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Beste lezers, 
 
Dit voorwoord bevat weinig actueel nieuws want ik lever het al ruim vóór de 
uiterste datum in bij onze hoofdredacteur. Als u dit leest zijn wij alweer terug 
van vakantie, maar is het ook na de “deadline”, de 18e. April is al jaren de 
maand waarin wij een weekje weg gaan met goede vrienden. Zodra de klok 
weer vooruit moet krijgen wij namelijk de lentekriebels. Hopend op een  
lekker warm voorjaar boeken wij al weer op tijd. Bijna altijd gaan we naar 
Duitsland. Geen al te lange reis voor vaak prachtige natuur en mooie steden. 
We willen wel liefst voor Koningsdag weer thuis zijn. Als Oranjegezinde 
mensen gaan wij zelfs wel eens naar de plaats waar koning en koningin naar 
toe gaan. Dit jaar is Koningsdag op zaterdag en in Amersfoort. Maar ook el-
ders worden evenementen georganiseerd. Vaak met een wereldberoemd Ne-
derlands festijn: kleedjes- of vrijmarkt. Altijd gezellig al die scharrelende 
mensen, al dan niet in het oranje uitgedost. Ik dacht altijd dat dit een spontaan 
volksfeest was zonder echte regels maar die zijn er wel. Op Koningsdag mag 
je vanaf 6 uur ‘s morgens tot 8 uur ’s avonds op straat alles kopen en verko-
pen. Nieuwe spullen, oude spullen, tweedehands spullen, eten en drinken. Er 
zijn wel uitzonderingen zoals dieren en ook wel regels over alcohol en  
bederfelijke etenswaren. En het leukste is dat de inkomsten op Koningsdag 
officieel belastingvrij zijn. Ik zou maar eens op zolder of in de schuur kijken 
of er nog wat te koop kan worden aangeboden. 
Op vrijdag, voor Koningsdag, is het misschien verstandig om naar buiten te 
gaan. Er is dan een kans om een lintje te vangen in de zogenaamde lintjesre-
gen. Officieel heet dit de Algemene Gelegenheid. Er kan namelijk het hele 
jaar bij vele gelegenheden een lintje regenen. 
In onze eigen gemeente is trouwens ook een ander groot evenement te bezoe-
ken want de bloemendagen beginnen ook op Koningsdag. Een rondje door 
Breezand en Anna Paulowna en in de polder buiten deze plaatsen is dan zeer 
de moeite waard. Er zijn ruim honderd mozaïeken, bewegende werkstukken, 
versierde straten en bruggen te bewonderen. 
 
De Paasbingo hebben wij dus gemist maar ik hoop jullie allemaal te zien op 
de Algemene Ledenvergadering van 3 mei. 
  
Namens het bestuur, Bert 

Van de voorzitter 
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Bloed prikken 
Op maandag, woensdag en vrijdag– 
ochtend komt ‘STARLET’ in het Post-
huis aan de Poststraat 16, bloed  
prikken tussen 9:15 en 9:30 uur. 
 
Als u niet in staat bent om zelf te ko-
men, kunt u een afspraak maken met 
‘STARLET’ om thuis te worden  
geprikt. 
Het telefoonnummer van ’STARLET’ is   
085-773 6736  

   
    

  Bibliotheek 
 
   

Elke vrijdag in de even weken  
 
is  de bibliotheek in het Posthuis geo-
pend van 14:00 uur tot 16:00 uur. 
 

Iedereen kan daar boeken lenen en 
de keuze is zeer uitgebreid. 
 

Heeft u nog boeken over ??  
De Meerpaal wil ze graag hebben. 
 

U kunt hiervoor 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, Ha-
zelaarlaan en Kastanjelaan.  
 
Dhr. J. Terpstra 
Tel: 0227-501431 Poststraat, Toren-
straat, Havenstraat en Kerkring. 
 
