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Beste lezers, een belangrijk bericht, 
 
op vrijdag 24 september a.s. houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de 
agenda, zie pagina 6, staat een heel belangrijk punt over het al of niet opheffen van  
onze huidige activiteitenvereniging. Als we De Meerpaal opheffen gaan we een nieuwe 
activiteitenvereniging oprichten waarin ook de leden van SVK worden opgenomen. Deze 
nieuwe vereniging zou als “clubhuis” de zaal in Kroonwaard krijgen. Het bestuur is er al 
lang mee bezig, we hebben daarvan steeds verslag gedaan in onze Nieuwsbrief. Het be-
stuur is in meerderheid vóór. Ik zelf zou met plezier afscheid nemen van het Posthuis 
met zijn zwak functionerende temperatuurregeling en de voortdurende lekkages, maar 
zoals steeds weer gezegd: de leden beslissen en wel in de komende ALV. In artikel 13 van 
onze statuten staat dat het besluit om de vereniging te ontbinden moet worden geno-
men met ten minste twee derde van de stemmen in een vergadering waarin ook min-
stens twee derde van de leden aanwezig is. Dit laatste geeft een probleem want dat be-
tekent dat er minstens 58 leden aanwezig moeten zijn. Dat past niet in Het Posthuis. De 
coronamaatregelen zijn wel wat losser, maar pas half september gaat het kabinet beslis-
sen of de 1,5 meter wordt losgelaten. Het bestuur heeft een oplossing bedacht die niet 
indruist tegen de statuten: bij dit blad is een stembiljet bijgevoegd. De tekst op dit biljet 
is duidelijk. In gezinnen komt maar één boekje, daarom mogen op het inlegvel meerdere 
leden stemmen. Naam en handtekening zijn vereist want we moeten wel weten of we 
met een stemgerechtigde te maken hebben. Discretie is gewaarborgd. Er wordt niet   
bekend gemaakt hoe je hebt gestemd. Per post inleveren mag ook natuurlijk 
(Lijsterbeslaan 2, 1775 GB). Als er een bestuurslid vlakbij u woont en u gooit het daar in 
de bus dan zorgen wij dat het bij Albert komt. Tenslotte mag je het biljet ook bij aanvang 
van de vergadering inleveren. Leden die stembiljetten inleveren tellen mee als aanwezig 
op de ALV. Mochten er desondanks minder dan twee derde van de leden aanwezig zijn 
dan schrijft het bestuur, conform artikel 13, lid 3 van de statuten, een tweede vergade-
ring uit, die direct na de vergadering van 14:00 uur wordt gehouden. Dan wordt er be-
slist met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden, waarbij wel weer de in-
geleverde stembiljetten meetellen. Ziek, zwak of beducht voor corona: lever het biljet in 
en uw stem telt mee. Voor alle duidelijkheid, het bestuur legt zich zonder meer neer bij 
het besluit van de ALV. Als de ALV nee zegt gaan we door met De Meerpaal met het   
huidige bestuur. Als de ALV vóór opheffen stemt gaat het bestuur zorgen voor een soe-
pele overgang waarbij sjoelers, koersballers en biljarters gewoon met hun vertrouwde 
clubje doorspelen op de vaste dagen, alleen op een andere plek. Als we met een nieuwe 
vereniging beginnen zal er een nieuw bestuur komen. Enkele van ons zullen zich ook 
kandidaat stellen zodat er bekende gezichten blijven. We maken eerst het lopende sei-
zoen af in Het Posthuis. Omdat de clubs nu weer beginnen in september wordt een defi-
nitieve overgang op zijn vroegst medio 2022.ingevoerd. 
 
Groet, Bert 

Van de voorzitter 



 4                                                                                   Jaargang  6,    nummer  7        Sept.  2021 

 

  

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 14:00 uur tot 16:00 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 25e van de maand. 

Drukwerk:  Henk van Rooden 
info@henkvanrooden.nl 

 
 
 

 

mailto:jennetuin@gmail.com
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 UITNODIGING VOOR DE  
ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

 

Op VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 in het Posthuis,  
aanvang  14.00 uur. 

 
Poststraat 16,  1775 AW Middenmeer. 

