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WIJ WENSEN IEDEREENEEN FANTASTISCH CARNAVAL TOE!

Rozenlaantje 2
Hippolytushoef

ook al jáááren (d)ruk.ook al jáááren (d)ruk.



Ten Geleide 
Corona. Zo dat hebben we maar gehad. Doel is dan ook dat woord in de rest 
van deze 68ste editie van de Koetelkrant niet meer te gebruiken. De punctuele 
lezer zal na het lezen van de Colofon weten of het de Redactie gelukt is. Niet 
dat de Meerkoetelaars het bestaan van het virus ontkennen. Sterker nog, 
het drukt ons met onze (snot-)neus op de feiten. Waar we in Koetelkrant 67 
spraken over het nieuwe normaal dat beter zal zijn dan het oude normaal 
lijken we daar helaas nog ver van verwijderd. Het licht aan het einde van de 
tunnel bleek tot nog toe slechts een ritmisch knipperende TL-lamp.

Maar niets is zo normaal en abnormaal tegelijk als de Koetelkrant. De 
tegenstrijdigheid vloeit vanuit de samenleving zo dit boekwerk in. Want 
gelukkig is niet iedereen het altijd met elkaar eens, waar voor de één het glas 
half leeg is, is voor de ander het glas halfvol. Dat maakt dat de gemoederen 
soms wat hoog oplopen, hetgeen dan weer een bron van inspiratie kan zijn 
voor de Redactie. Dank allen!

Optimistisch als we zijn is de Raad van Elf in de herfst van het afgelopen jaar 
samengekomen om een nieuwe Prins voor jullie te verkiezen. Het idee van 
afgelopen jaar dat iedereen thuis maar zijn eigen Prins moest kiezen bleek 
minder praktisch toen Burgemeester Van Dam meerdere aanvragen kreeg 
over wanneer de ThuisPrins de sleutel overhandigt kreeg. Daarom nemen wij 
wederom het initiatief een leider voor te dragen. Zodat iedere Meerkoetelaar, 
waar deze zich ook bevindt, zich tijdens het Carnavalsweekend kan scharen 
(of verschuilen) achter de inspirerende woorden van Prins Los Bollos.

de redactie

lees verder
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Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen

Telefoon         0224 212624
E-mail    info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl



en stop!

Helaas zal het ook bij het scharen achter de woorden moeten blijven, want 
wederom zit polonaise lopen tijdens het grote feest in de Koetelburcht er niet 
in tijdens het Carnavalsweekend in februari. Ondanks dat de meesten van 
ons al wel 2 of meer spuiten tot zich genomen hebben, zijn we genoodzaakt 
Carnaval op een andere manier te vieren. 

Daarom hebben we gekeken welke  activiteiten, die wij tijdens een normaal 
Carnavalsweekend doen, wel doorgang kunnen vinden. Daar gooien we dan 
een schepje bovenop. Omdat jullie niet naar het feest kunnen komen, brengen 
we Carnaval dit jaar naar jullie toe! We breiden de optocht een klein beetje 
uit. En dan niet alleen in Middenmeer, maar we komen ook langs Slootdorp 
en  Wieringerwerf.

Uiteraard is elke Meerkoetelaar en Meerkoetelarin van harte welkom om 
zich aan te sluiten. Wij zorgen voor een lekker deuntje, een optreden van 
de Dansmariekes en uiteraard worden we muzikaal ondersteund door onze 
eigen hofkapel Toeternietoe! Dus trek die verkleedkist van zolder, zoek er wat 
moois uit en sluit aan bij deze knotsgekke polonaise door de Wieringermeer. 

Maar dat uitkiezen van je favoriete feestkostuum kan vast later deze week 
ook nog wel. Je zit nu nog lekker ontspannen, languit op de bank te lezen in 
de Koetelkrant. Hét moment waar je het hele jaar naar uit hebt gekeken. Dus 
voor nu aan jou eerst de taak om nog een paar spuiten tot je te nemen.

Alaaf!

de bouwploeg
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Medemblikkerweg 13, 1771 SC Wieringerwerf
Telefoon: 06-53772793

E-mail: info@loonbedrijfsturmjacobs.nl
www.loonbedrijfsturmjacobs.nl
Volg ons ook op Facebook

Dokter Hoogkamerlaan 100, 1775 EM  Middenmeer
Tel. (0227) 50 28 81, Mobiel Ruud: 06 250 483 18
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Drijf-intocht
Ad boot alternatief 

Persriool opgeleverd aan de gemeente 
We vroegen ons al af waar die suggestieve stukken in het Noord-
Hollands Dagblad vandaan kwamen.

Het Wenen van Walsh  
Een lesje “wie niet horen wil, moet maar voelen”, dwingt de 
Microsoft-verantwoordelijke tot een nederige mea culpa in het 
NRC.  

Het Bloedje van Present
Winkeltje in Middenmeer wordt uitgiftepunt voor gratis 
menstruatieproducten.

Is dat alles?! 
Uit een enquête over de leefbaarheid blijkt dat de nadelen 
van het wonen in Kreileroord volgens de inwoners de weinige 
algemene voorzieningen, het groenonderhoud en het gebrek aan 
parkeergelegenheid zijn.

van slagboom

SPUIT 11
7

Nadat de Hoornseweg afgesloten werd en de eigenaar van de eigen weg 

een eigenaardige hindernis opwierp, zijn de paardenmeisjes van slag. 

Misschien zouden ze het ook kunnen zien als een uitdaging.



Jaa! Lieve Meerkoetelaar of 

Meerkoetelarin. Dat leest 

u goed! Dit jaar zijn we genoodzaakt 

weer het uiterste van onze creatieve 

geest te laten zien. We hebben daarom 

een klein programma weten samen 

te stellen om ook dit virusjaar niet 

zomaar langs ons te laten gaan. Zet u 

schrap en lees wat De Meerkoetelaars 

allemaal voor u in petto heeft.

2022
vrijdag 18/02
De Meerkoetelaars pakken uit. Met een versierde mobiele feesthut reizen we 

de polder rond en beginnen natuurlijk bij de scholen. Want wat is een Carnaval 

zonder scholenbezoek. Onze aanwas begint bij de jonge jeugd en we kunnen dus 

niet vroeg genoeg beginnen deze zieltjes te infecteren met dat C-virus. Niet die 

ene waar iedereen het al een tijdje over heeft maar die andere die niet alleen veel 

besmettelijker, maar ook leuker is, het Carnavalsvirus.

