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'De Kroonbode'
is het maandblad van Seniorenvereniging
"De Kroon" (SVK) en wordt uitgegeven sedert 23-11-1990.

Ondergetekende
naam en voorletters

Geb.jaar

M/V

................................ ................ ..........
................................ ................ ..........

Correspondentieadres:
Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg
van Yntze Wiebenga
Bestuur
Voorzitter vacant. Secretaris Rene Verberne
(0227 501904). Wnd Penningmeester Wilco
de Groot (0227 502004), lid Frouke Katuin,
lid. Susan Hoes - de Braal, lid. Yntze Wiebenga, lid. Nico Wagenaar, lid
Redactie:
Henk Torenvlied:  06-18568291
e-mail: henk.torenvlied@quicknet.nl
Suzan Hoes:		
 0227-601786
e-mail: hoesk@multiweb.nl.

Straat en huisnr.			

Postcode

................................................. ….............
Woonplaats, Telefoon, e-mailadres
................................................ ...................
...............................................................
Geeft zich op als lid van de S.V.K.
Datum ......../........../ 2021
Handtekening(en)
…………………..
…………………..
-o-o-o-o-

Advertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pagina 120 Euro per jaar.
Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga
Kopij:
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de
15e van elke maand deponeren in het houten
kistje op de tafel bij de televisie. Nadruk met
bronvermelding is toegestaan.
Belangstelling en meedoen:
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan
de activiteiten. Lidmaatschap Seniorenvereniging “De Kroon”, per gezin is €85.00 per
jaar. Lidmaatschap per persoon is €52.00
per jaar. Bij het lidmaatschap inbegrepen het
maandblad “Kroonbode”.

Belangrijke telefoonnummers:
Kroonwaard:

 0227 608129
Politie: Voor spoedeisende hulp bij brand,
ernstig letsel of ziekte

 112
Indien geen spoed noodzakelijk is, bel
politie op nummer

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:
Bankgiro

 05821-26000
Rabobank

Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Seniorenvereniging “de Kroon” (SVK) te
Middenmeer.

04994-99112
(24 uur per dag bereikbaar).
Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.
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Programma van de maand
Wekelijks
De traditionele wekelijkse activiteiten kunnen helaas nog steeds niet beginnen, zolang de
huidige coronamaatregelen van kracht zijn. We hopen in januari 2021 weer wat te kunnen
organiseren. Dus nog even geduld beoefenen.
Voor alle duidelijkheid. 1,5 meter afstand bewaren, handen ontsmetten en mondkapje op als
je binnenkomt. Ga je zitten dan kan het mondkapje af. Vooralsnog mogen er maximaal 30
leden aanwezig binnen zijn.

Overige aktiviteiten
Zondag
20 december
Koffiedrinken				
Woensdag 23 december
Kerstmiddag 				
					(drankje,hapje met muziek)
Zondag
10 januari Koffiedrinken					
Zondag
24 januari Koffiedrinken					

11.00 -13.00 uur
14.30 - 17.00 uur
11.00 - 13.00 uur
11.00 – 13.00 uur

Liefhebbers van biljarten kunnen dagelijks van biljart gebruikmaken tot uiterlijk 18.00 uur,
m.u.v. de dinsdagmiddag wanneer Doet&Ontmoet van Wonen Plus Welzijn aanwezig is.

Bestuursmededelingen

Inhoud
Blz 3
Blz 4
Blz 4
Blz 4
Blz 5
Blz 5
Blz 7
Blz 7
Blz 7
Blz 8
Blz 9
Blz 10
Blz 12
Blz 14
Blz 14
Blz 14
Blz 16
Blz 22
Blz 23

Colofon
Programma van de maand
Inhoud
Bestuursmededelingen
Mededelingen
Puzzeloplossing
Dankbriefje
Dank
Koffiedrinken op zondag
Veranderingen in de landbouw (2)
De dagen de deur niet uit
De Kroonpuzzel
Kerstfeest donker - licht
Kerstmis en ik
Kroonmenu van de maand
Ook voor jou
Ons Pools avontuur
Die hoed past iedereen
Zet ‘m op (2001)

1. Door Henk en Dirkje Huizenga worden er
wederom in januari 2 koffie ochtenden georganiseerd. Wil je hierbij aanwezig zijn neem
dan even contact op met Henk (telefoon
501081), zodat hij tijdig weet hoeveel leden
hiervan gebruik willen maken.
2. Onder voorbehoud dat de corona maatregelen niet worden verscherpt zal er een kerstmiddag worden georganiseerd op woensdag
23 december. Bij de invulling van deze middag denken we o.a. aan koffie/thee, drankje
en hapje, opgeluisterd met prachtige Kerstmuziek en beelden op het grote TV beeldscherm. Duidelijk is wel dat maximaal 30
leden (inclusief vrijwilligers) hieraan kunnen
deelnemen. Deelname is gratis.
3. Door gemeente Hollands Kroon is aan seniorenvereniging de Kroon m.i.v. 4 december
een exploitatie- en horecavergunning verleend. Als bestuur zijn we hier heel blij mee.
De aanvraagprocedure heeft nogal wat tijd
en vele documenten in beslag genomen maar
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uiteindelijk heeft alles zijn beslag gekregen.
Met de verleende vergunningen zijn we nu
volledig vrij wat betreft het verstrekken van
eet-en (alcohol bevattende) drinkwaren.