 
AGENDA: 

1. Opening door voorzitter Bert Olthof. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
 

3. Mededelingen van het bestuur. 
 

4. Vaststellen notulen van 9 oktober 2020 
5.  

5. Financieel verslag van de penningmeester 
 

6. Verslag van de kascontrole commissie, Jan Dimmers en Riet Tiggeloove 
 

7. Verkiezing reserve kascontrole lid, reglementair aftredend is                        
Riet Tiggeloove, wordt vervangen door Martha Tibbert 

 
 

8. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend 1e secretaris,  
9. Albert Bloemendaal, deze stelt zich herkiesbaar. ** 

10.  

9. Vaststelling stemming t.b.v. oprichting nieuwe vereniging. 
 

10. Pauze 
 

11 Rondvraag en sluiting 
 
**  kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij het bestuur tot aanvang van     
 de vergadering. 
 

  
 
 
het bestuur      
         
     
 
     U KOMT TOCH OOK ?  

 



Jaargang  6,    nummer  7        Sept.  2021                                                                                7  

 

  

 

 
    Annette Prins 
     
    Afra de Vries 
 
        
        
   

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

”We gaan stap voor stap naar      

normaal” 

 

 
Er zijn 9 goede oplossingen ontvangen en 
de winnaar vermelden we op  
pagina  22. 

Beste AVIA club spaarders, 
  

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

  

1.128 punten  =  € 22,56 
  

 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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 Toen kwam er een bij bij, die ging onder de deur deur, 
over de weg weg 
 
We kennen allemaal het bekende taalgrapje: Toen moeder aan de was was 
kwam er een bij bij, die ging onder de deur deur over de weg weg. We weten 
ook allemaal uit de media dat het lang niet goed gaat met de bijen. 
Ik moest hier aan denken toen ik tijdens mijn rondje vanuit de verte, naar de 
bijenkast keek die in het veld naast de volkstuin in de Schelpenwijk staat. 
De bijen zijn er al sedert miljoenen jaren. Misschien wel goed voor een ver-
haaltje in 
de Kroonbode. We hebben allemaal wel eens een bijenzwerm gezien en dan 
blijven we liever uit de buurt. Je ziet soms plaatjes van imkers die helemaal 
onder de bijen zitten, dan moet je wel vertrouwen hebben. 
De honingbij is een uniek schepsel in de natuur. Het is het enige insect dat in 
staat is om zijn eigen voedsel aan te maken en door deze eigenschap wordt 
o.a. de mens in staat gesteld om de honing te oogsten. De bij is in wezen een 
kleine chemische fabriek die verschillende voedingsmiddelen produceert die 
al sinds de oudheid bekend zijn. Een bij weegt ongeveer een tiende van een 
gram 
en dan te weten dat ze op de terugweg naar de korf de helft van haar eigen 
gewicht aan nectar meesjouwt. 
Ze maakt ongeveer 20 vluchten per dag. Voor één kilo honing moet ze 50.000 
keer op pad, dat vertegenwoordigt zo’n 40.000 km aan afstand... één keertje 
de 
Aarde rond.  
In de korf zelf vindt de nectaroverdracht plaats via de antennes. 
De koningin legt ongeveer 2000 eitjes per dag. Zij kan ongeveer 4 tot 5 jaar 
oud worden. Wanneer de werkbijen van de korf geen koningin meer hebben 
is het snel einde verhaal, want alleen de koningin legt eitjes en de werkbijen 
leven niet lang.  
Wanneer er tekenen zijn dat de koningin hen zal verlaten of overlijden, selec-
teren ze 3 á 5 larven en bouwen voor deze koninklijke cellen, dit zijn cellen 
die wat groter zijn dan de gewone cellen. Zij vullen deze cellen met  
koninklijke gel. Deze gel wordt alleen geproduceerd door klieren  
in de kop van werkbijen met een bepaalde leeftijd.  
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Deze gel dient om de larven in het begin van hun leven te voeden, daarna 
krijgen de larven een samenstelling van enkel pollen en honing. 
De toekomstige koninginnen krijgen enkel koninklijke gel die hen in staat stelt 
zo’n 3 tot 5 jaar te leven. De larven gevoed met alleen pollen leven slechts 
vijf weken. 
Daar een bijenvolk slechts één koningin nodig heeft selecteren de werkbijen 
meerdere larven voor hun speciale taak, om uit te groeien tot jonge vorstin-
nen.  
 

