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Beste lezers, 
 
Dit epistel wordt al vóór de persconferentie van 25 januari ge-
schreven, maar ik ga er van uit dat na die van 14 januari er geen maatregelen worden 
verscherpt, integendeel. Ik hoop zelfs dat wat ik hierna schrijf over afstand en maskers 
ook niet meer van toepassing is. Persoonlijk ben ik zo ver dat ik zeg: “Covid, laat het rus-
ten in vrede”. Als je kijkt naar het sterk afgenomen aantal ziekenhuisopnamen moet je 
toch constateren dat deze infectieziekte nu kan worden beschouwd als een hardnekkig 
heersende ziekte die de eerstkomende jaren niet zal verdwijnen. We moeten er mee le-
ven, net als met griep en kinderziektes zoals waterpokken. Zoals het nu is mogen we 
weer samenkomen. Wel moet de 1,5 meter maatregel nog steeds in acht worden geno-
men. Ook het dragen van mondmaskers wordt sterk aanbevolen, zeker als de 1,5 meter 
niet gegarandeerd kan worden. Hervatten van de clubcompetities laat het bestuur over 
aan de clubs zelf. Leiders en leden moeten zelf afwegen of ze het samenkomen aandur-
ven. Bij het biljarten sta of zit je gemakkelijker op afstand dan met keezen bijvoorbeeld.  
Ook binnen sporten mag weer. Onze gemeente stelt jaarlijks geld beschikbaar voor het 
fit houden van ouderen. Dat geld werd in het verleden niet altijd effectief gebruikt. 
Daarom moest een betere manier worden verzonnen om deze subsidie te benutten. Op 
initiatief van de LSBO is een 10-weekse cursus samengesteld door een fysiotherapeut, 
Marlou van der Lee, en een diëtist, Roos Klaver, speciaal voor 70+ers. Deze cursus wordt 
in alle kernen van Hollands Kroon gegeven, voor alle 70+ers. Eind vorig jaar was Midden-
meer aan de beurt. Het kwam echter niet goed van de grond door te weinig ruchtbaar-
heid, renovatie van de Eme Kadijkzaal en natuurlijk covid. Twee keer uitgesteld, daar-
door afhakende cursisten, toen weer onderbroken door de lockdown. Kortom, geen echt 
succes. In de LSBO vergadering is afgesproken dat Middenmeer een nieuwe kans krijgt. 
Meer publiciteit wordt nagestreefd door het huis aan huis verspreiden van flyers, begin 
februari bij het nieuwsblad Hollands Koon. Deze flyer staat verderop in dit blad al afge-
drukt. Hierop vind je de nodige informatie en de telefoonnummers waar je je op kunt 
geven. Denk niet dat deze cursus te zwaar voor je zal zijn, het is juist bedoeld voor de 
niet al te fitte en misschien wel iets te zware 70+er. En bewegen is niet alleen gezond 
maar ook vaak leuk om te doen in een kleine groep. Het geeft ook sociaal contact. Nog-
maals, deze cursus is dus voor alle 70+ers in Middenmeer. Neem je buren mee. En als je 
buurman toevallig nog maar 69 is dan is dat ook geen probleem. Fijne bijkomstigheid: 
het kost niks. 
Even terug naar het verhaal waar ik mee begon. Ik verwacht meer versoepelingen van 
de maatregelen. We gaan wennen aan de aanwezigheid van het virus. Minder angst! 
Dan hebben we toch nog een maand of vier om nog een mooi slot aan dit seizoen te 
breien. De competities afmaken, desnoods wat ingekort. In de gebruikelijke maanden de 
jaarvergadering en de slotmiddag houden. Als het kan extra feestelijk. Afscheid van  
covid en nooit meer een lockdown. 
 

Groet, Bert       ZIE  PAGINA  12  

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
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Wekelijkse activiteiten 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 



 8                                                                                   Jaargang  7,    nummer  2        Febr. 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



Jaargang  7,    nummer  2        Febr.  2022                                                                                9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 10                                                                                   Jaargang  7,    nummer  2        Febr. 2022 

 

 

De oplossing van de puzzel in onze  
Nieuwsbrief van november was: 
 

“Wij wensen elkaar. 
Met een (helaas) simpel gebaar. 

Gelukkig Nieuwjaar” 
Er zijn 6 goede oplossingen ontvangen 
en de winnaar vermelden 
we op  pagina  18. 

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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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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Horizontaal:  1 Griekse held, 7 Loons-
verhoging, 12 Noorse munt, 13 zaad-
korrel, 14 plaats in Zuid-Korea, 15 deel 
van een mast, 16 dierengeluid, 17 druk-
te, 18 Verenigd Koninkrijk (afk.) 
19 huidziekte, 21 koud, 22 oude vrouw, 
24 bloem, 26 water in Friesland,  
27 rouge, 29 toverheks, 30 bijzonder,  
32 kookgerei, 34 deel van de huid,  
37 Bijbelse vrouw, 39 geelbruin,  
41 plaats in Zwitserland, 44 bezinning, 
46 via de mond, 48 Duits lidwoord,  
49 grappenmaker,  
50 manusje-van-alles,  
53 bij afwezigheid (afk.) 54 blaas, 
55 ruimte, 56 kleine roei- of zeilboot, 
57 zoogdier, 59 zwemslag, 60 keten, 
61  minachtend commentaar, 63 grote 
toegangsdeur, 64 Grieks eiland,  
66 Europese vrouw, 68 werelddeel,  
70 beet, 72 poolvlakte, 74 moeder 
(Fries), 77 Italiaanse dichter,  
79 universiteitsmedewerker,  
81 schatten, 84 en (Frans),  
86 voor- deel, 88 loofboom, 89 plomp,  
90 hartstochtelijke ijver, 93 reeds,  
94 jongensnaam, 95 klein chemisch af-
val, 96 cent (afk.), 97 Europeaan,  
98 uiting van berusting, 99 werkschuw, 
100 nieuwe versie, 101 term bij judo.  

