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Beste lezers, 
 
Vroeger hadden we auto’s met weinig elektronica. De sproeier 
van een benzinemotor wilde nog wel eens verstopt raken en de motor begon te haperen. 
Soms even gewoon vooruit, dan weer stokken of zelfs stoppen. Zo voelt het ook in deze 
coronacrisis. We gingen net weer een beetje en daar is de omikron-variant. Nu muteren 
virussen altijd en vaak worden ze dan besmettelijker, maar minder ziekmakend. Laten we 
hopen dat dit nu ook hier het geval is. Maar de sproeier, lees de ziekenhuizen raken vol-
ledig verstopt. De besmettingen lopen heel hard op en hoewel we nog niet weten hoe 
ziekmakend en ziekenhuis vullend deze variant zal zijn heeft onze demissionaire regering 
voor de zekerheid opnieuw een strenge lockdown afgekondigd, tot en met vrijdag 14  
januari. Weer niet naar de kapper, weer geen kerstmaaltijd met de hele familie. Vooral 
een drama voor veel middenstanders die normaal juist in de december-/feestmaand extra 
omzet draaien. Het is een oorlog tegen een hele kleine maar zeer geniepige vijand die 
heel handig is in het zichzelf camoufleren. Gelukkig kunnen we gewoon eten en drinken 
en we hoeven ook niet bang te zijn voor razzia’s. Het is een tijdelijk ongemak dat extra 
vervelend wordt doordat je geen benul hebt van de tijd die het nog gaat duren. Net alsof 
je in de file staat. Na een kwartier merk je al, er zit geen beweging meer in. Mensen  
zetten de motor uit. Hier en daar stapt er iemand uit en loopt wat rond. Hoe lang gaat dit 
duren? Wat is de oorzaak? Maar je staat vast. Geen omdraaien mogelijk. Je kunt alleen 
maar “je ziel in lijdzaamheid bezitten”, rustig blijven dus. 
Het bestuur had de kerstmaaltijd al afgelast. We hoopten nog wel dat we een beperkte 
nieuwjaarsreceptie konden organiseren. Uitsluitend voor de eigen leden. De meesten van 
ons hebben tenslotte niet voor niks al drie vaccinaties gehad. Maar ook dit gaat dus niet 
door. Hoe het met de clubs gaat kun je van je leider horen. 
Dan nog even het volgende: In de LSBO vergadering kreeg ik te horen dat de cursus 
“70+, bewegen dus” voor Middenmeer opnieuw zal worden gegeven. Door de minimale 
deelname aan de eerste cursus wordt deze als niet geslaagd beschouwd en daarom geven 
Marlou en Roos de cursus opnieuw. Mijn advies: grijp je kans en doe mee. De deelne-
mers aan de lessen in de afgelopen twee maanden waren zeer positief. Bij de intake voor-
afgaand aan de cursus wordt nauwkeurig beoordeeld wat je conditie is, wat je aan kunt. 
Daarna worden de lessen op ieder persoonlijk afgestemd. Ook als je als groep een oefe-
ning samen moet doen is dat alleen maar leuk en goed voor je lijf. En je krijgt nuttige 
tips, ook op gebied van voeding. Waarschijnlijk zijn de lessen op vrijdagmiddag maar die 
informatie volgt nog. Beslist een aanrader voor iedere oudere met een matige conditie. 
En het mooiste is dat de LSBO voor de betaling zorgt. Je mag deze keer dus gratis mee-
doen. 
Mede namens het bestuur wens ik een ieder, ondanks alle beperkingen een fijne kerst en 
een gelukkig 2022.  
 