De planning voor de dag: 

10:15 Creilerwoud
11:15 Meertuin
12:00 Don Bosco
13:00 Lunch
14:45 kort bezoek aan Lelypark

15:45 Bedrijvenbezoek

Het pareltje waar u meer dan een jaar op heeft gewacht valt één week later dan verwacht op de mat. De Koetelkrant. En wat voor één. Een jaar waar u dacht dat er niet veel voorbij is gekomen heeft onze Redactie toch goed, al zeggen we het zelf, weten samen te vatten. Ga er goed voor zitten en geniet het hele weekend van de introductie van het 68ste Carnaval.

maandag 21/02
16:00 - Klaar voor de afterwork. Dat wordt deze maandag gewoon 

aardappelen met andijvie en een goede smak groentesmoor. Je vrouw 

heeft jouw moeders gehaktballen geprobeerd te draaien, maar zo goed 

als vroeger worden ze nooit.

programma

zaterdag
19/02

zaterdag 26/02
Deze dag heeft het volgende programma:
12.30  start Kinderoptocht Middenmeer
13.30  Middenmeer 
 (grasveld tegenover de Rabobank)
15.00  Slootdorp
 (grasveld voor John Elfring)
16.30 Wieringerwerf
 (voor de hoofdingang vd    
 cultuurschuur)

Na een succesvolle toer op afgelopen 
vrijdag staan we er weer klaar voor. 
We komen feestvieren bij u in het dorp. 
Met de versierde feesthut inclusief 
DJ, confettikanonnen, Dansmariekes, 
Toeternietoe en nog veel meer besmet 
met dat C-virus gaan we op pad. We 
komen het feest veilig bij u voor de 
deur brengen. Komt dat zien!  STAY 
TUNED en check onze Socials!



prins 
los bollos
Graag willen wij u even voorstellen aan onze 
Prins, Los Bollos. In het dagelijkse leven ook wel 
bekend als Jeroen van de Velde. Ondanks dat 

we het Carnaval helaas nog niet regulier kunnen vieren hebben we toch een 
nieuwe Prins aangesteld. Hierbij de korte introductie van onze delegeerder.

Geboren en getogen in Middenmeer is Carnaval er bij Prins Los Bollos er 
met de paplepel ingegoten. In 2012 maakte hij zijn debuut in de Raad van Elf. 
Zijn aanwezigheid en leiderschap werd door het toen zittende bestuur snel 
opgemerkt waardoor hij in 2015 voorzitter van de Meerkoetelaars werd. Dit 
heeft hij jarenlang met frivole uitgevoerd. Inmiddels is dat stokje overgedragen 
aan IJsbrand Kuipers en is hij tegenwoordig meer een achterzitter.

Los Bollos kan u ook wel bekend voorkomen als organisator van het 
Hooligans-toernooi. Georganiseerd voor en door voetballiefhebbers als 
hijzelf. Daarom kan je Jeroen vaak op zondag op de bank of in zijn eigen 
huisbar vinden om Ajax op de voet te volgen. Daarnaast is deze familieman 
ook in voor een borrel en een feestje. Een perfecte Prins!

Dit jaar gaat hij voorop in een Carnaval wat eigenlijk misschien wel geen 
Carnaval genoemd mag worden. Toch maken we er iets moois van! De 
Meerkoetelaars komen naar je toe!

31 januari - tijdstip 23:59. Ik zit 

er helemaal klaar voor en begin 

met aftellen, 59,58,57,56,55,54,53

,52,51,50,49 Plop! De dop schiet door 

de woonkamer, Shit! weer niet gelukt. 

Mijn ongeduld wordt weer eens beproefd. 

Maar na mijn eerste slok is alles weer snel 

vergeten, het voelt al als februari ondanks dat 

het nog steeds 31 januari is. De maand van het jaar 

waarin je de touwtjes even goed kan laten vieren. 

Wet February is here! Heerlijk! Tijd voor ontspanning, 

stelletje natnekken.  Eerst eens op de kalender kijken of 

we een dagje extra hebben dit jaar. Helaas, dat is pas weer 

in 2024 het geval, eventjes geduld nog. Dit betekent dat, 

wat we normaal in 29 dagen kunnen drinken, toch echt in 

28 dagen gepropt moet worden. Best nog wel een uitdaging 

dus. Geen tijd te verliezen!

Om de Olympische gedachte, doordrinken is beter dan 

afhaken (of zoiets), eer aan te doen, maken we eerst maar 

eens een fles wodka soldaat. Immers, de Russen zijn op 

het moment even druk met een aangrenzend stukje land 

en komen anders niet door hun eigen voorraad heen. 

Is er ergens anders op deze planeet nog een conflict 

waardoor ze niet door hun drankvoorraad heen komen? 

Bijvoorbeeld een bendeoorlog in Mexico waardoor er 

Tequilla op de plank blijft staan? Exportbeperkingen van 

Cuba waardoor ze niet van hun Rum af komen? Horeca 

beperkingen op het vasteland van Europa waardoor de 

grootste brouwers hun gerstenat niet verkocht krijgen?

Bel een Meerkoetelaar of een Meerkoetelarin in februari 

en alle drankvoorraden in de wereld krimpen als sneeuw 

voor de zon.

Op dag 2 slaan we maar weer een pilsje aan, wodka 

is immers ook maar smaakloos en je gaat er met een 

oostbloks-accent van praten. Gewoon bier is veel beter 

voor je uitspraak, behalve als de bodem van het vat in 

zicht komt natuurlijk. Dan blijft het wazig en onduidelijk 

wat je uitkraamt. 
Op dag 3 en 4 staat de Tequilla en Rum op het menu. Het 

is immers winter met koude korte dagen en deze dranken 

doen je denken aan warme, tropische sferen waarin 

uitbundig de macarena meegedanst kan worden.

Dit ritme: dag 1 Wodka, dag 2 Bier, dag 3 Tequilla en dag 4 

Rum herhalen we 6 keer. En zie daar! 25 februari: Carnaval 

staat voor de deur! De basis is meer dan aanwezig om nog 

5 dagen vol gas te geven op het feest der feesten. Je bent 

niet meer kapot te krijgen en vindt het eigenlijk jammer 

dat het feest eindigd op 1 maart. De rest van het jaar zal 

je je weer enigszins moeten gedragen. Maar niet getreurd! 

Over 11 maanden staat er gewoon weer een Wet february 

voor de deur! Alaaf! 

