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Beste lezers, 
 
vrijdag 11 maart jl. zou de laatste (dorpen)competitiedag voor 
de klaverjassers in Slootdorp plaatsvinden. Ons ijzersterke damestrio Riet T., Gonnie L. 
en Ans Z. zijn de vrijwilligers die deze competitie leiden. Maar Riet werd de avond tevo-
ren gebeld dat Slootdorp verstek moest laten gaan. Vrijwel alle betrokkenen daar had-
den corona. Alle prijsjes waren natuurlijk ingekocht, ook wel een paar die je geen week 
moet laten liggen. Het moest daarom wel door gaan. Met het nodige kunst- en vlieg-
werk, vooral veel telefoontjes, heeft dit trio de wedstrijd toch kunnen laten spelen in 
ons eigen Posthuis. Het zogenaamde Slootdorp-team bestond uit slechts één lid, de an-
dere drie waren invallers uit andere dorpen. Daardoor kon ook deze tak van sport uit on-
ze dorpencompetitie niet normaal afgesloten worden en valt er ook dit jaar weer geen 
beker uit te reiken, want ook de koersbal- en biljartcompetitie werden niet afgemaakt. 
Corona blijft ons nog lichtelijk dwarszitten. Nog steeds zijn er heel veel besmettingen, 
maar gelukkig relatief weinig ziekenhuisopnames dankzij de vaccinaties. De omikronvari-
ant van het virus is minder ziekmakend dan eerdere varianten en de besmettingsgolf 
neemt naar verwachting af. Volgens de Gezondheidsraad is het wel verstandig om de 
meest kwetsbare volwassenen nog een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Bij die 
groep zitten dan ook mensen van 70 jaar en ouder. Persoonlijk stoort mij dat. Je moet 
tegenwoordig werken tot meer dan een half jaar na je 66e verjaardag en dan hoor je 
ruim 3 jaar later al tot de meest kwetsbaren?  
De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn weer achter de rug. De uitslag leek nogal 
verrassend door een radicale wijziging van de grootste partij, nu dus Onafhankelijk Hol-
lands Kroon. Ik denk dat het te maken heeft met de rol die de Senioren speelden bij de 
goedkeuring die de gemeenteraad gaf aan de oversteek van Microsoft naar onze kant 
van de A7. Datacentra zijn nodig om al onze bits en bytes in de cloud te bewaren en ze 
leveren ook veel OZB belasting op voor onze gemeente, maar ze zijn ook lelijk en slur-
pen gigantisch veel stroom. En de kiezer pikt er toch vaak één item uit om een keuze te 
kunnen maken. Maar goed, niet te veel over dit onderwerp. We zijn geen debatclub 
maar weten wel allemaal dat de politiek de spelregels bepaalt die ons als activiteitenver-
eniging, met vooral senioren, het leven aangenamer kunnen maken, of juist niet. 
Eerst proberen we nu weer ons oude leventje op te pakken. Onbezorgd samenzijn. Ge-
woon weer naar de Paasbingo op 2 april. Alweer bingo? Ja, er zijn mensen die iedere 
maand wel willen. Doen ze trouwens ook in Wieringerwerf. Het is ook vrij gemakkelijk te 
organiseren. Je kunt er heel ontspannen aan meedoen want de regels zijn eenvoudig. 
Toch ook een beetje spannend als je nog op één nummer zit te wachten. Dan op 29 april 
de ledenvergadering. De nazit wordt dit jaar opgevrolijkt door onze troubadour.  
Zie blz. 16.  
 