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 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


 6                                                                                   Jaargang  7,    nummer  1        Jan. 2022 

 

     
 
 
 
    

Wekelijkse actitiviteiten 
en contactpersonen 

  
 
 
 
 
 

    SJOELEN 
 
 

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

 
 

  

  KOERSBAL 
 

Donderdag  13:30-16:30 uur 
Mevr. G. Molenaar 0227-502169 
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 
 

  
 KLAVERJASSEN 
 

Contactpersoon:  
 

Jan Dimmers  tel. 06-222 00 113 

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 

ACTIVITEITEN 

 

 

Voor informatie omtrent het wel of niet doorgaan van uw  
activiteit verzoeken we u contact op te nemen met de  
contactpersoon van uw activiteiten groep. 
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    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 november was: 
 

"Meer dat staat als een paal 
boven water" 

Er zijn 10 goede oplossingen ontvan-
gen 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: 

  

1.175 punten  =  € 23,50 
  

 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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Sinterklaas bingo  
 
 

Middenmeer 4 december 2021  
 

Na diverse voorbereidingen gedaan te hebben, zoals inkoop van de prijzen en 
het in orde brengen van de zaal kon de bingo van start. 
 

Dit keer hebben we de stoelen wat meer uit elkaar gezet i.v.m. de corona. 
We hopen op een goede opkomst dus afwachten maar. 
Om half twee kwamen de eerste mensen binnen en gingen een plaatsje  
zoeken, vóór twee uur raakte de zaal al redelijk bezet. 
 

Eerst even een kopje koffie met een heerlijke koek geserveerd, toen iedereen 
was voorzien en de voorzitter de deelnemers welkom had geheten  
(21 personen) gaf hij het roer over aan 
Roel die het verder allemaal uitlegde. 
 

Er was dit keer een extra ronde voor een 
grote prijs, een vleesbon ter waarde van  
€ 50,00 te winnen voor een volle kaart. 
Na twee rondes gespeeld te hebben eerst 
weer even een kopje koffie en daarna 
weer verder. 
 

Na de derde ronde een drankje inge-
schonken en de plankjes voor het rad 
worden verkocht 
 

Hierna zijn we met de vierde ronde  
begonnen voor een volle kaart en de  
gelukkige winnaar was Jaap Schipper,  
nogmaals gefeliciteerd  Jaap en geniet er 
van. 
Daarna zijn we met het rad van avontuur begonnen en toen ontdekten we 
dat nummer 17 er twee keer in zat, maar gelukkig hebben we dat opgelost. 
 

Na het rad iedereen nog even wat drinken en wat napraten, natuurlijk gingen 
de gesprekken over de regels van corona en vinden de mensen jammer dat 
de kerstbrunch niet door gaat, er zijn te veel deelnemers om de regels juist te 
kunnen toepassen. 

 
vervolg op blz. 13          
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Omstreeks half 5 gingen de mensen naar huis, met een goed gevoel en  
tevreden en bedankten ons voor de gezellige middag. 
Wij de zaal weer opgeruimd, nog even nazitten en toen zijn ook wij naar huis 
gegaan, ook dik tevreden.  
 

Ieder een bedankt, zeker de dames, Corry en Ineke, die ons goed verzorgd 
hebben bedankt toppie 
 

Hopende u in het nieuwe jaar weer terug te zien wensen wij jullie heel  
gezellige dagen en een gelukkig vooral een gezond 2022 
 

Roel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Diverse inwoners hebben geen vervoer naar een corona priklocatie en zullen 
de komende tijd weer opgeroepen worden voor een boosterprik. In dat geval 
kan een beroep worden gedaan op  de belbus. ( Zie hier onder.) De belbus  
verrekent de rit met de gemeente.  

Wie geen vervoer heeft, kan bellen met De Belbus via het tel.nummer (0224) 
422 141. Het kan zijn dat vrijwilligers van De Belbus niet beschikbaar zijn. In 
dat geval kunt u  
bellen met Taxi Noordwest via (06) 5391 1499.  
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Van de wedstrijdleider groep B. 
 

Aangezien dat we weer in een lockdown zitten en niet bekend is wanneer 
deze weer versoepeld wordt en toch velen van ons een onderliggende  
verzwakte gezondheid hebben, lijkt het mij dan ook dat het competitie  
biljarten helaas niet echt kan plaats vinden. 
 

Er zijn te veel biljarters die toch, op eigen keuze niet verschijnen uit angst 
voor besmetting wat ik dan ook van ieder respecteer. 
Daarom zullen wij dan ook geen competitie spelen. 
 