Wet February 

9
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K W A L I T E I T  I S  O N Z E  K R A C H T

Onderhoud

A.P.K. Keuring

Banden

Uitlijnen

Schadeherstel

Ruitherstel

info@hetkoeienboetje.nl



vuilstort

Boeien!
Sportprijzenwinkel sluit deuren in Wieringerwerf.

Bloeien!
Bloemenzaak opent winkel in Wieringerwerf.

Hebben ze daar zo lang voor nodig?
Leerlingen Wiringherlant kregen te horen wat een ambtenaar 
allemaal doet tijdens de HK Jongerenweek.

That’s the QUESTion
Wat doen ze daar eigenlijk? We kunnen er ons geen beeld bij 
vormen, maar we kunnen er wel naar cameraden.

Nee ik heb de grootste!
Nu in Zeewolde het grootste datacenter van Nederland van de 
grond gaat komen, is de datawetloop in volle gang. Nu is de 
vraag hoe de piemeltjes van Agriport hierop gaan reageren.

SPUIT 11
11

De pandemie zorgt voor opgeruimde zolders en schuurtjes. Het zorgde voor een 

wekenlange, kilometerslange file bij de sortiva vuilstort. Een ondernemende 

boer zag hier wel brood in en stelde een deel van zijn erf ter beschikking. "Het 

was toch al een beetje een zootje". Logistiek gezien ligt de schagerweg ook goed.



12



Een jaar waar Carnaval niet doorging. Een jaar om snel te 
vergeten? Door de strenge maatregelen was er geen kans om een regulier 
Carnaval te vieren en moesten we een alternatief hebben. Er werd een filmpje 
gemaakt voor de scholen door onze secret interim-Prins en oud-adjudant. 
Hierin werd door De Meerkoetelaars aangekondigd dat ze een jaartje met 
sabbatical gaan.

Maar toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en moesten we iets 
organiseren. Tijdens het Prinsenbal, wat ook niet door mocht gaan, zouden 
we in de verschillende dorpen de kinderen van een snoepje en de ouders 
van een borreltje gaan voorzien. Ondanks dat we vele aanmeldingen van 
vrijwilligers hadden kon dit net als de 11de van de 11de geen doorgang 
vinden. Het eerste feestje door onze neus.

Dan de Carnaval zelf. Al snel was duidelijk dat we geen normaal Carnaval 
konden vieren en we toch echt een alternatief moesten bedenken. We 
zouden eventueel met een kar rond de dorpen kunnen gaan waarbij we 
elke carnavalsdag een ander dorp zouden bezoeken. Wat een leuk idee! 
Maar nee.. Een 'Koetiebag' moest het wel worden! Het idee was geboren 
dat iedere Meerkoetelaar een stukje Carnaval in huis kan halen en zo toch 
een feestje thuis kan vieren. De zaterdag van het Carnaval werden de 
Meerkoetelaars en Meerkoetelarinnen die een Koetiebag hadden besteld 
vereerd met een bezoek. In de Koetiebag waren artikelen te vinden als: een 
Bierkoet(bieropener), Discolamp, Meerkoet-muts, Glow-

terugblik

13

lees verder
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BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 20 EURO KORTING OP EEN RESERVERING IN HET WOLFERSWOUD



en stop!

J ä g er va c c i n

De docu route to '66 
is te bekijken op 
www.meerkoetelaars.nl

in-the-dark-koelkastmagneet voorzien van Meerkoetelaars-logo, “Koetelburcht-
bij-je-thuis”-shotglazen, een “Koetelburcht-bij-je-thuis”-spandoek en zo nog 
een aantal attributen om de de avond thuis door te komen en de ochtend weer 
goed mee wakker te worden. 

Zoals elk jaar voldeden we dit jaar toch ook weer 
het belangrijkste punt van de carnavalsagenda. Het 
ziekenbezoek. Belangrijk is, hoe jong of hoe oud, het 
warme hart onder de riem steken met een bezoek en 
royale fruitmand. Helaas loopt dat C-virus niet voor 
iedereen met een klein kuchje af of eindigt ook dit 
Carnavalsweekend niet voor iedereen met een kater. 
Gelukkig mogen wij dan een aantal adressen bezoeken 
en een fruitmand brengen. Twee Raadsleden trekken elk 
met twee prachtige Dansmariekes de Wieringermeer of 
omgeving in en gaan langs de aangeleverde of door 
ons gehoorde adressen. Bij deze bezoeken is het aankloppen op de deur het 
lastigste. Daarna ben je eigenlijk altijd welkom en komen de mooiste gesprekken 
op tafel. Zo heeft de schrijver van dit bericht zijn eerste ervaring opgedaan bij 
een doodziek persoon. Maar als Carnaval kom je een feestje brengen en hoort 
een drankje daar ook bij. Om 11 uur ‘s ochtends een “Famous Grouse” afslaan 
doe je uit beleefdheid dan ook niet. Na de eerste nip landde deze in de maag 
en steeg het hart naar boven. 

Gelukkig had het ook nog gevroren en was het prachtig schaatsweer. Menig 
Meerkoet hoefde niet te zwemmen maar bond de ijzers onder. Op de Pishoek 
straalde de zon en werden hierin de zelf meegenomen versnaperingen vlak 
voor de dooi genuttigd. Op en top Hollands genieten! 

Als klap op de vuurpijl is iedereen moe maar voldaan op zondagavond zich 
gaan nestelen voor de TV om de documentaire “Route to ‘66” te bekijken. 
Dit cinematische inzicht in de manier hoe wij Carnaval vieren in het 66ste 

jaar heeft louter positieve recensies 
ontvangen.  Uiteindelijk toch een Car-
naval om nooit te vergeten.
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Brink 56 - Slootdorp

Vertrouwd met visie

Accountants en Belastingadviseurs

T  (0227)  50 19 44

Brugstraat 42a
1775 BG  Middenmeer

www.dejong-middenmeer.nl



Naam:.................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................... 
Woonplaats: .................................................................................................. 
Leeftijd: .........Jaar      Telefoonnummer: ........................................
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Industrieweg 59, 1775 PW Middenmeer



GooGlE

澤海爾德帕德

Gechipte vuilnisbakken
Is dat dan met AstraZeneca of Moderna?

Nieuwe dames bij de Dansmariekes
Ze heten Roos, Roos, Roos, Maaike, Maaike en Marieke.

Waar ligt de klemtoon?
Geslaagde bewonersavond Kreileroord over-leefbaarheid in het 
dorp.