Overlijden Met leedwezen vernamen wij
dat op maandag 23 november, op 87 jarige
leeftijd, is overleden ons lid Gerrit Martinus Altena. Wij wensen Thea, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte om dit leed te
4. SVK is volwaardig “partner” lid geworden dragen.
van de stichting “Lokaal Samenwerkende
Eveneens met leedwezen vernamen wij het
Belangenorganisaties Ouderen” (LSBO).
op 1 december, op 77-jariBij deze stichting zijn alle 8 seniorenverenige leeftijd overlijden van
gingen van gemeente Hollands Kroon aanonze vrijwilligster Jellie
gesloten. Het is belangrijk dat senioren van
Strikwerda. Zij was o.a.
onze gemeente gezamenlijk optrekken voor
jaren lang actief met de
behartiging van onze belangen. In februari
organisatie en bereiding
2021 zal een vertegenwoordiging van het
van onze “Open maaltijd”
bestuur aan een vergadering van LSBO deelwaarvan op17 juni 2015
nemen. We zijn benieuwd wat er allemaal ter
de laatste plaats vond. Wij
sprake zal komen. Daarnaast zullen we dan
wensen Jurjen, de kindekennismaken met de besturen van de andere
ren en kleinkinderen heel veel sterkte met
seniorenverenigingen van gemeente Hollands hun verlies.
Kroon.
Bingo
5. Er is een grote EHBO kist aangeschaft,
Marij, Hannie en onze vaste hulp Frouke
voorzien van alle noodzakelijke verbandmid- wensen alle bingospelers Prettige Kerstdadelen, pleisters enz. enz. De inhoud van deze gen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar
kist is uitsluitend bestemd om te worden ge- Wij hopen in het nieuwe jaar weer te beginbruikt door deskundige hulpverleners en mag nen met de Bingo.
dus niet worden gebruikt door onze leden.
Daarnaast zal in de keuken een EHBO kistDigitaal Inloop Spreekuur in de Kroon.
je worden opgehangen, waarvan de inhoud
Het digitale inloopspreekuur kan vanwege
(pleisters, klein verbandgaas en desinfecteer de 1,5 m afstandsregel niet op de reguliere
middel) kan worden gebruikt bij kleine onmanier plaatsvinden. Wel is het mogelijk om
gevallen. Onze vrijwilligers zijn hier verant- bij een bepaald probleem waarbij hulpvrager
woordelijk voor.
Rene
en medewerker níet naast elkaar hoeven te
-o-o-o-ozitten, hulp te kunnen bieden. Voor hulpvragen: Stichting Present, 06 27154378.

Mededelingen
Data ophalen huisvuil
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 12 en 26 januari. Restafval,
dinsdag 5 januari. Plastic, blik &
drinkpakken, dinsdagen 22 dcember
en 19 januari. Papier op de dinsdagen
22 december, 5 en 19 januari.

Opgenomen
Mevrouw Corrie Allaart, woonachting
Kroonwaard 55 is op 1 december opgenomen in het verzorgingscentrum Lindendael
in Hoorn. Wij wensen haar het allerbeste
-o-o-o-o-.

Puzzeloplossing

Wij feliciteren met hun verjaardag
Zo... Dat is leuk... We hebben deze keer een
03
januari
Dhr. N. Wagenaar		
winnaar die in juni 2011 voor het laatst heeft
12
januari
Mw. N. v. Schaik – Geers meegedaan. Welkom terug. De winnaar is
17
januari
Mw. T van Til – Klaver
onze eigen Henk Huizenga, Beukenlaan 45.
18
januari
Dhr. J. Bosman
De oplossing luidt “Een beetje belangstelling
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
doet een ieder goed”. Nu, dat is toch zeker
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
waar! Deze keer 14 inzendingen. Henk, van
mensen zijn die in deze rubriek willen worharte gefeliciteerd en het bloemetje is naar je
den genoemd, gaarne bericht.
onderweg.
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Dankbriefje
Tjonge tjonge, dat is leuk.
Daar word ik toch uitgekozen.
Hartelijk bedankt
voor de mooie bos bloemen
die ik mocht ontvangen.
Ook in deze rare wereld
zijn er toch nog verassingen
vriendelijke groeten
Jannie van der Schraaf
-o-o-o-o-

Koffie drinken op
zondag in “de Kroon:”
Op zondag 6 december zijn Henk Huizenga
en Dirkje om 11.00 uur druk in de weer. Er
staat een lange tafel , waar om heen 12 stoelen op ruim 1.5 m van elkaar staan. Dit doet
wel wat afbreuk aan de gezelligheid.