Wanneer dan de jonge vorstinnen hun cel verlaten dan zal de sterkste de   
andere doden. Zo blijven de toekomstige jongen sterk en actief. 
Na enkele dagen gaat de jonge koningin op huwelijksvlucht. Alle mannetjes 
klaar om in te grijpen want voor de rest hebben ze niet veel te doen. Tijdens 
de vlucht van de koningin op volle snelheid, gaan alle mannetjes achter haar 
aan en de snelste, ongeveer een tiental, paren met haar. Nog een goede     
garantie dat de nakomelingen van deze koningin de sterkste en actiefste bijen 
zijn, omdat hun ouders dat ook waren. De mannetjes sterven na de paring of 
aan het einde van de zomer, of zij gedekt hebben of niet.  
De werkbijen stoppen met het voeden van deze pechvogels en jagen de  
mannetjes de korf uit. 
Hierbij een opsomming van de taken die dagelijks door de werkbijen wordt 
uitgevoerd: 
 

- Het schoonhouden van de korf 
- Het voeden van de larven 
- Het fabriceren van was voor de bouw van de honinggraten 
- Bewaking van de korf 
- Ventileren van de korf 
- Voorziening van water, nectar, stuifmeel, en propolis. 
 

Propolis is een lijmachtige substantie, gemaakt door honingbijen uit knop-
pen, sap van planten en bomen (meestal hars) en andere botanische bron-
nen. Propolis wordt door bijen gebruikt om ongewenste kieren en openingen 
in het nest te dichten en de wanden te bekleden. Propolis was al in  
de Griekse oudheid bekend om zijn geneeskrachtige werking en  
is een krachtig anti-bioticum; het werkt bacterie- en  
schimmeldodend. 
 
 
Bron: Kroonbode juni 2021, Henk Torenvlied 



Jaargang  6,    nummer  7        Sept.  2021                                                                                13  

 

De Volkstuinvereniging is blij met een bijenkast vlak in de buurt 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Gehouden op: 9 oktober 2020 in het Posthuis. 
Aanwezig 11 leden en 5 bestuursleden. 
Afwezig met afbericht:  Tona de Haan en Adrie van Beekveld 
Voorzitter: Bert Olthof 
Notulist: Corry de Groot 

 
1. Opening 

Bert opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij hoopte 
op 10 aanwezigen en die zijn er.  
Wij houden 1 minuut stilte om de ons ontvallenen te gedenken. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
 Niemand heeft een aanvulling op de agenda. 

 

3. Mededelingen 
Wij organiseren geen activiteiten tot januari 2021 i.v.m. Covid 19. 
De Rodeo Dancers huurden de ruimte op donderdagavond. 
Hugo Rink gaat de redactie versterken zodat wij nu 2 personen hebben die de 

nieuwsbrief kunnen maken. 
Wij hebben nog steeds 90 leden. 
 

4. Invoering Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Bert heeft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gemaakt. Hij heeft een 

paar verzoeken gehad om het HH reglement in te zien. 
Jannie Zwart merkt op dat ze statuten erg goed vond. Verder zijn er geen op- of 

aanmerkingen gemaakt.  
Bij deze worden ze onveranderd aangenomen. 
 

5. Notulen 
Niemand heeft op- of aanmerkingen  op de notulen van de Alg. Ledenvergade-

ring van 3 mei 2019. Hierbij zijn de notulen gearresteerd en worden gete-
kend.  Wel merkt Roel op dat de verjaardagskaarten  in het vervolg gemaakt 
worden. 

 

6. Financiële verslag 
Roel doet verslag van de financiën.  Marjolein maakt nu 1 x per maand schoon 
omdat de zaal alleen voor bloedprikken gebruikt wordt. 
Bert heeft huurcompensatie aangevraagd bij de Gemeente voor het eerste 
halfjaar. Hij heeft 3 maanden korting gehad. Voor de 2de helft heeft Bert weer  
compensatie aangevraagd, maar tot nog toe geen antwoord van de Gemeente 
gehad.  Een vraag van Martha of er nagedacht is voor verhoging van het lid 
maatschap, dit zal in de bestuursvergadering worden besproken. Wij hopen in 
januari weer te kunnen starten met de activiteiten.. 
Roel wordt bedankt. 
 

vervolg op pagina 15     
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7. Kascontrole 

De kascontrole is door Martien v.d. Velde en Riet Tiggeloove gedaan. Riet zegt 
dat alles in orde is bevonden. Bert stelt voor om de penningmeester décharge 
te verlenen.  Roel krijgt applaus. 
 