Tegeltjeswijsheid Hollands Kroon
Enerzijds honderden hectares landbouwgrond 
ter beschikking stellen om betonnen datacenters 
te laten bouwen; anderzijds aan de burgers 
vragen een tegel van 30*30 cm in te leveren 
om de polder groener te maken.

Een goeie bak
Ken je die nieuwe van Wieringermeerruiters al?

SPUIT 11
19

De tam tam over waar ze naar aan het boren waren aan de Flevoweg ging als een 

lopend vuurtje. Naar verluidt heeft een zekere Chinese uitbater van een lokale 

snackbar en kroeg een superhighspeed glasvezeldatakabel naar het thuisfront 

aan laten leggen om het 3D eetcafé te voorzien van live beelden van de markt in 

Wuhan. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om een hyperloo-ping aan te 

leggen zodat de rijstijd naar de familie in China aanzienlijk wordt verkort.



20

www.plantera.nl voor alle kleuren 
en smaken aardappelen.  

Wij wensen iedereen een heerlijk carnaval.

Jeroen van Soesbergen & Gerard Bovée  

KKiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff ‘tt  KKrriieellttjjee

BÉÉSTACHTIG LEUK!!
KKiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff ‘tt  KKrriieellttjjee

BÉÉSTACHTIG LEUK!!BÉÉSTACHTIG LEUK!!

Kinderdagverblijf ’t Krieltje

Bezoek ons nu 
ook op Facebook



boerenonrustpunt

Waar woon je ook alweer?
Kreileroorder Thijs M. (de achterneef van Wethouder Meskers) 
vindt Wieringermeer afvoerputje van Hollands Kroon.

Succes voor Flevo!
Nee, Flevo vóór Succes!

Hopelijk kunnen ze het in 
Schagen wel verteren
Maaltijdservice Hap 
laat Wieringerwerf achter zich.

Niet Heel Doordacht
NHD-artikelen rennen, naast het formaat, de afgelopen jaren 
achteruit. Zo worden er artikelen geschreven over onderwerpen 
waarbij de naslag het onderwerp zelf is. Een nieuwe betekenis 
van de afkorting kan niet uitblijven.

SPUIT 11
21

In het kader van "wie het hardst schreeuwt krijgt het meest", zijn 

boeren het nog steeds niet eens met het nieuwe kabinet en haar beleid. 

Omdat protesteren het nieuwe normaal is heeft de gemeente hiervoor 

een al bestaande voorziening aangepast en een plek gevonden waar toch 

al vaak onrust heerst.
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Voor al uw:

• verzekeringen

• hypotheken

• financiële planning

WIJ GEVEN U GRAAG PERSOONLIJK ADVIES

Wij achten ons niet aansprakelijk voor advies gegeven 

����������������



thuiswerken

Kreileroord loopt jaren voor 
op de rest van de Wieringermeer 
Nergens is het percentage tiny houses zo hoog. 

Om de tuin geleid
Met de overgang naar de nieuwe school dachten de kinderen 
van de Regenboog een grotere buitenplaats te krijgen, maar 
uiteindelijk kregen ze minder tuin.

Recept voor een onafhankelijke, kritische, 
verlichte en vrije denker
Twee maanden thuisisolatie + / +
onbeperkt toegang tot Facebook en Youtube -/-
sociaal contact
= een flinke dosis frustratie.

Het bijltje erbij neerleggen
Met R.Assen schreden terug naar binnen.

Alleen inunderen kan de boel nog afkoelen 
De huizenmarkt is roodgloeiend.

SPUIT 11
23

Snackbar La Hormiga breidt uit naar hotel - cafetaria, er zijn 3 

slaapkamers en een badkamer gebouwd welke permanent bewoond worden. 

Gelukkig, want wat moet je daar zonder keuken? "Alle dagen lestjes dag"
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Voor ieder werk wat U kunt bedenken 
staan wij met ons hele team klaar! 

 Agrarisch loonwerk en grondverzet
voor bedrijven en particulieren 

Wij wensen iedereen een mooi carnaval dit jaar

LOONBEDRIJF
DIELEMANDIELEMAN
SLOOTDORP



Meerpeen.nl familieberichten
Vroeger stuurde Ton gewoon een kaartje. 

De nichtrijder
Hij zit in elk geval niet in de navy.

Kreileroord is in beweging
Hopelijk niet 3 kilometer naar het oosten.
 
AHaa momentje
Als de komst van een nieuwe supermarkt de grootste verandering 
van het jaar is moet je misschien jezelf achter de oren krabben.

Prinserick 
Een Prins met een hesje XL 
Daarin zit z’n buikje wat knel 
Een knoopje schiet los 
Los Bollos de klos
Maar’t past nu wat beter, dat wel.

SPUIT 11
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na ongeveer 15 jaar te hebben liggen luieren, lijken de Robben 

nu voorgoed weggejaagd te zijn. Agriport is zich er mee gaan 

bemoeien en heeft er een bedrijventerrein van gemaakt.

Luie honden 



De Raad van Elf  bestaat uit:  Jeroen van de Velde, Wim Sol,  Tim Groot,  

Ramon Veldboer,  Thijs Esselink, Niels Laan, Jasper Beemsterboer,   

Bas van der Geest, Wouter Reijers, Mark de Nijs, Mike van Wieren,  Nick Zuidema, 

IJsbrand Kuipers,  Wesley de Vries, Jelmer Wijman  en Daan Brouwers

Dit jaar komen we bij u langs, volgend 

jaar zien we u graag om los bollos te gaan!
26
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tijdens Carnaval in tijdens Carnaval in 

je totale systeemje totale systeem



Toch liever niet in de Cloud
Google en Microsoft laten openbaar gemaakte documenten 
over besluiten rond de bouw van datacenters offline halen.

Hygiënecontrole bij Nasser
De keuken is wel schoon.

Dodenweg
Rijd bij Wieringerwerf richting Medemblik en u eindigt in 
centrum Middenmeer.

Niet in A.B.N. 
Dorpskrant Kreileroord terug van weggeweest.

E.D.@wint.door.eigen.doelpunt.dwow.wr
Na ermoetmeergezopenworden@hotmail.com heeft DWOW nu 
óók een emailadres voor de nieuwe trainer.

Campus de Terp
Het wordt een puist van een complex. 