Spoedig zijn alle stoelen bezet en wordt er
koffie geserveerd met een stukje banketstaaf.
Enkele mensen zitten met een mondkapje op
en komen tot de conclusie, dat men zo maar
moeilijk koffie kan drinken, dus ze gaan af.
Henk en Dirkje hebben beide een mondkapje
Als men langs de achterzijde naar boven gaat op met een aparte opdruk. Henk ziet er wat
in “de Kroon” valt direct op, dat er mensen
wreed uit met een rij grote tanden. Er wordt
wonen, die van gezelligheid houden. Er staat druk gepraat, zodat het gezellig is. Ten slotte
een mooie kerstboom en veel goed onderzijn we met 11 gasten .
houden planten. Ook is het er keurig schoon.
Mw. Kieftenburg doet hier heel veel aan.
Op het scherm is men reeds in kerststemming ( veel sterretjes). Dan neemt Henk het
woord en deelt mee, dat we deze keer alles
gratis krijgen. Het wordt aangeboden door
de S.V.K. omdat er door de coronacrisis zo
weinig mag. Applaus !!

Dank

Op tafel staan schaaltjes met pepernoten, ze
zijn lekker. Fook vindt de pepernoten aan de
kleine kant. Zij kreeg veel grotere pepernoten, verschil moet er zijn. Dan volgt er een
tweede kop koffie. Om 12.00 uur worden de
koppen en de schaaltjes weggehaald en wordt
er wat naar keuze geserveerd. We krijgen
heerlijke warme snacks, wat hebben we het
Bedankt voor de goede zorgen.
toch goed. Enkele dames ontdekken zelfs, dat
Mw. van Dok de port, die hier geschonken wordt, heel lek-o-o-o-oker is, nog lekkerder dan advocaat met veel
slagroom, dat belooft wat voor de toekomst!

Vriendschap

Wil doodeenvoudig zeggen:
“Het liefdevol met elkaar eens zijn

Om 13.00 uur wordt er afgeruimd en hebben
we een gezellige bijeenkomst achter de rug.
Henk en Dirkje blijven met de afwas achter.
Onze dank voor het vele werk, wat jullie verricht hebben. Over 14 dagen zijn jullie weer
welkom.
D.S.

over alle vragen des levens
Cicero
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Veranderingen in de
landbouw
in de afgelopen eeuw
(deel 2, aardappels)

korte kiemen, die bij het poten niet verloren
gaan. Dit voor de pootgoedteelt. Voor consumptieteelt bewaart men de poters in bulk.

Dina Wansink schreef enkele Kroonbodes
geleden een leuk stukje over de huishouding. En dan speciaal over alle veranderingen
in de wijze waarop het tegenwoordig gaat
tegenover vroeger. Dat zette mij aan het denken. Ik ben geboren in 1930 en opgegroeid
op een vnl. akkerbouwbedrijf. Wat heb ik
zien veranderen? Ik denk meer dan er in eeuwen daarvoor veranderd is. Nu iets over de
Vroeger gebruikte men houten bakjes, tegenaardappelteelt.
woordig ook wel kunststoffen bakjes (betere
hygiene). Dan begint het poten. Met een
paard trok men vroeger geulen. In die geulen
werden uit de bakjes of uit een pootschort
de aardappelen met de hand gelegd. Het was
lichamelijk zwaar werk. Met een door een
paard getrokken aanaarder werden de poters
gedekt. Dat aanaarden om goede ruggen te
vormen deed men enkele malen, dit ook ter
bestrijding van het onkruid. Ook liep men
enkele malen door de geulen, ontstaan door
het maken van de ruggen, om overgebleven
onkruiden te bestrijden. Tegenwoordig heeft
men pootmachines, die 4 rijen tegelijk planten, zij dekken de poters meteen af.

Aardappels poten deed je vaak met twee of meer
personen. De voorste persoon maakte kuiltjes in de
grond en de achterste liet in elk gaatje
een pootaardappeltje vallen (1941)

Voor de pootgoedteelt zijn dat soms snarenbed machines, dan spaart men de spruitjes
op de poters, voor de consumptieteelt gebruikt men machines met lepels en poot men
uit bulk. Met een rijenfrees vormt men in 1
werkgang de ruggen. Tegen onkruid kan men
spuiten. Bij het selecteren van het pootgoed
(zoeken naar zieke planten), liep men vroeger door het gewas met een zak op de rug om
de zieke planten te verzamelen.