Mevr. J. Zwart-Roosien 
Tel: 0227-501908 
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 

javascript:void(0)
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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@quicknet.nl 
Rabobank: NL44 RABO 0306 7392 59 
 

Algemene bestuursleden 
   Jenne van der Tuin 

Tel:  06-18680921  
jenne.tuin@gmail.com  

   Adrie van Beekveld 
Tel:  0227-501661 
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 
 

Bert Olthof 
Tel: 0227-502083  
a.t.olthof@quicknet.nl 

Kopij s.v.p. inleveren vóór  
de 18e van de maand. 

Drukwerk:  Henk van Rooden 
info@henkvanrooden.nl 

mailto:jennetuin@gmail.com
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 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. J. van Scheijen 0227-501727 
 

  
   Klaverjassen 
 

Contactpersoon:  
 

Jan Dimmers  tel. 06-222 00 113 

Wekelijkse actitiviteiten 
en contactpersonen 
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Keezen 
 

Elke eerste maandag van de maand kunt u gezellig 

deelnemen aan het bordspel kezen.  

Aanvang is 13:30 uur en dit wordt begeleid door Anneke Glas en  

Riet Tiggeloove.  Informatie kunt u opvragen bij één der bestuursleden. 

 

Bedankt 
 

Graag willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om Gonnie Leyten te 

bedanken voor het opzetten van di Keezspel. Veel mensen beleven er nu al 

maandelijks veel plezier aan. 
 

het bestuur 

 

Nogmaals bedankt 

 

De plasticdopjesactie voor het Blindengeleidehondenfond al € 40.000 heeft 
opgeleverd. 
Dit is de totaalstand van 
eind 2018!  
Bedankt trouwe spaarders 
onder onze leden. 
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De oplossing van de puzzel in ons  
april-nummer was: 
“april maakt de bloem en hei(mei) 
bekomt de roem.” 
 

Er zijn 9 goede oplossingen binnen 
gekomen 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: 

  

22.076 punten  =  € 441,52 
  

  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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Fietsclub 
 
Het mooie weer komt er weer aan en wij willen ook deze zomer met, hope-
lijk, mooi weer met een leuke groep gaan fietsen. 
Daarvoor zouden we graag van u ideeën en suggesties horen over b.v. nieuwe 
routes, nieuwe rustpunten en bezienswaardigheden. Misschien met een 
groep fietsen op de auto/aanhanger en een route fietsen iets verder weg, we 
denken b.v. aan Gaasterland (Friesland), langs de kust of door de duinen en 
de Zaanse Schans om maar enkele voorbeelden te noemen, als daar interesse 
voor is natuurlijk. 
Voor informatie kunt u terecht bij Piet Lauret 0227-502103 of Jenne v/d. Tuin 

06-18680921. 

 

 

 

 

 

Rodeo Country Dancers 

Vanaf 5 september a.s. zullen de Rodeo Dancers van het Posthuis gebruik 

gaan maken voor het Line dancing.  

Indien u graag wilt zien wat dat precies in inhoudt dan bent u van harte         

welkom om te komen kijken. 

Meer informatie hieromtrent kunt u           

verkrijgen bij: 

Els v.d.l-Lee , elsvanderlee@hotmail.com  Voorzitter 
 
Nettie Luchies , d.linde@quicknet.nl  Secretaris 
 
Ilonka Voorn , ilonkavoorn@hotmail.com               
       penningmeester 

mailto:elsvanderlee@hotmail.com
mailto:d.linde@quicknet.nl
mailto:ilonkavoorn@hotmail.com
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Het was een koude dag maar in het Posthuis was de temperatuur prima.        
Iedereen was in een goede stemming om bingo te gaan  spelen. 

Na een woordje van Roel die ook de nieuwe mensen welkom heette en het een 
en ander had uitgelegd gingen we het spel spelen. 

Jenne draaide de trommel en gaf de balletjes door aan Roel die vervolgens het 
nummer opnoemde. 

Al redelijk snel was er een bingo , na controle door Roel, welke juist was, 
kreeg de prijswinnaar zijn/haar prijs. 

Na twee rondes hielden we pauze zodat iedereen een versnapering kon nemen, 
hierna gingen we verder tot de laatste ronde klaar was. 

Toen zijn de plankjes voor het rad verkocht we waren ze allemaal kwijt. 