SPUIT 11
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"Red de Wieringermeer?" Dat is wat ze hoorde in Silicon Valley. Daar denken ze 

graag met alle lokale iniatieven mee. daarom was De eerste reactie dan ook: 

"Let's do it". Helaas begrepen ze achteraf toch maar één woord....

red de wieringermeer
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Timmerwerk op maat

Kozijnen 
Ramen 
Deuren 

Meubels 
Interieurs 

PrefabHavenkade 21
1775 BA  Middenmeer
www.werkplaatswieringermeer.nl
info@ werkplaatswieringermeer.nl

Schoonheids- kap- pedicuresalon

Tel.     0227-503490
Mob. 06-18346826

GESPECIALISEERD IN PERMANENTE MAKE-UP en ELEKTRISCHE ONTHARING

Lisa Manisah

Uitsluitend op afspraak
Penhoorn 7 - Middenmeer

Specialisatie voor acne en electrisch ontharen



Weet iemand waar de Secretar-is heengegaan?
De brief van uitvaartvereniging Middenmeer luidde; “ Omdat 
wij niet van alle mutaties op de hoogte zijn gesteld is het 
mogelijk dat een overleden persoon wordt    
aangeschreven.” 

Huub Huub 
Wim deed zijn truc en is nu vader. 

Happy Cocks 
Een lucratief handeltje waar een luchtje aan zit beginnen op 
Marktplaats. Je doet er geen vlieg kwaad mee.

Wat zit je nou te zeiken?  Het is tóch al een 
Pishoek.
Van der Stelt wil uitbreiden, 
maar Stichting Red de Wieringermeer is weer eens tegen.

Kunal gaat trouwen!
Kock was waarschijnlijk doorslaggevend.

frauderen kun je leren

SPUIT 11
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In Middenmeer werd er een poging gedaan om te frauderen met pinpassen.

De dader(s) maakte replica's van de betreffende stukken, maar zonder 

succes. "Het is scammen, niet scannen!"
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Boonies sluit haar deuren
Er was toch al geen hond te vinden.

Rijbewijs ingenomen van racende 
bestuurders op Agriport
Ongeloof was er, dat de leden van de Midlake Rukkers, met een Honda 
Civic uit 1989 zo ver boven de snelheidslimiet konden komen. Je mag 
daar vast maar 30.

Veel eenmanszaakjes zetten vaak 
een verhaaltje in de wij vorm
Hoeveel man werkt er dan bij dat bedrijf aan de Medemblikkerweg.

Jack de Rimmer
Hij kan ook z’n eigen kont likken.

de lamme gier

SPUIT 11
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Hierboven het laatste moment van de lammeRgier nog gebroederlijk op 

de foto. Na een fles jagermeister werd hij door zijn broer nog rechtop 

gehouden maar wilde, nadat hij weer bij zinnen kwam, perse terug 

naar huis. Hij was te gierig om een taxi te betalen en is toen dus maar 

gevlogen. Z’n broer ging er nog met gierende banden achteraan maar 

dat mocht niet meer baten. Bekend was dat de Gier vaker uit de ban vloog 

en op die momenten een spreekwoordelijke klap van de molen heeft 

gekregen. Na nog een korte rave in het robbenoordbos werd het noodlot 

hem, na twee pogingen, fataal en vloog hij uit de bocht. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

WW EE TT EENNSSCCHHAAPPSS PUZZELPUZZEL

Hoe krijgen we het inwonertal 
van Wieringerwerf omhoog?
M. Bouw flexwoningen op de Robbenplaat
N. Realiseren van woonruimte onder bruggen
O. Het centrum aanpakken en aantrekkelijker maken
P.  Buitenzwembad definitief slopen

Hoe heet de autoclub in Middenmeer?
L. Midlake Losers
A. Left Lane Bandits
D. Midlane Beffers
A. Spitsstrook Sleutelaars

Welke bedrijven wijzigen hun naam om beter in het 
internationale landschap op de Robbenplaat te passen?
I. FarmersMother Drainage
I. Feets
I. Bush
I. Küchenhof
I. RestenCastle

Way stopt Nico met zijn bedrijf One Way?
K. Hij was gesloopt en beschadigd
R. One Direction stopte er ook mee
A. Het liep de spuitgaten uit er was geen weg terug
S. Nobody’s knows Way

Hoe komt Nakkie L thuis ?
A. Via de A.C. de Graafstraatpaal
B. Met de taxi
C. Met de taxichauffeuse
D. Met de taxichauffeuse in bed

Welke wethouder kondigde zijn aftreden aan?
O. Thee
T. O
&. Theo
P. ter Ruyter

De traditie gaat door. Voor de 13e keer is de Wetenschaps-
puzzel in de Koetelkrant opgenomen. Schrik niet, het is een 
meerkeuzepuzzel. Plaats bij alle vragen de meest waarschijnlijke 
letter in het betreffende blokje. Uiteindelijk komt er een woord,     

 de oplossing, in te staan. 
 Stuur deze op naar: info@meerkoetelaars.nl en maak kans op een prijs. 

Wie is de slimste Wieringermeerder?Wie is de slimste Wieringermeerder?
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internationale landschap op de Robbenplaat te passen?
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Way stopt Nico met zijn bedrijf One Way?
K. Hij was gesloopt en beschadigd
R. One Direction stopte er ook mee
A. Het liep de spuitgaten uit er was geen weg terug
S. Nobody’s knows Way

Hoe komt Nakkie L thuis ?
A. Via de A.C. de Graafstraatpaal
B. Met de taxi
C. Met de taxichauffeuse
D. Met de taxichauffeuse in bed

Welke wethouder kondigde zijn aftreden aan?
O. Thee
T. O
&. Theo
P. ter Ruyter

Wat is ongehoord bij uitvaartcentrum Wieringermeer?
D. Laat je niet kisten hè!
O. Zand erover!
O. Registreren van de doden? Moeten wij dat ook bijhouden?
D. De fik erin!