Tegenwoordig rijdt men met een selectie wagen, wat een enorme verlichting van het werk
geeft. Voor de bestrijding van de gevreesde
aardappelziekte gebruikte men in mijn jonBij de aardappelteelt onderscheiden we 3
gere jaren koperverbindingen. Later minder
doelgroepen, t.w. pootgoedteelt, teelt voor
giftig en gewas vriendelijker mangaan/tin
consumptie en de teelt van fabrieksaardapverbindingen. Voor de consumptie teelt spoot
pelen. Voor beide begint men met het klaarmen soms wel 10 tot 12 keer. Na de 2de
maken van het pootgoed. Door de poters in
wereldoorlog kwamen er sproeimachines, de
kiembakjes te zetten en te belichten, tegeneerste, die wij hadden besproeide 6 m breed
woordig in schuurkassen, kweekt men sterke en had een ronde tank van 400 liter. Deze
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werd getrokken door een paard. De pomp
werd vanaf een wiel aangedreven. Na enkele hectares gespoten te hebben was bij een
beetje wind het paard en de man blauw van
de koperverbinding. Voor de oorlog werkte
men vaak met rugspuiten. Tegenwoordig
heeft men vaak zeer brede machines tot wel
36 meter en zit de tractorchauffeur in een
cabine, wat wel zo gezond is. Bij de pootgoedteelt wordt in juli het gewas gedood en
oogst men in juli/augustus. Consumptie- of
fabrieks- aardappelen oogst men in september of oktober en sterft het gewas meer natuurlijk af. Oogsten deed men met een lichter
of een werpradrooier. Een aantal mensen
raapten dan de aardappelen met de hand op
in kisten of manden. Deze werden opgeladen
en tot ruim na de oorlog werden de aardappelen in zgn. kuilen bewaard. Dat waren
langwerpige sleuven van ca. 25 cm. diep en
een paar meter breed. De aardappelen werden afgedekt met riet of stro. Bij vorst kwam
er een dikke laag grond op. Tegenwoordig
oogst men aardappelen met 2 of zelfs 4 rijige
machines. Met een paar mensen oogst men
meerdere hectares per dag. Ze worden los
vervoerd in grote kipwagens. In grote gekoelde gebouwen slaat men de aardappelen
op, los of in kisten om ze later te verwerken.
Het is duidelijk, dat er een enorm verschil
in arbeidsbehoefte is tussen het begin van
mijn werkzame leven (1953) en tegenwoordig. Ook is het werk lichamelijk veel minder
zwaar geworden.
De komst van machines heeft een enorme
ommekeer in werken, denken, kapitaalbehoefte en schaalvergroting gebracht. Ik heb
dit allemaal meegemaakt.

Aardappels sorteren
D.S.
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De dagen de
deur niet uit

(Marinus van den Berg)
De dagen de deur niet uit
De dagen van veel alleen
De nachten van alleen
De ochtenden willen nog wel
De middagen die vervelen
De avonden donkerder en steeds langer
Niets nieuws te vertellen
Het coronanieuws teveel
Niet weten van hoe lang nog
De dagen van gaan in jezelf
De dagen naar binnen
De dagen van voorbij
De dagen voor je innerlijke deur
De dagen van gegroet worden
De dagen van thuis zijn bij jezelf
De dagen van hoop gaan niet voorbij
Die geven nachten licht genoeg,
Licht gaat alle tijd voorbij.