Geniet van het leven.  
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 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   13:30-15:45 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  
vorige Nieuwsbrief was: 

 

“Het voorjaar is gekomen want de 

blaadjes groeien weer aan de bomen” 

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: 

  

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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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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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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Activiteitenvereniging De Meerpaal  
 
 
 
 
 
 
 

 

        Aanvang:  14:00 uur 
 

 Entree leden:  € 3,00  (inclusief koffie/thee) 
Entree niet leden: € 4,00 (inclusief koffie/thee) 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

http://ict-idee.blogspot.ca/2015/03/223-maak-je-eigen-bingokaarten-met.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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In memoriam Henk Schipper 
 

Toen ik nog in Middenmeer woonde en Henk bij ons op het 
buurtje kwam wonen duurde het niet lang of hij meldde 
zich in 2009 als lid van de sjoelclub.   
Al direct was hij enthousiast en gooide al gauw heel  
verdienstelijk. “Beginnersgeluk”  zeiden we gekscherend 
maar Henk bleef goed scoren en viel bijna ieder jaar wel in 
de prijzen. Iedere week kwam hij met veel plezier naar de club en hielp ook 
bij het klaarzetten van de bakken.  
Toen hij daar later Jannie ontmoette en zij een relatie kregen verheugden wij 
ons allemaal voor hem toen hij dit goede nieuws meedeelde. Er braken fijne 
jaren aan voor hen beiden en  we deelden mee in de enthousiaste verhalen 
over hun vakanties en uitjes. Wat een schrik toen hij eind vorig jaar ineens 
ernstig ziek werd en de prognose niet goed bleek. Tussen de onderzoeken en 
ziekenhuisopnames  door kwam Henk nog zo vaak als het hem mogelijk was 
om met ons mee te spelen en genoot dan zichtbaar, het bracht hem dan ook 
weer wat afleiding. Op 8 februari kwam hij toch ook nog weer een middagje 
meedoen, we waren oprecht blij hem in ons midden te hebben. Wie had 
toen kunnen denken dat we 2 weken later bij elkaar kwamen om voorgoed 
afscheid van Henk te nemen? Wij hadden hem samen met Jannie in zijn nieu-
we huisje meer geluk gegund, maar het lot besliste anders.  
 

Stel vooral niet uit tot later, 
later is zo ongewis. 
Want wie van ons kan garanderen 
dat er nog een later is? 
 

We zijn blij Henk te hebben gekend en gaan hem ontzettend missen. 
Zo goed gehumeurd, altijd bereid om te helpen en zo positief en dapper als 
hij  
tot het laatst toe in het leven stond, dat zullen we niet licht vergeten.  
In gedachten blijft hij bij ons.  
 

Rust zacht Henk! 
 

Namens de sjoelers,  

      Janny Zwart 
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De jaarlijkse slotmiddag wordt dit jaar gehouden op: 

 
 
 
 
 

 
 
 

aanvang 14:00 uur in het Posthuis 
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Correctie 

 
In onze vorige Nieuwsbrief is in de agenda per abuis een onjuiste datum     
genoemd voor de “vaststelling van de notulen”. 
Hier staat “24 april 2020” en dat moet zijn “24 september 2021” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terugblik 

 
Zaterdag 26 februari j.l. was het eindelijk zover, er kon weer een bingo  
georganiseerd worden zonder al teveel belemmeringen. 
Buiten de gastvrouwen en bestuursleden, waren er 23 deelnemers. 
Roel, die gewoonlijk bingo-master is, deed verslag van wat hem overkomen 
was onlangs en dat ie gelukkig al weer aan de beterende hand is. 
 

Omdat Roel nog wat rustig aan moet doen, nam Albert Bloemendaal zijn taak 
waar en na een snelle start werd in een aangepast tempo twee bingorondes 
gedraaid, waarin velen een fraaie prijs in ontvangst konden nemen. Na  
enkele rondes rad van avontuur, waarin nummer 51 wel heel fortuinlijk was, 
werd er nog een laatste ronde bingo gespeeld. 
 

Dankzij de voortreffelijke zorg van de gastvrouwen werd het weer een ouder-
wetse en gezellige middag welke rond 16:30 uur kon worden afgesloten.  
 

Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 29 april a.s. aanvang 14:00 uur 
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Na afloop van de jaarvergadering op 29 april 
a.s. 
een quiz te houden in de vorm van een muzikale wereldreis, 
waar leuke prijzen mee te winnen zijn.  
 
De regie is in handen van de ons bekende toetsenist en  
secretaris Albert. 
 
Wij wensen jullie nu al een mooie reis toe. 
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In memoriam Henk Schipper.  

We staan in deze Nieuwsbrief nog even stil bij het onverwachte 
overlijden van ons trouwe koersbal lid Henk Schipper. Wij wis-
ten dat Henk ongeneeslijk ziek was. Er werd hem nog paar jaar 
gegeven maar het werden slecht enkele weken. Henk zullen wij 

ons herinneren als een enthousiaste zeer goede koersbal speler.  

Hij werd door zijn schoonzuster Siet in 2014 aangespoord om te gaan koers-
ballen. Na twee maanden proef draaien kreeg hij echter de smaak te pakken. 
Werd steeds beter en groeide uit tot een kampioen. Maar zijn grootse          
verdienste was dat hij als stille werker altijd behulpzaam was zonder dat je het 
hoefde te vragen. 

Wij zullen ons Henk herinneren als een bescheiden behulpzaam mens. 

 

de koersballers 
 

 

De komende maand (maart) ontvangen alle clubspaarders van AVIA Marees 
bij iedere tankbeurt extra punten. Namelijk, voor iedere getankte liter 1 
punt!  
(normaal is dat 1 punt per 3 liter). Extra snel sparen voor jouw club of  
vereniging !  
Denk er aan eerst de  Avia clubpas in te voeren en daarna uw betaalpas !!! 
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Horizontaal:  
 

1 ton, 6 Spaanse wijn,  
11 arend, 14 authentiek, 17 waar-
schuwingssignaal, 18 grote loopvogel,  
19 kastelein, 21 tijdrekening, 22 loflied,  
23 Noorse stedeling, 25 naar iets streven, 
27 niet voor, 28 bek, 30 aanvriezende  
regen, 31 doetje, 32 De Nederlandse Bank 
(afk.), 34 nijgen, 36 erfelijk materiaal,  
37 Noorse munt, 38 stemming, 39 stel,  
40 eventueel (afk.), 42 voorzetsel,  
44 grondstof voor bier, 46 dwarsmast,  
47 oneffenheid van de huid, 49 ligplaats 
voor schepen, 51 verdwijn!,  
52 echopeiling, 54 Bijbelse figuur,  
56 gokspel, 57 geliefde van Romeo,  
58 opstaande vederbos, 59 spoedig,  
61 been, 63 en anderen (afk.), 65 korte 
kous, 67 Australië, 68 debet (afk.)  
69 lage vrouwenstem, 71 stemming,  
73 dieren park, 74 okselverfrisser,  
75 oosterse groet, 77 snavel,  
78 opperwezen, 79 briefomslag,  
81 commerciële tv-zender, 83 omroep,  
84 muze van het heldendicht, 85 bloem, 
87 uiting van aarzeling, 88 schaaldier,  
91 zoon van Zeus, 93 spek, 94 pakkerd,  
96 vet, 97 taai uiteinde van een spier,  
98 lust om iets te doen, 100 heilige,  
101 Aziaat, 103 puntig uitgroeisel, 
104 verdrietig. 