Welke campagne voerde de gemeente 
Hollands Kroon in 2021?
F. Krijg de tering, weg met je uitkering
L. Drop je knife en doe wat met je life
Y. Toon begrip, raak niet in de slip
E. Blijf woke, ga niet aan de coke
R. Chop je lijf en hou hem stijf

Wat komt er eerder dan het feest van De Oude Beurs?
H. De sloop van de nieuwe Oude Beurs
A. Een nieuwe lockdown
H. Ad begint ferme du lac in Zuid-Frankrijk
A. Zomer en Carnaval op dezelfde dag

Welke inspanningen verricht Onafhankelijk 
Hollands Kroon om leden te werven?
O. Ze bezoeken de Facebookpagina Toekomst Wieringermeer
O. Ze doen grondig onderzoek naar de werkelijke woonplaats
O. Ze lokken leden weg bij concurrerende partijen
O. Ze lezen een lokaal magazine

Je zet een kuubskist op z’n kant langs de weg met je 
eigengemaakte verkoopwaar.  Hoe noem je hem?
D. Proefstalletje
I. Diefstalletje
E. Verkoopstalletje
F. Snaaistalletje

“Iedereen weet, knikkers 

moeten rollen… het liefst je 

eigen kant op. Daarom waait 

deze kogel met alle winden 

mee. Ze rolt van het ene 

gaatje in het andere en lijkt 

overal een bonk toelage uit te 

trekken. Van links naar rechts 

rolt ze langs de subsidiepot 

en ondertussen probeert ze 

zich tussen de reuzen-reuzen 

van de politiek te draaien. 

Vind jij de juiste route naar de 

flinke zak knikkers aan 

het eind?
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Uw cafetaria voor:
Lunch, Snacks, Diverse plates, catering,
Belegde broodjes, salades, hapjes enz.

Graag tot ziens met Carnaval…
ALAAF!!!

Brugstraat 15A   Middenmeer   
0227-503539

FAZANTSTRAAT 4  •  1771 CR  •  WIERINGERWERF  •  (0227) 60 21 85  •  WWW.JAAPSJEANS.NL

•  V O E T B A L 
•  T E N N I S
•  R U N N I N G
•  S P O R T S W E A R 
•  J E A N S  &  C A S U A L S

K I J K  O O K  E E N S  I N  O N Z E  W E B S H O P



Kleurwedstrijd Lieve Meerkoetelaars en 
Meerkoetelarinnen. 

Kleuren is leuk. Maar weet je wat er nog 
leuker is? Tekenen voor een 
prijs! We hebben weer een mooie 
kleurplaat voor jullie gemaakt om alvast 
in de sfeer te komen voor dit speciale 
carnaval. Uiteraard hebben we weer een 
mooie prijs voor de meeste originele, 
mooie en leuke kleurplaat. 
Lever de kleurplaat voor 27 februari in 
bij één van de volgende adressen: 

Woonhuis naast Pizzeria:
Torenstraat 7, Middenmeer 
Totaalmarkt  Elfring: 
Brink 56,  Slootdorp 
Slagerij  Poelsma: 
Terpstraat 3,  Wieringerwerf

Socials:
Naast onze website www.meerkoetelaars.nl zijn wij uiteraard ook te volgen op Instagram, 
Facebook en Snapchat. Zoek op CV de Meerkoetelaars en je zult ons altijd vinden. Volg 
ons zodat je geen feestje van ons mist tijdens en buiten Carnaval. Je blijft zo volledig op de 
hoogte van al onze ontwikkelingen. 

We hebben ons ook nog verdiept in TikTok, maar we vinden de privacyregels van onze 
Chinese vrienden toch iets zorgwekkender dan die van onze vrienden aan de overkant 
van de Atlantische Oceaan. Wellicht dat Mark Zuckerberg tegen de tijd dat jij dit leest al 
de stekker uit z’n platform in Europa heeft getrokken, dan hebben we geen andere keuze. 
Zoals we hierboven al meldde. Volg ons! Zodat je ook van dit nieuws op de hoogte te blijft. 
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SANNA VAN BILJOUW

DANIËLLE HOOIJKAAS

MAAIKE VAN DER LEE
ROOS POPKEMA
ANOUK DE BOER

ANNEMIEK TEN HAVE

ANNA QUAEDVLIEG

GERRITJE BAKKER
ROOS MUNSTER

ROOS HEERMANS
BRITT HUISMAN

MAAIKE BRAK

CARNAVAL!

Ir. Smedingplein 4

1771 AC Wieringerwerf
Tel. 0227-601596



Band zonder Banaan, Edwin Evers Band, Red Band, ze kunnen 

allemaal niet zonder. Zo ook de Raad van Elf niet, Hofkapel 

Toeternietoe is onlosmakelijk verbonden met de Carnaval. 

Ze raken altijd de juiste noot, zorgen voor de goede sfeer en 

muzikale ondersteuning tijdens het Carnavalsweekend. Tijdens 

het Prinsenbal in november lieten ze weer eens horen dat ze 

niet stil hebben gezeten. Nieuw in het repertoire onder andere: 

‘’Ik wil zwemmen, in Bacardi Lemon’’ werd enthousiast door 

het aanwezige publiek ontvangen en gespeeld alsof ie al jaren 

uitgevoerd wordt. Tot het moment dat het weer kan, staan zij te 

popelen om uw oren weer van fijne klanken te voorzien.

Een stel lichtvoetige en soepelheupige dames 

die niet bang zijn om een dansje te wagen. 

Sterker nog, ze leven ervoor. Het dansen zit 

in hun bloed en wordt aangemoedigd door 

Lianne de Boer en Hanneke Groot. Ook 

dit jaar zijn ze weer fris van start gegaan 

en begonnen aan een compleet nieuwe 

choreografie. Uiteraard hebben de echte 

Meerkoetelaars en Meerkoetelarinnen al een 

primeur gehad van het nieuwe repertoire 

tijdens het Prinsenbal. Dat was nog maar 

het begin. Dit jaar kunnen jullie genieten van 

spetterend optredens van de dansmariekes 

op zaterdag 26 februari. Dat wil je natuurlijk 

niet missen. De groep dansmariekes bestaat 

dit jaar uit:

Toeternietoe

De Dans
mariekes

Toeternietoe toetert vanaf heden 

met de volgende toeteraars.