Januaripuzzel 2021

Horizontaal
1 openbaar 6 deel van een fietswiel
11 gelofte 12 voorzetsel 14 truttige
vrouw 15 niet deelbaar door twee
18 een proef doen 20 geboden som
21 ventje 22 aanwijzend voornaamwoord 24 parasiet 26 zeer krachtig
28 snelle gang 30 tweewielig voertuig 31 adellijk 33 binnenplaats in
een huis 34 werelddeel 35 zaakleider 37 grond om een boerderij 39
maanstand (afk.) 40 Europese rivier
41 minder worden 43 deel van een
fiets 45 deel van een dak 47 loflied
48 beschermend hoofddeksel 49 ten
behoeve van 50 afkerig van werk
52 Griekse ongeluksgodin 54 zonder zicht 56 Guinees biggetje 58
bruto (afk.) 60 lijm 62 gift aan een
bedelaar 64 slot 66 slang 67 foefje
68 buiging in een weg 70 garen 71
artistieke figuurdans 74 roklengte
76 op de wijze van 77 kleur 80 ontkenning 81 ervaren matroos 83 niet
geslaagd 85 meeuwachtige vogel 86
gepensioneerd 88 schrijfbordje 89
zuiver gewicht 90 ontwerpen
Verticaal
1 zonder moeilijkheden 2 een eed
afnemen 3 Bulgaarse munteenheid
4 hetzelfde 5 karaat 6 verwonding 7
opmerkzaam 8 honderd vierkante meter 9 de moeilijkheden aan het begin 10 maf 13 vulkaan
op Sicilië 16 bijwoord 17 toezicht houden op 19 wintersportplaats 23 populair 25 rauwkostgerecht 27 technisch onderwijsassistent 29 regenscherm 30 Chinese deegwaar 32 deel van
een huis 36 het op en neer gaan 38 post van bewonderaars 42 lichamelijke opvoeding 43
kindervermaak 44 weloverwogen 46 overblijven 51 bolgewas 53 Afrikaanse handtrom 55
familielid 57 bedreven 58 zat 59 zeer verwonderd 61 nachtvlinder 63 onbeschaafd 65 uitzinnig 69 bestanddeel van beton 72 reeds 73 deel van een toneelstuk 75 achterzijde van de hals
78 woordmerk 79 ver (in samenstellingen) 82 roem
84 grote watervlakte 87 computer
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Kerstfeest,
donker - licht
De koning wordt oud, fluisteren de ministers
tegen elkaar. Erg jammer, maar het is wel
zo. De oude koning is een goede koning. Hij
heeft jarenlang zijn land en volk goed geregeerd. Zelf voelt hij ook dat hij oud wordt en
niet meer zo lang zal leven. Gelukkig heeft
de koning twee zoons waarvan een hem op
zal volgen.
De ministers weten wel wie dat zal zijn.
Natuurlijk de oudste zoon. Maar de koning
is daar nog niet zo zeker van. Hij houdt van
beide zoons evenveel, maar wie van de twee
is het meest geschikt? Wie is het meest geschikt om koning te worden?
De koning heeft een paar dagen tijd om een
plan uit te broeden. Dan roept hij zijn zoons
bij zich. Hij vertelt hun dat hij te oud wordt
om te regeren. Hij zal binnenkort het koningschap overdragen aan een van de jongens.
De zoons schrikken er van en protesteren.
Zij vinden hun vader nog lang niet oud en
hij doet alles toch nog goed? Ze voelen nu
nog niet zo veel voor het koningschap. Hoe
langer het uitgesteld kan worden des te beter.
Trouwens, denkt de jongste zoon, mijn broer
zal toch wel koning worden als oudste. Daar
hoef ik me toch niets van aan te trekken?
De oude koning laat zich niet van de wijs
brengen. “Ik hou van jullie allebei evenveel
en daarom wil ik jullie allebei een kans geven. Ik heb een taak voor jullie”, zegt hij. De
jongens kijken naar hun vader en denken dat
het allemaal wel mee zal vallen. “Jongens”,
zegt de koning, “jullie krijgen van mij een
gouden muntstuk en daar gaan jullie afzonderlijk iets van kopen waar je de hele eetzaal
mee kan vullen”. Het paleis heeft vele zalen.
Een ervan is zo groot dat er wel 250 mensen
in kunnen. Met kerstfeest worden er altijd
veel mensen uitgenodigd. Arm en rijk, oud
en jong! Al die mensen krijgen een plaats in
de grote zaal waar dan gegeten, gedronken en
gepraat wordt.

wij dat niet later doen? Ik zou juist met mijn
vrienden naar de disco”. “Ja vader”, zegt de
jongste zoon, “ik zou nog op jacht gaan met
een paar vrienden”. Maar de koning zegt:
“Jullie moeten nu gaan, want je hebt maar
een paar dagen de tijd”. En zo gebeurde het!

Beide jongens rijden op hun paarden weg. Ieder een andere kant op. “Succes hè”, zeggen
ze tegen elkaar. De oudste zoon rijdt naar het
platteland, hij heeft nog geen idee waar hij
moet gaan zoeken en wat? Hij kijkt al rijdend
wat rond of hij toevallig iets ziet. Daar komt
een boer aan met paard en wagen. De wagen
is hoog opgetast met hooi. Dat lijkt mij wel

wat, denkt de jongen. Zoveel hooi, daar kan
ik vast wel de grote zaal mee vullen.
Hij spreekt de boer aan en vraagt of hij al
zijn hooi mag kopen. Al zijn hooi voor een
gouden muntstuk??? De boer kijkt verbaasd.
Dat beetje hooi voor zoveel geld kopen?
Daar stemt hij in toe, want dat kan hij niet
zomaar aan zijn neus voorbij laten gaan. Een
gouden muntstuk!!! Zo, denkt de zoon, als
het allemaal zo vlug gaat kan ik vanavond
nog naar de disco.