Verticaal:  
 

2 overdekte schaatsbaan, 3 vanaf (afk.),  
4 meisjesnaam, 5 ver (in samenstellingen), 
6 pop voor een vijftigjarige,  
7 varkensproduct, 8 daar, 9 verzenmaker, 
10 gekwetst, 12 on- ontwikkeld insect,  
13 rug aandoening, 15 rokkenjager,  
16 slaginstrument, 18 nobel,  
20 beschadiging, 22 bak-plaats,  
24 friszuur, 25 metaal, 26 cycloop,  
29 hijshokje, 30 waarmerken,  
33 voormalige Belgische omroep,  
35 deel van de hals, 36 minachtend  
commentaar, 40 land in Afrika, 41 boete, 
43 kerk, 45 portret op ID-kaart, 47 taal,  
48 soort kano, 49 godin van de jacht,  
50 vruchtvlees van de klappernoot,  
52 bevel, 53 Oost-Europeaan,  
54 geitenbaardje,  55 vlaag van eigenzin-
nigheid, 60 omwenteling, 62 sportterm,  
64 steeds, 66 doorzichtig weefsel met fijne 
mazen, 68 een kansspel spelen,  
70 jongensnaam, 71 vorm van voortgezet 
onderwijs, 72 buurland van Niger, 73 getal,  
75 pasvorm, 76 loofboom, 78 omgehakt, 
79 zeevis, 80 bleekjes, 82 zomers kleding-
stuk, 84 jongensnaam, 86 nu en dan,  
89 grootschalige publieke gebeurtenis,  
90 sprong in het water, 92 uit een Zuid-
Hollandse plaats, 94 ontploffingsgeluid,  
95 vlek op iemands eer, 98 vlaktemaat,  
99 grondsoort, 101 individualiteit, 102 
noot.  

 
 28 85 38 52 15 71 85 87 77   93 79 60 19 91 84 44 66 

                                    

72 11 59 24   36 31   22 80 29 27 65 75 85 55 10   

                                    

85 95   51 14 40 27   17 45 46 85 12 78 9 4 97   
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Kruiswoordpuzzel april 2022  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur of mail uw oplossingen vóór 22 april 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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Geachte lezer  
 