Aïsha Rutte - altsaxofoon

Bas van Langerak - trombone

Chris van Vilsteren - trompet

Daniël Koobs - slagwerk

Jade Iliohan - trompet

Janny van Langerak - trompet

Karlijn Bruijninx - bariton

Kitty van Langerak - bariton

Klaas van der Heide - trombone

Marcel van Zoolingen - trompet

Maureen van Zoolingen - 

tenorsaxofoon 

Marije Beemsterboer - slagwerk

Niara Rutte - bas

Rick van der Heide - trompet

Thijs Wester - trompet

Tineke van Loon - tenorsaxofoon

Trudy van der Lee - slagwerk

Wim Sol - trombone

SANNA VAN BILJOUW

DANIËLLE HOOIJKAAS

MAAIKE VAN DER LEE
ROOS POPKEMA
ANOUK DE BOER

ANNEMIEK TEN HAVE

ANNA QUAEDVLIEG

GERRITJE BAKKER
ROOS MUNSTER

ROOS HEERMANS
BRITT HUISMAN

MAAIKE BRAK

39



40

Installatie, Modificatie & Service van:
- Verwerkingsmachine lijnen
- Frequentieregelaars, elektromotoren, ventilatoren & pompen
- Meet & regeltechniek
- Ontwerpen en assembleren van besturingskasten
- Besturing van pneumatische en/of hydraulische systemen
- Diversen elektrotechnische systemen & installaties

Industrieweg 43G                                                        
1775PW Middenmeer                                                

+316 30257001
Jacco@jdv-techniek.nl

GESPECIALISEERD IN ELEKTRO & 
BESTURINGSTECHNIEK VOOR DE LAND/

TUINBOUW EN INDUSTRIE SECTOR.



QUIcHEwijzer 41

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat zullen de politieke partijen van 
Hollands Kroon er dit keer weer van bakken? Om u als Hollands Kroon-bewoner (dus exclusief 
D. Pruimboom volgens het politbureau van OHK) goed voor te bereiden hebben we de 
deelnemende politieke partijen gevraagd om in één pakkende zin hun hoofdstandpunt met ons 
te delen. Volgens ons moet het maken van de juiste keuze maken nu een piece-of-cake zijn.
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huit

Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?
Aantal inwoners Wieringerwerf loopt terug.

Sportnite??
Ongemotiveerde, aan gamen verslaafde jeugd aan het sporten krijgen? 
Je spoort zelf naît!

Roofjes Kapsalon
Zwartwerkers onder de naam “Thuiskappers” groeit tot in de puntjes 
tijdens de lockdown, of deze uitloop permanent is valt nog te ontplooien.

Die staat er toch al?
Het uitzicht op de datacentra valt bij veel inwoners niet in de smaak. De 
gemeente hoopt een oplossing te bieden door het zicht af te schermen, 
bijvoorbeeld door een ‘groene muur’.

Trommelvlies 
Na gangmaker Trudy heeft nu ook Jelmer een nieuwe.

SPUIT 11
43

Stadse taferelen bij Van Steden. De juwelier heeft vanaf heden een 

goudeerlijk product in de verkoop, Het nieuw genoemde kruidenierswaar 

het  "Franse Acht" bleek een groot succes bij hippies en hangjongeren.  

Ze liggen er zelfs in een slaapzak voor de deur te wachten..
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Colümn
Bella Italia 

Hallo lieve mensen, 

Ikke heb joellie erg geemist, 

Zoals jullie wetün, Meerkoetelaars zijn 

echt gekke mensün!

Daarom ik hou van die raad van ellüf,  

oom Nasser is zellüf ook een beetje gek.

Jullie vieren goeie Carnaval, ook mooiüh 

moeziek met nümmer als “er staat een 

baard in de gang”,en “Nasser waar is 

mien pils”, heel mooiüh, en voor mij het is 

kleinüh stap van Allah naar alaaf.

Meerkoetelaars ik hou van joelie,

Kusjes Oom Nasser The king of Egypt. J
Woke met de zus van Joke
De 21ste eeuw is op volle stoom gekomen en het zijn waarschijnlijk verwarrende 

tijden voor sommige mensen. Het categoriserend denken van mensen was 

vroeger nog heel eenvoudig. Er was een man en een vrouw. Je was Protestant, 

Katholiek of niet goed bij je hoofd. Tegenwoordig zijn er zoveel hokjes gekomen 

dat het bijna niet meer te doen is om een oordeel te vellen op basis van een paar 

algemene kenmerken. 

Kortom, heb jij tegenwoordig ook zo’n moeite om mensen in hokjes te plaatsen 

dan is er vanaf 26 februari elke vijfde dinsdag van de maand de cursus: Woke met 

de zus van Joke. Margriet (red. de zus van Joke) gaat dan in op alle dimensies 

die er tegenwoordig geboden worden. Wellicht vind jij er wel één waar jij je 

helemaal in thuis voelt. De zus van Joke (red. Margriet) vertelt: “ Ik heb ooit een 

man gehad die er in deze cursus achter kwam dat hij na een jaar in het Klooster 

zich als een Non-binaire voelde. Maar dit was nog niet alles, ene Margriet (red. 

de zus van Joke) leerde dat ze naast de zus van Joke (red. Margriet) zich eigenlijk 

voelde als de broer van Henk (red. Joke bleek een man te zijn) ze stelde zich 

daarom ook liever voor als Johan (red. de zus van Margriet, die zich identificeert 

als Henk). Waarschuwing, de cursus kan als zeer vermoeiend worden ervaren. 

Het kan zijn dat deelnemers zich niet wakkerder voelen maar eerder verward.  
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De Ever Given 
loopt vast in de 
Slootervaart. 
Het vrachtschip 
kwam direct naar 
de Wieringermeer 
omdat hier lokaal 
enorm veel ali-
express pakketjes 
werden besteld. 
Mannen trek uw 
conclusie!
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Dorsmolen 6 - Wieringerwerf
Tel. 0227-604506

AUTOBEDRIJF 
ARJEN ZUIDEMA

Ook voor onderhoud en 
reparatie van uw airco

                   De Binderij
Persoonlijk   Creatief   Anders   Gedurfd

Het begrip in de Wieringermeer voor al uw trouw-arrangementen, bedrijfsfacilitering, vensterbankdecoratie, 
persoonlijke rouwstukken en diverse workshops!

Tina de Jong, tel.: 06-12875187

KWEKERIJ SCHRALE-WIJMAN

w w w . b l o e i e r s . n l

K W E K E R I J  S C H R A L E - W I J M A N

www.bloeiers.nl

www.bloeiers.nl

w w w . b l o e i e r s . n l

w w w . b l o e i e r s . n l

w w w . b l o e i e r s . n l
www.bloeiers.nl

w w w . b l o e i e r s . n l

KWEKERIJ SCHRALE-WIJMAN

KWEKERIJ SCHRALE-WIJMAN

KWEKERIJ SCHRALE-WIJMAN

KWEKERIJ SCHRALE-WIJMAN
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#meetoo
De #meetoo-rel heeft veel losgemaakt in de samenleving. De 

mannen met een machtspositie bij o.a. The Voice of Holland en 

Ajax waren zich, naar eigen zeggen, niet bewust van de ernst 

van hun grensoverschrijdende berichten. Het loopt zo hoog op 

dat er zelfs boze meldingen binnen zijn gekomen over Whatsapp-

buurtpreventie-apps. 