De jongens kijken hun vader bedenkelijk aan Toen al het hooi wat hij van de boer gekocht
en de oudste zegt: “Vader, dat is geen gehad in de eetzaal was uitgestrooid was er nog
makkelijke opdracht die u ons geeft. Kunnen niet een kwart van de eetzaal bedekt. Wat
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viel dat tegen! Dat is pech, dacht de oudste
zoon, maar ik denk dat mijn broer er ook
niets van terecht zal brengen.
Een paar dagen later komt de jongste zoon
thuis. Hij zit op zijn paard en heeft een doos
achter zich vastgebonden. Als hij afstapt
komt zijn broer hem al tegemoet. “Is het
jou gelukt om je taak te volbrengen?' vraagt
hij. “Ik weet het niet”, zegt de jongste zoon.
“Heb jij alles in die doos zitten?” vraagt de
broer ongelovig. Een half uur later is de doos
uitgepakt in de grote zaal. In de doos zaten
20 olielampjes. De jongste zoon zet de lampjes in alle hoeken en op lege plekjes neer.
Samen met de bedienden vult hij de lampjes
met olie en steekt ze aan. En zie.... de hele
zaal wordt verlicht!
De oude koning komt kijken. Hij voelt het
licht en de warmte zijn oude botten verwarmen. Ook van binnen voelt hij zich warm
worden. Het lijkt wel of alles er mooier en
vriendelijker uit gaat zien om hem heen. Hij
gaat rechtop staan en kijkt rond. Nu weet hij
zeker wie van de zoons hem op zal volgen.

“Ik word te oud om nog langer uw koning
te zijn”, zei hij, “iemand anders moet het
koningschap op zich nemen”. De gasten in
de zaal begonnen allemaal door elkaar heen
te praten. “Nee toch”, riepen ze. “Koning, u
houdt er toch niet mee op? Wij zullen nooit
meer zo'n goede koning krijgen. Nee toch!”
De koning vroeg weer om stilte. “Ik ben nog
niet klaar met mijn verhaal. U weet dat ik
twee zoons heb. Twee goede zoons waar ik
veel van hou. Één kan er maar koning worden. De oudste natuurlijk denkt u, maar ik
heb beiden op de proef gesteld”.
De koning vertelt over de taak die de beide
zoons voor het kerstfeest moesten uitvoeren.
Onafhankelijk van elkaar. “En kijk...... mijn
besluit is gevallen. Mijn jongste zoon zal mij
opvolgen. Hij zal uw koning worden”. Eerst
was het doodstil in de zaal, maar toen de koning zijn jongste zoon bij zich riep begonnen
de gasten te klappen. De koning zal wel goed
weten wat hij doet!

Het is kerstfeest, de gasten die uitgenodigd waren kwamen de grote zaal binnen.
Ze keken verwonderd rond. Wat een licht
en warmte overal. Daar heeft natuurlijk de
koning voor gezorgd. Hij weet wat mensen
nodig hebben, warmte en licht. Het werd een
gezellig kerstfeest. Er werd veel gepraat en
ook werden er liederen gezongen en natuurlijk werd er heerlijk gegeten en gedronken.

De oudste zoon kwam naar voren en ook hij
klapte in zijn handen. Daarna sloeg hij een
arm om zijn broer heen en de oude koning
stond er glimlachend bij. Toen beduidde hij
zijn gasten dat ze weer konden gaan zitten en
hij riep de bedienden om de glazen nog eens
te vullen. Nu werd het echt tijd voor de kerstwens! De oude koning schraapte zijn keel en
sprak: “Er is veel licht in de zaal. Alles wat
donker was wordt door het licht aangewakkerd en meegenomen. Het licht verwarmt
onze gezichten. Op een eenvoudige maar
doordachte manier is het licht hierheen gebracht door mijn jongste zoon. De hele zaal
is ervan vervuld, zoals de opdracht luidde. Ik
hoop en wens dat al mijn landgenoten, ook
zij die nu nog in het donker moeten leven,
veel van dit aanstekelijke licht mogen ontvangen”.
De koning hief zijn volle glas omhoog en de
gasten volgden zijn voorbeeld. Zij wensten
elkaar een gelukkig kerstfeest toe.
Nora Abbing (77)(Uit Plus)

De koning stond op en vroeg om stilte. Dat
zal de kerstwens wel zijn, dachten de gasten. Ieder jaar bedacht de koning een andere
wens voor zijn volk. Het was altijd weer een
verrassing wat hij te zeggen had. Maar nu
had hij de gasten iets anders mee te delen.

Geluk is de weerkaatsing van
het licht,
dat je laat schijnen in het
leven van een ander.
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Kerstmis en ik

1 eetlepel kappertjes
150-200 gram volkoren spaghetti.

De tijd is goed, de tijd is slecht
het leven kringelt door
een groene duif, een rode specht en ik: waarom, waarvoor?

Bereiding:
Maak de groente schoon. Snijd de ui en de
knoflook in snippers,
de bleekselderij in reepjes en het stukje peper
klein.
Fruit dit in de hete olie zacht.
Voeg de gepelde tomaten toe en pureer de
groente met een staafmixer.
Was de tomaatjes en halveer ze.
Snijd de olijven in stukjes.
Roer de tomaatjes, de olijven en de kappertjes door de saus en laat
dit 10 minuten zacht sudderen.
Kook de spaghetti in ruim water volgens de
gebruiksaanwijzing op de
verpakking.
Giet de pasta af en meng de saus er door.
Lekker met vegetarische roerbakreepjes.