Het rad werd gedraaid door Adrie en de prijzen werden uitgereikt  door Roel, 
na vijf keer draaien even pauze en daarna opnieuw vijf keer draaien. 

Na afloop bedankte Roel iedereen voor hun aanwezigheid en wenste een ieder 
fijne paasdagen. 

Ook bedankte hij de dames van de bediening nogmaals dames bedankt zonder 
jullie zijn we nergens 

Het was weer een heel gezellige middag. 

R.W.                    
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Van de redactie 
 
Met ingang van september a.s. zal de distributie van onze Nieuwsbrief later in 
de maand plaats gaan vinden. 
Dat betekent ook dat de uiterste inleverdatum voor kopij van de 18e naar de 
25e zal verschuiven. 
Voorheen was er meer tijd gemoeid met het blad leesklaar te maken, dat 
gaat nu, dank zij onze drukker, veel sneller en bovendien sluit het wat later          
uitbrengen van de Nieuwsbrief ook beter aan bij de maand welke van  
toepassing is. 
 
 
 
 
 
 
Alhoewel De Meerpaal al rekening houdt met de data van de evenementen 
van De Zonnebloem leek het ons toch een goed idee om deze te vermelden 
in onze Nieuwsbrief, waarvan akte. 
 
 
 
 
 
 
Jaarprogramma  2019/2020 
  
   5 januari    Nieuwjaarsmiddag 
 12 februari    De Blinkerd in Schoorl 
   6 april               Brunch 
 15 /22 mei        Boottocht  
 10 juli            Dansfestival  in Schagen 
 25 september Pompoenen Workshop 
 26 oktober           Herfstmiddag met het 30 jarige bestaan van de Zonne-
bloem 
 27 november       Tuincentrum met Kerstshow in Wester Blokker 
 11 januari 2020   Nieuwjaarsmiddag. 
 



 14                                                                                   Jaargang  4,    nummer  5        mei  2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontaal 
 

1 beschadiging, 6 voegwoord, 12 ellende, 
14 bericht, 15 viezerik, 18 geluid van gan-
zen, 20 laatste stuk, 21 kippenhok,  
22 stremsel, 24 zonderling mens, 
26 Spaanse heer, 28 aanlegplaats, 
29 geur, 31 dunne plank, 32 drukinkt in 
poedervorm, 33 deel van een jas,  
35 inborst, 36 hij, 38, godsdienst-
oefening, 41 uitroep om paarden aan te 
sporen, 42 gelofte, 44 maatschappelijk 
onaangepast iemand, 45 aangehechte 
tak, 46 wasgelegenheid, 47 beklemd,  
49 verzendkosten, 50 bijwoord,  
51 ijver, 52 teleurstellend, 53 middag,  
54 insectenlarve, 56 plaats in Noord-
Holland, 58 deel van een etmaal,  
59 niet tegen, 60 plaats in Flevoland,  
62 papegaai, 63 de dato (afk.) 64 plaats in 
Gelderland, 67 modern, 68 grens tussen 
onderlijf en boven been, 69 godshuis,  
71 overhemd, 73 betalingsbewijs,  
75 water in Gelderland, 77 briefje,  
78 heilig boek, 80 gat, 81 tijdvak,  
82 voorzetsel, 83 vogel, 85 commando,  
86 wringen, 89 raceauto,  
91 stomdronken, 93 rang in schouwburg, 
94 appelsoort. 