Maar we kunnen wanneer de maatregelen het toelaten wel een gezellige 
middag als biljarters houden. 
Ik zal proberen om toch leuke onderlinge partijen te laten spelen en samen 
te stellen. Gezelligheid staat voorop.  Mochten er tijdens de lockdown toch 
biljarters zijn die een balletje willen stoten, neem dan contact op met mij.  
 

Ik zal dan een schema maken voor liefhebbers. Wel volgens de geldende 
Corona regels.  Er is daarom tot dat de maatregelen weer versoepelen 
maar 1 biljard beschikbaar voor maximaal 2 personen. Hopelijk kunnen 
dan ook anderen een keer een balletje stoten. Er zijn genoeg mensen die 
dit denk ik graag toch willen doen. Ook zal de duur van het gebruik van het 
biljard voor bv 2 uur max gelden. 
We kunnen zowel de ochtend als middag gebruiken voor het oefenen of 
spelen van partijen. 
 

Wel een zeer dringend verzoek als u gebruik maakt van het biljart: 
 

ALLE BALLEN, BILJARTTAFEL RANDEN GOED SCHOONMAKEN VOOR U 
SPEELT. DIT MOET ECHT GEDAAN WORDEN OM BESMETTING EN OVER-
DRACHT VAN HET VIRUS VOOR UZELF EN ANDEREN TE VOORKOMEN.  
GEBRUIK EVENTUEEL DE CORONA HANDSCHOENEN. 
WAS UW HANDEN EN DRAAG VOOR DE ZEKERHEID VAN U EN DE ANDER 
EEN MONDKAPJE!!!   
 

Rest mij een ieder ondanks de lockdown een fijne kerst en een gezond 
2022 te wensen, 
 

Wedstrijdleider Groep B:  Hendrik Pas 
 

Telefoonnummer: 0227-502345 , (antwoord apparaat} of  
Mobiel : 06-36065002. 
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Beste mensen 
 
Ik zal mij even voorstellen . Ik ben Piet Braaksma geb. 
op 17-10-’43 in Middenmeer, op de boerderij op  
Praamweg 5 . Dus een echte Wieringermeerder. 
In 1945 gevlucht wegens onder water zetting  van de 
Wieringermeer door de Duitsers , naar Haringhuizen 
(nabij Schagen )gevlucht , na de drooglegging een paar jaar op de Zuiderzee-
weg gewoond en in 1950 terug naar de Praamweg 5. 
 

Na de lagere school in Middenmeer naar de Landbouwschool in Slootdorp 
want ik wilde boer worden daarna Landbouw winterschool in Schagen , 2 
jaar , toen in dienst geweest , 21 maanden ( normaal 18 ) omdat ik een speci-
ale opleiding opleiding had gevolgd ( niet als boer maar automonteur ) wat ik 
nooit geworden ben , ik wilde boer worden . 
 

Ik werd al vroeg boer, 22 jaar oud, mijn vader werd erg ziek en kon niet meer. 
Met toestemming van de staat kreeg ik ontheffing (het was een pachtbedrijf) 
maar ik moest wel snel trouwen. Dat was geen probleem, ik had al 5 jaar ver-
kering en ben op 11 mei 1967 getrouwd met Hanny uit Opperdoes. We heb-
ben  
4 kinderen gekregen, 3 kinderen wonen in de buurt 1 in Duitsland. 
Mijn bedrijf bestond uit akkerbouw en veehouderij, 7 stuks vee. Later land 
bijgekregen en het bedrijf kon groeien, koestal gebouwd en naar 40 melk-
koeien gegroeid, met jongvee en nog wat akkerbouw. 
 