Al zien we schittersneeuw
die zacht op aarde valt
dan toch gegil, geschreeuw ~
en ik: mijn vuist gebald!
De kerk is uit, gebed verstild,
de dagen leeg en lang
zo heeft zij nooit de dood gewild ~
en ik: betraand gezang.
Waar oorlog gaten slaat
in bomen zonder kruin
een dode zee vol haat en ik: naast vallend puin.

Eet smakelijk,
Suzan

Verdwaald in bruine ogen
totdat de zon op kwam
van heel haar wijds vermogen
en ik: de liefde nam.
Hoe stemmen kunnen klinken
als niemand je verwacht
de wereld zien verzinken en ik: "ik denk volbracht"
Maar sneller dan mijn denken
verschijnt die nieuwe ster
een vrouw, haar Kind, liet schenken en ik: van oh zo ver...
Ted van Turnhout
-o-o-o-o-

Kroonmenu
van de maand
Spaghetti
alla napolitana
Ingrediȇnten:
1 ui
1 teentje knoflook
1 stengel bleekselderij
½ rood pepertje
2 eetlepels olijfolie
½ blik gepelde tomaten
200 gram kerstomaatjes
10 zwarte olijven
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Doet & Onmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard
•
•
•
•

Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?
Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?
Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?
Of vindt u het gewoon gezellig om samen een kop koffie te drinken en een spel te doen?

Kom dan naar Doet & Ontmoet op dinsdagmiddag in Kroonwaard van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje,
een kop koffie en om een leuke ontmoeting te hebben met anderen. Er is
genoeg te doen, een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen
of wat u maar wilt. We geven met elkaar vorm aan de bijeenkomst en initiatieven zijn van harte welkom. Zo valt er altijd iets te beleven!
Doet & Ontmoet is voor iedereen en voor alle leeftijden. Loop gewoon eens
binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen
zijn.
Wilt u meer weten over Doet & Ontmoet? Kom dan op dinsdagmiddag naar Kroonwaard Middenmeer
Kroonwaard 1, 1775 BZ Middenmeer.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn
zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!
Wonen Plus Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de mogelijkheid om zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te blijven wonen. Een thuisabonnement kost € 5,25 per maand, huurders
van de Wooncompagnie € 3,25 en Beter Wonen € 4,05. Heeft u interesse neemt u dan contact op met het
Servicepunt bij u in de buurt. (alle diensten worden door vrijwilligers uitgevoerd)
Wat kunnen we voor u betekenen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij tuinonderhoud
Klusjes in en rond het huis
Vervoer
Boodschappenservice
Medicijnbezorging
Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)
Computerondersteuning
Hulp bij instellen televisie (telefoon en andere apparatuur)
Informatief huisbezoek
Wilt u meer weten over de Doet & Ontmoet of het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn?
Servicepunt Wieringerwerf Cultuurschuur
Loggersplein 1 1771 CE Wieringerwerf
Tel.: 0227 600079 Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 -12:00 uur
Mail: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
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Ons Pools avontuur