Verticaal 
 

1 rookartikel, 2 cesium (afk.)  
3 kledingstuk, 4 behoeftige, 5 vreemde 
taal, 7 schande, 8 telwoord, 9 verlaagde 
toon, 10 uiting van pijn,  
11 rangtelwoord, 13 de jongere (afk.) 
16 nobel, 17 armoedige woning, 
18 diagram, 19 niet recht, 22 staat, 
23 korte broek, 25 loopvogel,  
27 bereide rijst, 28 niet lang,  
30 uitstraling, 32 zintuig, 34 insect, 
35 in het jaar, 37 simpelheid, 39 uitgeput, 
40 culinair groepje vrienden, 
41 maand, 43 rekenkundige term, 
46 plaats in Noord-Brabant, 48 streep,  
50 onbepaald voornaamwoord,  
53 naaktloperij, 54 liefdesgod,  
55 behoefte aan eten, 57 Zuid- Afrikaanse 
staatsman, 59 schik, 61 deel van de hals, 
64 Ronde van Italië, 65 haargroei onder 
de neus, 66 dommekracht,  
68 plaats in Peru, 70 intiem, 72 adellijk 
persoon, 73 klont harde stof, 74 niet ver,  
76 muziekinstrument, 78 mannelijk dier, 
79 Aziatisch land, 82 open ruimte in een 
gebouw, 84 uitroep van schrik,  
86 nachtroofvogel, 87 deel van de Bijbel, 
88 heel kort geleden, 90 bergplaats in een 
meubel, 92 zaterdag. 

34 10 55   81 22 66 25   92 84 33 50 24   67 26 

                                  

18 54 83 31 20 70 42 74   63 35 11   72 40 32   

                                  

34 4 24 57   34 91 1   12 54 6   9 38     

                                  

34 36 79 55 16 24   82 25 24 93 54 68 94 17 42 88 
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Kruiswoordpuzzel mei 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stuur of mail u oplossing vóór 19 mei  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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Beste lezers, 

 

Nu mag ik in de pen klimmen.  

Ik ben Anneke van de Velde en ik ben getrouwd met Martien. We hebben 

vier kinderen en zes kleinkinderen, onze kroonjuwelen. 

Ik ben geen echte Meerpeen want ik ben hier in 1974 komen wonen in de   

Dr. Lovinkstraat . 

Martien en ik zijn in 1976 verliefd geworden en in 1977 zijn we getrouwd. 

Martien is timmerman van beroep en ik werkte in de zorg.  

Toen de kinderen kwamen ben ik een aantal jaren gestopt met werken. Later 

heb ik voor Bischoff Tulleken in de lelies gewerkt en nog later voor diverse 

uitzendburo’s. 

We zijn enkele jaren geleden van de Kanaalweg naar Kroonwaard verhuisd, 

waar ik met veel plezier woon. 

Ik doe mee aan de activiteiten van zowel de Meerpaal als van de S.V.K. en ik 

heb me opgegeven om vrijwilligers werk te doen. 

Tot zover mijn verhaal. Ik wens jullie allen fijne paasdagen toe en tot ziens. 

Frans Vreman zou jij de volgende keer wat willen schrijven ?? 

 

   

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

Het regio seizoen loopt alweer ten 
einde en op dit moment zijn er geen 
Activiteiten te melden.  
 
Wellicht komen in ons mei-nummer  
de winnaars van de diverse             
activiteiten aan bod. 

De komende bestuursvergaderingen 
vinden plaats op  7 mei en  
6 augustus 
 

Algemene ledenvergadering vindt 
plaats op 3 mei a.s.  Zie ook blz.13 

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 
(alleen bij calamiteiten) 
 

   Corry Bakker 
   Corry de Groot 
 Gonnie Leyten   
 Gerie Molenaar 
 Ineke Vreman 

Belangrijke tel. nummers 

Techn. dienst ‘Posthuis’ 

Gastvrouwen ‘Posthuis’ 

Regio activiteiten 

Algemene info 

Bestuursmededelingen 
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 Allen van harte gefeliciteerd namens 
            het bestuur en de leden. 
 
 

  5 Mw. H. Alma-Ebbing 
  9 Mw. A. Schotte-Hendriks 
14 Mw. W. Vreman-Beek 
15 Dhr. J. v/d. Tuin 
16 Mw. T. Rusman 
17 Dhr. J. Terpstra 
20 Mw. J. Kooistra-Jansma 
30 Dhr. J. Schipper 
31 Mw. S. Moet 
  

   
 

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

Tecla Smit 
 
   Van harte gefeliciteerd, het pak 
koffie wordt binnenkort bij u bezorgd 
 
 

Winnaar puzzel Jarigen april 
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