graag neem ik u mee naar Rotterdam 14 mei1940. Dit zegt u waarschijnlijk niets maar dat is de datum dat 
Rotterdam gebombardeerd werd. Ik ben er dan nog niet. Ik moet zogezegd nog gemaakt worden. Dat gebeurd in 
1942 en ik kom op 7 mei ’43 ter wereld. U moet dit weten omdat mijn ouders op 14 mei 1940, in verband met 
de herrie dat een bombardement nu eenmaal maakt, naar haar ouders gingen. Op de terugweg zagen zij dat 
juist het deel waar zij in woonden “plat  gegooid “was. Hun woning was er nog wel maar er stond weliswaar 
geen bord op, maar onbewoonbaar was het wel. De bovenwoning was geheel weg en de muren die er nog ston-
den wankelde erg. Kortom mijn ouders moesten op zoek naar een ander onderkomen. Zij  vonden dat in de je-
neverstad Schiedam. U zult begrijpen dat in een dergelijke situatie niet gekeken werd naar hoe ziet het huis er 
uit en waar staat het precies. Zo werd ik geboren in een volkswijk die later achterbuurt werd genoemd en waar 
armoede rijkelijk aanwezig was.  
De herinneringen die ik met u kan delen beginnen bij mijn vijfde jaar. Ik weet nog dat je bij ons in de Rhoonse 
straat bij iedereen zo maar naar binnen kon lopen. We speelden altijd buiten en de kledingsnormen waren niet 
nauwkeurig. Als je in de modder was gevallen dan ging je gewoon bij de buren naar binnen  om op te drogen. 
Nat naar huis kon niet want dan wachtte je een behoorlijk pak rammel. In mijn geval was dat niet een pak maar 
een hele lading pakken vol. Ik kon dan zeker de eerste uren niet zitten omdat mijn billen, in een achterbuurt 
noemde men dat gewoon “je reet”, van de meppen die dit moest verdragen helemaal blauw gekleurd waren.  
Mijn vader stond er bekend om dat hij het hards kon slaan van alle vaders die in de straat woonde. Je wilde dus 
wel even onderduiken bij de buren. Ging je daar met je natte pak op een stoel of bank zitten dan was dat geen 
probleem, Immers als het u meubilair was dan lag dat al lang op de stort. Maar in een achterbuurt dient dat dan 
nog vele jaren. U kunt dus begrijpen ik zocht vooral buurvrouwen op die medelijden met dat ventje van vijf had-
den, wiens vader zo hard sloeg. Dan gebeurde het wel dat ik een kaakje kreeg en dat ondanks mijn nat pak.  
Ik sla nu een groot gedeelte van mijn jeugd over. Ik was 13 jaar toen ik tot de ontdekking kwam dat mijn ideaal 
”Stuurman grote vaart” niet haalbaar was door een bril, Ik stopte met school en geheel tegen de zin van mijn 
vader ging ik varen op de binnenvaart. Van Rotterdam naar Amsterdam visa versa op een motroschip 200 ton 
met 120 P.K. Na een jaar ging ik op de Rijn varen op een motorschip 650 ton 500P.K. Ik begreep wel dat er in de 
hele wereld niemand zat te wachten op een jongetje zonder diploma. Dit was aanleiding om en beroepsovereen-
komst met de Luchtmacht af te sluiten en ik werd radio- radarmonteur. Ik ging daarvoor naar de L.E.T.S. een 
technische school van de Klu. Ik moest examen doen en volgens hen was ik geslaagd. Ik heb voor hen vier jaar in 
Duitsland gewoond. Een pracht tijd.  
Op negentien jarige leeftijd kreeg ik verkering met mijn huidige vrouw Thea. In haar familie maakte iedereen zijn 
studie af en daar zaten heel wat bolle bozen tussen. En daar kwam ik “van school “ gegaan. Haar ouders zullen 
wel “not amused” zijn geweest. Maar dat was voor haar ouders geen punt als hun dochter maar gelukkig was. 
Wel was er een tante die bij mijn schoonmoeder informeerde of zij wel wist waar dat “jong” vandaan kwam. Im-
mers hij kwam uit de Rhoonsestraat. 
We hadden drie jaar verkering toen wij op een wachtlijst werden geplaatst voor een huis. Het zou nog zes jaar 
duren voordat wij een huurhuis konden krijgen. (Hallo woningnood). Wij besloten een huis te kopen. Wij hebben 
gezocht naar het goedkoopste huis in Nederland. Wij vonden dat in Wognum. Daar kregen wij veel subsidie en 
het huis kostte netto 23.000 GULDENS. Acht jaar later verkochten we het voor Fl.120.000.  
We kregen drie kinderen die ons leven altijd en nog steeds tot een feest maken. Uiteraard de pubertijd niet 
meegerekend.  
Is het met dat kleine joch nog goed gekomen. Als u een onderwijsbevoegdheid in algemene economie en een 
HBO studie Marketing aardig vindt naast het schrijven van vier boekjes die u nog in de Nationale Bibliotheek 
kunt vinden. Ook het schrijven van twee managements instructiefilms en het stichten van de Nationale Onder-
handelings Wedstrijd en het stichten van een onderneming die op zijn hoogtepunt aan 35 mensen verdienste- of 
bij verdienste leverde en dat gedurende 25 jaar volhield. Dat lijkt misschien wel aardig, doch belangrijker is wel-
licht dat ik op 77 jarige leeftijd in uw dorp mocht komen wonen en dat bevalt mij goed!! 
 
Leo Onnekink 
 

   

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

 

 
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 : 

  Dinsdag 5 april 
 
 

   
 
 
 
 
 

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. J.J. v/d. Schraaf-Mulder 
  6 Dhr. J. Dimmers 
12 Mw. J. Mantel-Krul 
26 Mw. G. Molenaar-Hulshout  

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

 

Berry Meier-Wind  
 
 

Van harte gefeliciteerd,  
het pak koffie wordt binnen 

kort bij u bezorgd. 
   

Winnaar puzzel Jarigen in April 
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