen gezond en voldaan  
terug van vakantie. 
 
We mogen hopen dat dit een beter seizoen gaat 
worden dan het afgelopen jaar, waar eerst Henk 
Schipper en later Gerie Molenaar in de vakantie 
overleed. 
 
Ik heb samen met Gerie in 2018 de leiding van het 
koersbal overgenomen van Ineke, die er mee stopte. 

 
Wij hebben het samen helaas maar kort mogen doen, in 
de herfst van 2021 kregen we te horen dat Gerie ernstig 
ziek was en helaas is zij daar inmiddels ook aan overle-
den. Henk en Gerie zullen voor altijd in ons midden zijn. 
 
 
 

Inmiddels heb ik weer samen met Ineke de leiding en we zullen samen trach-
ten dit zo goed mogelijk te doen. 
 
We zullen er weer een gezellige boel van maken en ik hoop dat jullie er alle-
maal zin in hebben en hopelijk komen er nog wat nieuwe leden bij. 
 
Allemaal graag tot ziens op Donderdag 1 september a.s 
 
groetjes, 
Ineke en Jenne 
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Bijzondere wekker 
 
Tot mijn 65

e
 levensjaar was ik nog nooit zonder dieren om mij heen geweest. 

Mijn ouders lapten allerlei kneuzen op en eenmaal getrouwd met mijn 1
e
 man 

volgde ik hun voorbeeld en had 23 jaar een opvang voor zwerfdieren aan huis. 
Toen mijn laatste huisdier, hondje Josien overleed heb ik echt stille tranen gela-
ten omdat dit voor het eerst in mijn leven was zonder dier in huis. Omdat ik toen 
nog samen was met mijn 2

e
 man Jan leek het ons goed niet meer aan een dier te 

beginnen, we hadden dan de vrijheid te doen wat we wilden nu hij niet meer 
werkte. Nadat Jan overleed heb ik het nog 8 jaar alleen volgehouden, maar toen 
was ik het zat! Die donkere, stille winterdagen…..Kerstdagen en oud en nieuw 
alleen…… 
Ik belde naar het Asiel met de vraag of er voor mij een kat was die A. niet jong 
meer was en B. een beperking had waardoor het dier moeilijk plaatsbaar was. Ik 
wist zeker dat ik het op kon brengen zo’n dier nog een mooie oude dag te geven. 
Ik had geluk, er zat een poes van ongeveer 8 jaar welk een poot miste omdat ze 
ooit uit een auto was gegooid. Je maag draait om als je zoiets hoort en zonder 
haar nog te hebben gezien wist ik al dat ik met een kat thuis zou komen als ik 
naar het asiel zou gaan. Twee januari haalde ik haar op, een beeldschoon,  maar 
angstig en getraumatiseerd poesje. In mijn rustige huishouden liet ik haar doen 
wat ze durfde en forceerde niets wat ze niet aankon. Ze is superzindelijk en 
maakt nooit iets stuk, bang als ze is om gestraft te worden. Het heeft een half 
jaar geduurd eer ik haar op kon tillen. Opgepakt worden alleen al veroorzaakte 
zoveel stress dat ze volkomen in paniek raakte. 
Ik kon dat helemaal begrijpen, met haar slechte verleden kwamen de vreselijke 
beelden weer terug! Maar ik verlangde van haar ook niet meer dan aanspraak en 
gezelschap en gunde haar de tijd om flinker te worden. Ondertussen werkte ik 3 
keer in de week bij de kinderboerderij in Wieringerwerf dus stond ik dagelijks om 
6.45 uur op. Kon dan rustig Poes Lilly verzorgen die beneden al op me zat te 
wachten, nog even het laatste nieuws tot me nemen en op tijd wegrijden naar de 
andere dieren. In juni 2020 ben ik verhuisd naar een huisje vlak bij de kinder-
boerderij en kan dus gerust wat later opstaan. Ik slaap hier beneden en nu blijkt 
dat ik een wekker op drie pootjes heb! Want elke dag, ook in het weekend, word 
ik om 6.45 uur gewekt door Lilly die voor mijn slaapkamerdeur begint te miau-
wen. Eerst zachtjes en als dat geen effect heeft steeds luider. Ik ga daar niet op 
in want anders begint ze iedere dag vroeger, pas als ze weer stil is sta ik op. Dan 
ligt ze vergenoegd in haar mandje naar me te kijken met een blik van: “Heb ik dat 
nou niet knap gedaan? Heb ik je niet keurig op tijd gewekt?”  Dan kun je toch niet 
boos worden? Zeg nu zelf, wie heeft er nou een wekker op drie pootjes? Zeld-
zaam en onbetaalbaar toch? 
Zeker in deze rare coronatijd is het goed om iemand om je heen te hebben waar 
je tegenaan kunt kletsen. Nu vier jaar verder vind ze het zelfs heerlijk om opge-
pakt te worden en knus op schoot te zitten, mijn geduld is ruimschoots beloont. 
 