Deze app-groepen zijn opgezet om de buurt veilig te houden 

en potentiële inbrekers op boevenpad op te sporen. Maar de 

buurvrouwen, ook wel bekend als “the girl next door”, begonnen 

in verschillende groepen ongewild over hun vermiste poes te 

vragen. “Er zijn kale en natte poezen vermist”,  luidde het bericht. 

Op dit moment zijn er nog geen aangiftes gedaan. Graag horen wij 

welke buurvrouwen dit betreft.

grand prix 
molièrestraat

voor de zoveelste 
keer ging de 
Professor granpré 
molièrestraat op 
de schop. Het leek de 

gemeente nu een goed 

plan om de straat te 

hernoemen en er een 

andere bestemming 

aan te geven.  
de A7 biedt een betere 

ontsluiting dan 
Zandvoort dus heeft 

prins Bernhard 
ook hier flink 
geïnvesteerd.

De Spiraal
van protest 
De wildgroei aan protestgroepen begint zorgwekkende proporties te nemen. 
Opkomen voor je rechten is staatsrechtelijk gegrond maar het is belangrijker 
om de neuzen dezelfde richting op te zetten. Waar de ene groep vindt dat 
de datacenters niet de beloofde werkgelegenheid brengt en prefereert 
daarom andere industrie met meer werkgelegenheid. Helaas is er dan weer 
een andere protestgroep die weer tegen arbeidershuisvesting in de polder 
is waardoor deze mensen geen plek hebben om te wonen. Tevens stuiten 
nieuwbouwplannen in de dorpen ook weer op protest van omwonenden. 
Waardoor enige vernieuwing in de dorpen van de polder niet mogelijk is. Uit 
alle onvrede over de niet gewenste veranderingen is een groep opstandige 
mensen een protestgroep begonnen tegen de protestgroepen. De initiële 
protestgroepen zijn het hier niet mee eens waardoor ze doen waar ze goed 
in zijn; in protest gaan. We zijn bang dat we in een bepaalde cyclus zijn 

gekomen.  
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Agrarisch loonwerk en grondverzetAgrarisch loonwerk en grondverzet

WE SPUITEN NIET, WE SPUITEN NIET, 
MAAR DOEN WEL HEEL MAAR DOEN WEL HEEL 
VEEL ANDERE DINGEN!VEEL ANDERE DINGEN!

EVEN EEN MOOI 

CARNAVAL 

UIT DE GROND STAMPEN!

EVEN EEN MOOI 

CARNAVAL 

UIT DE GROND STAMPEN!

+316 55 77 46 74          info@veenstragrondwerken.nl          www.facebook.com/veenstragrondwerken

                                                                          

HET OUDSTE EN MEEST ERVAREN
DRAINAGEBEDRIJF VAN  NEDERLAND

BOERSMA’S DRAINAGEBEDRIJF



En de boer…
 

Meer dan ooit wordt de boer bedreigd in zijn bestaan
Dat zal de meeste burgers niet zijn ontgaan

Door te schermen met een papieren stikstofprobleem
Ontstaat een grote ruimtelijke claim

Agrarische grond inwisselen voor het bouwen van huizen
Valt voor een agrariër niet met elkaar te kruizen

Is de natuur daar echt bij gebaat?
Of is dát juist wat er wordt geschaad?

Ondertussen staat het voorjaar weer voor de deur
Dat geeft het landschap gelukkig weer wat kleur

Want de boer zorgt in zijn beleving
Voor de allermooiste leefomgeving
 

En de boer, 
hij ploegde voort



Layout & fotobewerking:
Burghout design & druk

Foto’s: 
Meerkoetelaars, 

Rien ne va plus

Tekeningen: Juf Tonny

Tekstverwerking: Margriet

50

Colofon
 Alleen?  Hij heb gewoon een zus...
 Jeroen, poep aan je schoen
 A=  Dolf of Nus
 Iris,  wil je er een glas bij?
 Data Non Grata,  ze eten er vast geen vis
 
 Doe je er ook ff 
 een stokbroodje in?  Waarin?
 

 Iro  de zus van Ivo
 Stevig gebouwd?  Ja mijn vader zat in de bouwploeg.
 Deze heb ik al gehoord en goedgekeurd.
 Morgen …   wordt er geneukt.
 Mijn broer is een ne... uuh Jager
 Het blijft me achtervolgen die ellende
 Weet jij wat Elles -dee 
 
 als je met 645 ugl al 
 tegen het verkeer in rijdt  dan kun je niet tegen drank.

 Zolang je het in 
 vertrouwen doorverteld  is er niks aan de hand. 



Colofon
 Alleen?  Hij heb gewoon een zus...
 Jeroen, poep aan je schoen
 A=  Dolf of Nus
 Iris,  wil je er een glas bij?
 Data Non Grata,  ze eten er vast geen vis
 
 Doe je er ook ff 
 een stokbroodje in?  Waarin?
 

 Iro  de zus van Ivo
 Stevig gebouwd?  Ja mijn vader zat in de bouwploeg.
 Deze heb ik al gehoord en goedgekeurd.
 Morgen …   wordt er geneukt.
 Mijn broer is een ne... uuh Jager
 Het blijft me achtervolgen die ellende
 Weet jij wat Elles -dee 
 
 als je met 645 ugl al 
 tegen het verkeer in rijdt  dan kun je niet tegen drank.

 Zolang je het in 
 vertrouwen doorverteld  is er niks aan de hand. 

Industrieweg 7  
1775 PV  Middenmeer-Holland 
info@kremerzaden.com 
www.kremerzaden.com

Kremer Zaden 
wenst u een feestelijk 

carnaval toe!
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www.autorijschooljeffreyvleugel.nl
06-25256955 of 0227-502446

Kijk voor leuke aanbiedingen 
op mijn website!

Slootvaartweg 3 – 1774 PC  Slootdorp
Tel. (0227) 58 14 65 – Fax (0227) 58 18 23

info@hoekengamechanisatie.nl
www.hoekengamechanisatie.nl

ONDERHOUD – REPARATIE – SERVICE EN VERKOOP VAN TRACTOREN EN WERKTUIGEN

geleverd zonder marieke's