8. Verkiezing kascontrole 
De kascommissie gaat bestaan uit: Riet Tiggeloove en Jan Dimmers. Reserve 
wordt  Martha Tibbert.  
 

Pauze. 
 
9. Bestuursverkiezing 

Corry en Jenne zijn aftredend en herkiesbaar.  Er zijn geen tegen kandidaten en 
zij worden  door de aanwezige leden herkozen. Corry als 2de secretaris en Jenne 
als algemeen bestuurslid.    

 

10. Rondvraag 
Albert vraagt om email adressen en legt uit waar ze voor gebruikt worden en  
hoe om de persoonsgegevens te beschermen.  
Jaap Schipper vraagt of het regio gebeuren nog doorgaat. Dit is zeker niet geval  
tot januari 2021. 
 

11. Sluiting 
Bert sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst. Er zal helaas  
niets meer worden gedaan na de vergadering en hij wenst ieder wel thuis. 
 
 
 
 
 

 

ALS U NIET AANWEZIG KUNT/WILT ZIJN, LEVER DAN 
WEL HET STEMBILJET IN S.V.P. 
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VOOR DE BEELDVORMING EN TER ONDERSTEUNING BIJ UW KEU-
ZE NODIGT SENIORENVERENIGING KROONWAARD ONZE LEDEN 
UIT OM EEN KIJKJE TE NEMEN IN DE RUIMTES WELKE, BIJ EEN 
MOGELIJK NIEUWE VERENIGING, TER BESCHIKKING STAAN. 
 
DIT VINDT PLAATS OP: 
 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER A.S. OM 14:00 UUR. 
 
U DIENT ZICH WEL HIERVOOR OP TE GEVEN, DAT KAN TOT          
UITERLIJK  30 AUGUSTUS A.S. BIJ  ONZE SECRETARIS ALBERT, 
TEL. 06-17112821 OF PER MAIL    aj.bloemendaal@quicknet.nl. 
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70-plus….. bewegen dus!!! 
~ Eten en bewegen in balans geeft gezondheid meer kans ~ 

Heeft u steeds meer moeite met traplopen, opstaan uit de stoel of een rond-
je wandelen en merkt u dat uw balans minder wordt?  

Geef u dan nu op voor deze training! 
 

De training wordt gegeven door Marlou van der Lee, fysiothera-
peut en de voedingsadviezen door Roos Klaver, diëtist.  
U leert hoe u langer fit kan blijven en dit betekent langer zelf-
redzaam!! 

 
 
 
Wat hebben we te bieden: 

-  Bij aanvang vindt er een intake en meting plaats zowel door de diëtist als 
        door de fysiotherapeut  
-  Training in kleine groepjes, samen trainen, sociaal aspect 
   2 trainingen gericht op het voorkomen van vallen  
-  10 fitheidstrainingen in de vorm van sport en spel van 1 

uur  
-  Elke week een voedingsrecept bij de training  
-  Eindmeting van diëtist en fysiotherapeut 
-  Een voorlichting over voeding aansluitend aan de training   
-  De training is in de Eme Kadijkzaal. De datum en tijd 
   wordt nog bekend gemaakt. Start is medio oktober. 
 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de LSBO. 
 

 

 

 
 
 Voor informatie en het opgeven voor de training kunt u terecht bij:  
 Marlou van der Lee (fysio): marlou@fysio-niedorp.nl, tel.: 0226-413087 
 Bert Olthof (Activiteitenveriging de Meerpaal): a.t.olthof@quicknet.nl,  
 tel.: 0227-502083.  

tel:0226-413087
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Verticaal:   
 
1 dierenverblijf, 2 kribbig, 
3 even (informeel), 4 vanaf,  
5 jongensnaam, 6 laatste kwartier,  
7 lichaamsdeel, 8 met kleine teugjes 
drinken, 9 Afrikaans zoogdier,  
11 grote vrouw, 12 plakbriefje,  
16 gemaksvoedsel, 17 ruisen,  
19 meisjesnaam, 
21 onbepaald voornaamwoord, 
23 Chinese staatsman,  
25 scheeps-touw, 27 scheel,  
29 ringvormig koraaleiland,  
30 rietsoort, 32 bos, 34 erg, 36 balspel, 
38 iemand met grote oren,  
39 vuilcontainer, 40  wielerwedstrijd,  
42 tussenpersoon,  43 zuigdop,  
46 ontkennend antwoord, 
48 gehoororgaan, 53 teneinde dat,  
55 drank, 56 kunstenares, 57 menens, 
59 stap, 61 schil van een boon,  
63 sullig persoon, 67 sekse, 68 regel, 
70 jongensnaam, 72 training,  
74 welke persoon, 75 Portugese wijn,  
76 bovendien, 77 troefkaart,  
79 opschikken, 81 juiste redenering,  
84 Franse koning, 86 gepelde gerst, 
87 voorwerp, 91 uitroep van pijn, 
92 bergplaats. 