Janny Zwart 
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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:  
 
3 zodoende, 5 vleesnat, 
9 vangmiddel, 11 kilte, 12 kleur, 
14 meisjesnaam, 15 te volgen weg, 
16 tuingerei, 18 body Mass index (afk.) 
20 kromme lijn, 22 kwalijk (volkstaal), 
23 muziekstijl, 25 land in het Midden- Oosten, 
26 arrondissement (afk.). 27 appelsoort,  
28 onderzoeks organisatie, 30 plaats aan de 
rand van de Veluwe, 32 kort ogenblik,  
33 roeiwedstrijd, 36 begroeide zandgrond, 
37 open plek in een bos, 38 naad,  
39 naaldtekenaar, 41 verfrissing,  
42 het typen, 44 kijker, 45 Turks vleesgerecht, 
47 plus, 48 geitenbaardje, 50 dierlijk product, 
51 Japans bordspel, 52 gewaarwording ach-
teraf, 53 Sovjet-Unie (afk.), 55 wintersport-
artikel, 56 Europeaan, 58 rivier in Italië,  
59 een beetje dronken, 61 dergelijke,  
63 communicatiemiddel, 65 Europeaan,  
66 deel van de voet, 68 ledikant, 69 boom,  
70 papegaai, 71 geheiligd, 72 kilovoltampère 
(afk.), 73 jongensnaam, 75 bouwland bij een 
dorp (gewestelijk), 77 godin van de dageraad, 
78 Grieks eiland, 80 stuk, 82 grondstof voor 
bier, 84 hoofdstad van Letland,  
85 binnenkort, 87 lichte klap, 88 grond,  
89 wild rund uit de ijstijd, 90 heiligenbeeld,  
91 Nederlandse dichter, 92 Edel grootmogen-
de (afk.), 93 elektronische post, 94 plaats in 
Noord-Brabant, 95 familielid. 

Verticaal: 
 
1 bestanddeel,  
2 Nederlandse graficus, 3 plaats,  
4 speciale loge in een stadion,  
5 meester in de rechten, 6 pleisterkalk,  
7 jongensnaam, 8 godin, 10 gebakje,  
13 koker, 17 in kring vliegen, 
19 Griekse letter, 21 derde zondag in juni,  
23 lege ruimte, 24 eenjarig dier, 
29 uitroep van schrik, 31 steekschuim, 
34 kleine plaats, 35 atmosfeer overdruk (afk.), 
36 kreupelhout, 37 computertoets,  
40 onbepaald voornaamwoord, 41 deel van 
een fiets, 42 spook, 43 licht pervers,  
45 pronkziek, 46 antirimpelmiddel,  
49 jongensnaam, 50 dierengeluid,  
54 uitgebraakte klomp door een vogel, 
55 maning om stilte,  
57 voetgangers oversteekplaats, 58 beroep, 
60 pit, 61 doctoranda, 70 wees gegroet,  
73 indiaan, 74 geslaagd, 76 stuiten, 
77 noordpoolbewoner, 78 ontvoering, 
79 steekproef, 81 buitenkansje, 
83 Romeins Rijk (afk.), 84 deel van de melk, 
86 geneeskundige, 88 klank nabootsing.  

 

61 30   19 2 93 15 60 8 35 62   26 38   

                              

50 13 39 84   12 25 92 52   5 26 86 33   

                              

69 52   23 77 32   1 29 6 81 36 54 90 79 

                              



   22                                                                                   Jaargang  7,    nummer  7        Sept. 2022 

 

Kruiswoordpuzzel september 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stuur of mail uw oplossingen vóór 24 september 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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Ik zal me ff voorstellen, mijn naam is Hillegonda Singer (Gonnie Leijten)  
geboren op  7 januari 1944 te Andijk, daar heb ik een fijne jeugd gehad en tot 
mijn twaalfde jaar gewoond met mijn vader en moeder, ik heb geen broertjes 
of zusjes. 
 