Verticaal:  1 zeehond, 2 alras, 3 Jemen 

(op auto’s), 4 vochtdeeltje, 5 gebergte 
in Europa, 6 Universiteit Twente (afk.) 
7 grote uil, 8 vrouwelijk dier,  
9 gedachteloos, 10 laatstleden (afk.) 
11 loos gebabbel, 14 deel van een vlieg-
tuig, 16 plaats in Noord-Holland, 
17 kunstvezel, 18 lichaamsdeel van een 
koe,19 bijwoord, 20 waterdoorlatend, 
23 regenscherm, 25 rijkelijk vullen,  
28 voedselbereiding volgens Islamiti-
sche voorschriften, 30 deel van de dag, 
31 voordat, 33 Nederlandse norm,  
35 gereedschap, 36 tweeledig,  
38 land in Europa, 40 noot,  
42 het sterrenbeeld Ram, 43 sluiskolk, 
45 in werkelijkheid, 47 autowasserette, 
50 december, 51 Griekse letter,  
52 deel van het oor, 53 provinciaal,  
56 israëlitisch, 58 naaktloopster,  
60 bewijs van aankoop, 61 hoeveelheid, 
62 hofstede, 63 schriftelijk verslag,  
65 uitroep, 67 jong schaap, 69 dessert, 
71 roofvogel, 73 Tunesische munt,  
75 moeder, 76 lof, 78 koraaleiland,  
80 sportterm, 82 beu, 83 vochtig,  
85 reliëfsteen, 87 beetje, 90 klein rond 
chocolaatje, 91 deel van de hals,  
92 röntgenfoto, 94 tijdperk,  
96 regieteken, 97 geografische mijl  
afk.) 98 overdreven, 99 Frans lidwoord. 

 
 16 30 19 33 5 26 15   21 31 34   51 40   16 76 84 45 

                                      

94 26 58   84 10 90 14 87 5 2 76 83 98 39 47 28 87   

                                      

11 94 43 59 62 71 78 87 92 98   16 80 81 50 26 91     
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Kruiswoordpuzzel februari 2022  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stuur of mail uw oplossingen vóór 20 februari 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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Hallo allemaal, 
 

Ik weet niet of het nodig is maar ik doe het toch. 
Mijn naam is Adrie van Beekveld geboren op de hoek van de 
Schervenweg en Medemblikkerweg, in een noodwoning 
daar neergezet na de onderwaterzetting. 
 

Op 3 jarige leeftijd verhuisden mijn ouders ik en toen nog  
2 zussen naar de Wortmanstraat in Middenmeer een  
compleet nieuw huis, wat een luxe. 
In Middenmeer belandde ik op de Titus Brandsma school, 
een fijne tijd , Op mijn 13e moest ik daar af en ging naar de 
LTS in Wieringerwerf om leerling timmerman te worden.  
 

Na deze met goed gevolg te hebben afgerond kreeg ik een 
stageplaats bij de lokale aannemer Kingma, een leerzame tijd volgde. 
Ik werkte de volgende jaren door allerlei omstandigheden bij veel verschillende  
aannemers van Slootdorp tot Heiloo, Landsmeer en de laatste jaren in Wognum. 
In die jaren kwam van alles voorbij voetbal (Flevo Kreileroord) tennis wielrennen en  
natuurlijk stappen met vrienden en bekenden. 
 

Na wat losse scharrels kwam ik in 1981 Sonja tegen in de lokale kroeg. 
Dat klikte meteen en dat Sonja 2 mooie dochters had was een dikke plus. 
In 1985 trouwde we en woonde ik officieel in de Kastanjelaan in Middenmeer. Na een 
paar jaar kregen we de kans om een huis te kopen op het land van Kroon dat lieten we 
niet lopen en zo belandden we op de Leeuwetand. Hier hebben we met veel plezier (en 
nog) gewoond. 
 

Helaas het geluk sloeg om, Sonja kreeg die vreselijke ziekte en is in 2013 overleden. 
Veel zin om binnen te zitten had ik niet en werd daarom lid van de Meerpaal om lekker 
te biljarten en onder de mensen te zijn, en werd al gauw gestrikt om zitting te nemen in 
het bestuur. 
 

Ik was al een tijd niet op vakantie geweest en besloot een singlereis te boeken naar  
Toscane (Italië) , dat werd achteraf een heel bijzondere reis. In de bus naar Italië zat ik 
met 24 dames en een paar mannen, een van de dames viel mij op en zij had ook aan-
dacht voor mij. 
 

Deze Marieke de Vries is voor mij een lot uit de loterij en woont sinds augustus 2021 bij 
mij en maakt het leven een stuk leuker. 
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, stedentrips terras bezoek en uit eten met familie en 
vrienden. 
 
Zo nu weten jullie wel genoeg en geef ik de pen door aan Jan Wouts 

 

   

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

 

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

De komende bestuursvergadering 
vindt plaats op : 

  1 maart 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 

 

   
  3 Mw. A.P. Quinten 
  5 Mw. C.C. Bakker-Trilling 
10 Mw. R. Tiggeloove-Nachtegaal 
19 Dhr. W.M. Zeeman 
23 Dhr. H.J. Roelofsen 
27 Mw. H. Braak-Zwaan 
27 Mw. A. Wubs-Greven 
 

  

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

 

Bert Olthof 

 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen in Februari 
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