Op 1 Feb. 2003 is mijn boerderij in de brand gegaan, een dag daarvoor mijn 
eerste kleinkind geboren, hoe nu verder, Ik moest nog 5 jaar boer zijn en mijn 
zoon zou me opvolgen, dus bouwde mijn zoon een huis op Praamweg 5, en ik 
ging naar Middenmeer (na 2 maanden op de Vlietlanden gewoond te heb-
ben, vakantiepark) heb ik een huis gekocht op de Leeuwetand 12 waar ik nog 
woon, alleen nu want op 19 Nov. 2018 is vrouw overleden. 
Helaas heeft mijn zoon mij niet opgevolgd, hij werd ziek en moest 5 omleidin-
gen hebben en hebben we alles verkocht 

 

   

Even voorstellen 
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Mijn activiteiten waren, 
Bestuur – kleuterschool, Bestuur – Lagere school (De Wegwijzer), Bestuur -
CBTB (nu LEO), bestuur voetbal CVV te Slootdorp,  
Bij de Herv. Kerk diaken, ouderling en scriba. 25 jaar bij de uitvaartvereniging 
Wieringermeer.  
 

Hobby’s voetbal en biljarten bij de Meerpaal en W’meer 85 in Slootdorp 
Mijn grootste hobby was scheidrechter bij het voetbal. Na 5 jaar senioren ben 
ik naar de jeugd gegaan, Onder17-15-13 en op een hoger niveau, 2e divisie – 
3e divisie - hoofdklasse en 1e klasse in heel Noord-Holland.  Toppers waren 
Ajax onder 13- Fc Utrecht-Volendam, Almere city-IJselmeervogels en  
Hollandia-Zeeburgia. 
Heb dit 33 jaar gedaan met veel plezier maar de corona gooide roet in het 
eten, 17 maart 2020 mijn laatste wedstrijd in Den Helder, jammer, ik wilde 
graag doorgaan tot mijn 80e jaar, conditie was goed maar nu niet meer zo dus 
ben ik gestopt. 
 
Oorkonde gehad van de KNVB met een zilveren speld . 
 
Ik ben ook vrijwilliger bij de kroon, Doe boodschappen voor oudere mensen 
en voor het winkeltje in Kroonwaard, samen met mijn buurvrouw Ge, elke 
donderdag ochtend, De meesten van ons liggen dan nog te slapen, Ik heb dat 
mijn hele leven al gehad “Pluk de dag “ 
 
Groeten Piet Braaksma  
 
Ik draag de pen over aan  
 
Cock Granneman 
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Horizontaal:  
 

1 vochtige kou, 5 eten (gewestelijk),  
8 visnet, 12 vogelbek,   
13 van dun rijshout, 15 jongensnaam, 
16 kopergravure, 17 brandstofcilinder, 
19 groente, 21 ingenieur (afk.)  
22 diepe afkeer, 23 harteloos,  
25 achter, 26 uitroep ter aansporing, 
29 zeegod, 31 priester, 32 jong kind, 
34 kielwater, 35 Romeinse keizer, 
36 geval 38 deel van een magneet, 
39 afrastering, 41 mening, 44 evenmens, 
46 deel van een trouwjurk, 
47 World Trade Center, 49 groot aantal,  
50 havendam, 52 bedwelmd, 
55 Koningin-regentes, 56 spelleiding, 
57 openbare betrekking, 58 schouwburg-
rang, 60 zeer jong 62 schaakterm, 
64 muzieknoot, 66 riviervis, 69 landelijk, 71 
plaats in Spanje, 72 samensmelten,  
75 contant geld, 77 godsdienst, 78 wereld-
deel, 79 droog, 81 jongensnaam, 82 roem, 
83 rechercheur, 86 steeds herhaalde 
spreuk tijdens meditatie,  
88 in oprichting (afk.) 89 zeer klein 
(voorvoegsel), 91  betalingswijze, 
92 uitroep van pijn, 93 gelofte, 95 hond, 97 
Europees Monetair Stelsel 
98 vogelverblijf, 100 vleierij,  
101 meisjesnaam, 102 kerklied,  
103 hooiberg, 104 beetje. 