Mijn vader werkte in de jaren 50 in Middenmeer bij de ZWM en ging elke dag 
met z’n motor naar de Wieringermeer. 
In 1956 werd in de Ir. Wortmanstraat gebouwd en we kregen toen een huis 
toegewezen, dat was voor mij een hele stap. Ik was toen 12 jaar en ging  
meteen naar de huishoudschool in Slootdorp, die jaren afgerond en ging toen 
in de huishouding werken bij diverse gezinnen, veel geleerd, daarnaast nog  
1 dag in de week naaicursus gedaan, heb dus veel aan gehad in mijn verdere 
leven. 
 

Toen ik 17 was kreeg ik de kans om op de Raiffeisenbank te komen werken, 
was geweldig, typecursus gedaan, was fijn werken daar. In 1961 leerde ik 
Nanno Leijten (mijn echtgenoot) kennen en we gingen heel veel naar de film 
en naar Concordia te dansen, prachtig. 
 

In 1965 kregen we een woning aangeboden in de Prof. Lorentzstraat, was een 
duplex, maar we waren er oh zo blij mee. Was natuurlijk ondertussen op di-
verse verenigingen gegaan, zoals Turnlust en Thalia. In 1966 is onze dochter 
geboren en in 1967 werden er in de Beukenlaan nieuwe huizen gebouwd, 
daar zijn we toen naar verhuisd. 
In 1969 is onze zoon geboren. Nanno werkte al jaren bij de fa. van Wieren en 
was veel en onregelmatig van huis voor zijn werk. Ik ben in 1972 bij Flevo in 
de kantine begonnen en met Jan Venema een team om ons gaan creëren, 
was heel fijn werken zo met elkaar en in 1973 hebben we een Dames elftal 
opgezet met Jan Venema en Jan Pastoor, geweldige tijd. In dat jaar ben ik ook 
weer gevraagd om op de, toen nog Raiffeissenbank, tijdelijk in te vallen, maar 
dat werden nog vele jaren en was ondertussen Rabobank geworden. 
 

   

Even voorstellen 
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In 1976 is Nanno bij Gerrit Butter gaan werken en was toen een hele week 
van huis, maar wel regelmatiger voor ons in huis. In 1979 ben ik naar Hoeken-
ga gegaan en in 1983 naar Herman Heijnen en heb daar tot 1996 gewerkt en 
door reorganisatie weg gemoeten, 5 jaar WW en elke week solliciteren, maar 
te oud en te duur, maar in 2001 kon ik bij van Campen in de orchideeën be-
ginnen, heel wat anders maar ook heel leuk. Toen nog een tijdje voor AB ge-
werkt. 
 

Ondertussen hadden we een caravan gekocht in Oostenrijk en gingen in de 
winter skiën en in de zomer ook een paar weken er heen. Onze zoon is met 
zijn gezin vanuit Wieringerwerf ook naar Oostenrijk verhuisd, dus als we in de 
caravan zijn, gaan we elke zondag daar eten en F1 kijken. 
 

Nanno kon ik 1999 met vervroegd pensioen gaan en heeft dat ook met beide 
handen aangenomen en geen spijt van gehad. We gaan nog regelmatig naar 
onze caravan in Oostenrijk en hebben daar ook een E-bike, dus lekker fietsen 
en wandelen. Skiën doen we niet meer vanwege een blessure aan Nanno z’n 
knie. 
 

Maar we mogen niet mopperen en genieten van onze clubjes hier, biljarten, 

keezen, koersballen enz. Ik geef de pen door aan Marja Edens.    
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Belangrijke telefoon nummers 
 
Politie / Brandweer met spoed: 
  Alarmnummer 112 
 
Gemeente Hollands Kroon: 
  088-3215000 
 

 

 
21 sept. Herfstbingo bij v/d. Valk W’werf 
14 dec. Bezoek aan Intratuin  
  Oosterblokker 
 

 

De komende bestuursvergadering 
vindt plaats op : 

  Xxxx XXxxx xxx 
 
 

   
 
 
 

 
 

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 

 

  2 Mw. A. Zeeman-Fraas 
  4 Dhr. N. Leijten 
  4 Dhr. H. Rink 
  8 Dhr. C. Nuijens 
  9 Dhr. J. Sijbring 
11 Dhr. J. Stam 
19 Dhr. H.J. van Nieuwenhuijzen 
20 Mw. T. van Campen 
23 Dhr. A. Mul 
25 Mw. H.L. Ruijzendaal 

             
 

 

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

Janny Zwart 
 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen september 
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