Horizontaal:   
 
1 rode verfstof, 4 buiteling,  
7 oorlogstuig, 10 Germaanse volksstam, 
13 couplet, 14 wandeling,  
15 gelukzalige roes, 18 modder,  
20 zeurpiet, 21 erg groot, 22 tekort,  
24 anti, 26 geheel, 28 beschadigen,  
30 regeringsreglement, 31 plezier,  
33 rekeneenheid voor personeel,  
34 aanbieding, 35 godin van de dage-
raad, 37 vreemde taal, 38 dandy,  
39 been, 41 uitroep ter aanmoediging, 
42 spoedig 44 brief-aanhef (lat.)  
45 achtergrond, 47 lekkernij, 49 niet 
parkeren, 50 boerderij, 51 uitroep van 
verbazing, 52 knock-out,  54 heester,  
56 rivier in Italië, 57 water in Friesland, 
58 babysit, 60 april (afk.) 62 drift,  
64 laagte tussen bergen, drijfnat,  
66 hok met gaas,  67 brandstof,  
69 ankertouw, 71 naschoolse opvang 
(afk.), 73 en (Frans), 
74 Engels tennistoernooi, 78 bijwoord, 
79 Bijbelse berg’ 80 slagwapen,  
82 zijrivier van de Schelde,  
83 riviermonding, 85 tennisterm,  
86 aangedaan, 88 aanwijzer op de  
monitor, 89 zwemkleding, 90 denk-
beeldige lijn dwars over een rivier,  
93 zender, 94 wereldmacht,  
95 met plezier. 

18 28 55 3 46   72 16   5 31 81 15 35 77 

                              

      74 42 26 90   22 60 91 47       

                              

          74 73   H 57 12 49       

                        ?     
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Kruiswoordpuzzel sept. 2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuur of mail uw oplossingen vóór 20 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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 Jarigen juli:      Jarigen september: 

   2 Mevr. J. Top-Saarloos      2 Mevr. A. Zeeman-Fraas 

   9 Dhr. C.F.M. Granneman     4 Dhr. N. Leijten 

10 Mevr. A. v/d. Velde      4 Dhr. H. Rink 

18 Mevr. G.M. Nicolina-Pluim    9 Dhr. J. Sijbring 

19 Dhr. A.J. Bloemendaal   11 Dhr. J. Stam 

31 Dhr. J. van der Staal    19 Dhr. H.J. van Nieuwenhuijzen 

31 Mevr. E. Verbruggen    20 Mevr. T. van Campen 

         23 Dhr. A. Mul 

         25 Mevr. H.L. Ruijzendaal  
   

Jarigen augustus:       

  3 Dhr. W.K. Lubbers     

  4 Mevr. G.V. Bergmans 

  7 Mevr. L. van Lunsen-de Looff 

15 Mevr. A. Guyt-Modder 

16 Dhr. H. Pas 

26 Dhr. H.A.G. Smit 

28 Dhr. M. Schoon 

29 Dhr. B.J. Koning 

31 Mevr. M. Willemse-Tibbert 

  

 

Van harte namens het bestuur en de leden 
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Belangrijke telefoon nummers 
 
Politie / Brandweer met spoed: 
  Alarmnummer 112 
 
Gemeente Hollands Kroon: 
  088-3215000 
 

 

 
 

GEEN BIJZONDERHEDEN BEKEND 
 
 
 

De komende bestuursvergaderingen 
vinden plaats op : 
 

  
  21 SEPTEMBER 2021 

  
   
 
 
 
 

 

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   
 Gerie Molenaar 
 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 

 

     
   
 
 
 

 

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

 

Hans Roelofsen 
 
 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnenkort bij u 

bezorgd. 
 
    

Winnaar puzzel Jarigen in jul.aug. en sept. 
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