Verticaal:  
 

2 inleidend gedeelte,  
3 onderwijs, 4 terabyte (afk.), 
5 hooggewaardeerd, 6 infinitief, 
7 bloemdeel, 9 deel van een mast, 
10 deel van een auto, 11 bijwoord, 
13 verfstof, 14 edelgas, 16 woud,  
17  kraaiachtige vogel, 18 plaats in Egypte, 
20 insect, 22 lichtkring, 24 snoepje,  
27 paard, 28 hengel benodigdheid,      
30 baatzuchtige, 32 jongensnaam,  
33 minachtend commentaar,  
36 regieteken,37 Japanse munt,  
39 wigwam, 40 polder, 42 veren stoffer,  
43 land in Azië, 45 plaats in Noord-
Brabant, 47 barbaars, 48 aardappel-
product, 51 verschrikkelijk, 53 Europeaan, 
54 voedselbereiding volgens islamietische 
voorschriften, 59 onvoltooid,  
61 bankrekeningnummer, 62 exactheid,  
63 Oosterse smaakmaker, 65 kaartspel,  
67 begin, 68 bijgerecht, 70 werkschuw, 
71 moeder (Fries), 73 geluid voor stilte,  
74 tandwiel, 76 duinplant,  
78 rivier in Italië, 80 papierklem,  
82 Engelse titel, 84 proef, 85 erg leuk,  
86 soort crème, 87 verkoop van boeken 
tegen afbraakprijzen, 90 artikel 91 snaak, 
94 projectieplaatje, 96 verheugd,  
97 bouwland bij een dorp (gewestelijk),  
99 laatstleden, 101 ad interim. 

 11 53 J   47 30 25 83 65 35   82 58 40 10 20 87         

                                          

24 77 84   J 15 57 69     22 52 70 92 68 37           

                  (             )         

71 51 13   31 97 44   18 88 27 62 16 99   91 85 66 67 78 56 

                                          

17 93 3 U 23 32 90 91   14 61 55 U 11 J 10 68 74       
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Kruiswoordpuzzel januari 2022  

 
 
 

 

 
Stuur of mail uw oplossingen vóór 20 januari 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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Naam Speler 
gesp. 
Partij. 

caram-
boles beurt 

gemid-
delde   H.S punt 

Adrie v Beekveld 38 520 726 0,716 7 50 

Arie Mul 36 587 691 0,849 7 47 

Cock Granneman 38 572 728 0,785 10 31 

Frans Vreman 41 840 783 1,072 11 44 

Henk v Schaik 26 769 479 1,605 16 34 

Huub Smit 31 1229 551 2,23 20 54 

James v d Staal 20 555 349 1,59 19 29 

Jan Stam 35 1554 642 2,42 23 56 

Joop Koppen 34 495 636 0,778 9 32 

Jan Wouts 22 302 417 0,724 7 20 

Nanno Leyten 27 535 502 1,065 10 46 

Piet Braaksma 39 779 732 1,064 10 38 

Roel Willemse 42 752 807 0,931 12 42 

Thijs de Groot 36 983 691 1,422 15 24 

 Stand per 30  nov ,   

 punten          : partijen  

Huub 54          : 31           = 1,741 

Nanno 46          : 27          = 1,703 

Jan S 56          :    35           = 1,6 

James 29          : 20           = 1,45 

Adrie 50          : 38           = 1,315 

Henk 34          : 26           =  1,307 

Arie 47          : 36           = 1,305 

Frans 44          : 41           = 1,073 

Roel 42          : 42           = 1 

Piet 38          : 39           = 0,974 

Joop 32          : 34           = 0,941 

Jan W 20          : 22           = 0,909 

Cock 31          : 38           = 0,815 

Thijs 24          : 36           = 0,666 
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Belangrijke telefoon nummers 
 
Politie / Brandweer met spoed: 
  Alarmnummer 112 
 
Gemeente Hollands Kroon: 
  088-3215000 
 

 

 
 

GEEN BIJZONDERHEDEN BEKEND 
 
 
 

De komende bestuursvergadering 
vindt plaats op : 

  25 Januari 2022 
 
 

   
 
 
 
 
 

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 

 

   

 1   Mw. H.J. Hiemstra-Stigter 
 3   Mw. A. Kleine-Koole 
 7   Mw. G. Leijten-Singer 
14  Dhr. P. Lauret 
17  Mw.H. Olthof-Oosterhuis 
30  Dhr. M. Edens 

  

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

 

Simon Schotte 

 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen in Januari 
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