de komende dagen onze tolk blijkt te zijn.
We rijden achter het busje het dorp helemaal
door in oostelijke richting en dan rechts
Maandag 17 oktober 2011. Het is helemaal
af, via een lang slingerend en stijgend pad,
onbewolkt, behalve in het noorden, tussen
de oude gebouwen van de boerderij die vlak komen we bij de boerderij. Frans heeft dit
adres op internet gevonden. Hij zocht naar
achter ons hotel staan, hangen wat flarden.
Dat belooft weer een prachtige dag. Het hotel een plaats in de buurt van Krakau, gewoon
waarin Frans Juurlink en ik verblijven: “Villa tussen de boeren in de natuur en hij vond dit
pension op de website van Agrotourism met
Betula” staat in het noorden van Slowakije,
de schone naam “Chererygrove”. De Poolse
een kleine twee uur rijden vanaf de Poolse
buurman van Frans heeft het contact gelegd.
grens. M’n kamerraam kijkt recht op het
oosten en de heuvelkam aan de horizon is al
gekleurd door de opkomende zon. Om 7 uur We maken kennis met de familie. Irene, de
zijn we op en beginnen met het ijsvrij maken vrouw des huizes, enthousiast en blij, maar
zij spreekt geen woord over de grens. Zij
en inladen van de auto. Dan ontbijt en om
ratelt zo maar door en Magda, drie versnelhalf negen zijn we op weg naar Polen.
lingen lager, vertaalt systematisch en terwijl
De weg gaat recht naar het noorden, wesze nog bezig is komt de volgende Poolse
telijk van het Hoge Tatra gebergte. Wat een
stortvloed alweer over haar heen. Binnen een
prachtige route door de bergen. we passeren
de plaatsjes Zuberec en Trstena en om kwart half uur staat er een kostelijke maaltijd voor
over tien zijn we bij de Poolse grens. We zien ons, soep en een bord met vlees, knoedels en
een uien-koolmengsel. Heerlijk! Koffie na
in de verte, ver voor ons, een mistbank hanen dan biedt Magda aan om ons vanuit een
gen, maar gelukkig klaart dit spoedig op en
is de hemel weer wolkenloos. Na een pittige hoog uitkijkpunt de omgeving te laten zien.
zoektocht naar het dorpje Janowice, waar ons We stappen weer in de auto. Terug door het
dorp, deze keer in westelijke richting, en na
volgende logeeradres moet zijn, stoppen we
enige kilometers via kleine kronkelweggetjes
op een heel smal landweggetje, om te overin zuidelijke richting omhoog. De auto in een
leggen van wat nu. We kunnen het dorp niet
weiland geparkeerd en dan, via een paadje
vinden. Op nog geen twintig meter afstand
dwars door een kersenboomgaard, hebben
staat nog een andere auto geparkeerd. Het
blijkt een politieauto te zijn met een slapende we een magnifiek uitzicht over het dal van
Ujanowice. Magda blijft vertellen, voortagent er in. Komt mooi uit. Ik loop naar de
durend op haar systematische en langzame
auto toe en tik op het raam om de agent te
manier van engels spreken, over alles wat we
wekken en dat lukt. We hebben ons reisdoel
op een papiertje staan en ik laat hem dit zien. kunnen zien, het dorp, haar woonhuis, het
huis waar we logeren, de economische aspecDe man spreekt geen Engels en in het Duits
ten. Frans vraagt haar de oren van het hoofd
kun je hier beter niet beginnen. Aangevuld
over de agrarische aspecten.
met gebaren maken we hem duidelijk dat
we het niet kunnen vinden. De agent voert,
Vervolgens loodst Magda ons naar een forelvoor ons in onverstaanbare klanken, lange
gesprekken via zijn mobieltje, waarschijnlijk lenkwekerij. Hier komen wij, natuurlijk door
met politiebureau en uiteindelijk vindt hij uit de contactvaardigheid van Frans, in gesprek
dat we niet in Janowice moeten zijn, maar in met de eigenaar. Deze blijkt ook in Nederland te zijn geweest en enthousiasme en de
Ujanuwice, een 34 km meer naar het oosten
humor hebben de overhand. We worden uitliggend dorpje. Wat maakt een enkele “U”
hier een enorm verschil. Hij neemt contact op genodigd om vis te eten, maar ja we hebben
met het adres en er wordt afgesproken dat we onze buik natuurlijk nog helemaal vol. We
voor de kerk van Ujaniwice zullen wachten. spreken af om indien mogelijk ergens verder
in de week terug te komen. Terug naar de
We bedanken de man voor zijn grote inzet
boerderij, de jas nog amper los en is er een
en spoedig hebben we het echte Ujanowice
nieuwe stortvloed van Poolse woorden uit de
gevonden.
mond van Irene. Magda vertaalt. Het blijkt
We staan amper stil en er verschijnt een
dat Irene ons wat markante plekken van het
busje met twee dames. Een van hen is een
onderwijzeres met de naam Magda, die voor dal van Ujaniwice wil laten zien. Jas weer
dicht en nu met z’n vieren in de auto en via
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het dorp dit maal tegen de noordelijke helling omhoog. Indrukwekkend. Irene maakt
ons via Magda duidelijk, dat des te hoger we
komen, des te primitiever de bewerking van
het land. en net zoals in zovele gebieden in
Polen, trekt de jeugd hier weg.

peren door geldgebrek, slechts de bedrijven
met betere grond overleven. Ook legt zij uit
dat zijzelf hierdoor genoodzaakt zijn andere
inkomsten te genereren zo als het beginnen
van een pension en het aantrekken van toeristen. We zijn intussen het dal weer overgestoken en gaan over de zuidhelling naar een
Het Ujanowicedal blijkt t.o.v. de dalen er
dorp met een heel andere bouw als de overiomheen wat dieper te liggen en in tegenstel- ge dorpen. In tegenstelling met de hele omling met wat je zou denken, heerst er daarge-ving, staan de huisjes hier allemaal keurig
door een iets hogere temperatuur. Ook is de
in het gelid. Dit blijkt het resultaat van een
grond vruchtbaarder. Wanneer we op de top
Duitse groep mensen die zich hier rond 1500
van de kam zijn kun je ook duidelijk zien dat door een Hongaarse prinses (In de volgende
de begroeiing in de omgevende dalen puur
Kroonbode meer over St Kinga, later non en
minder is. Op de noordhelling van het Ujani- heilige,) konden vestigen. De naam van het
wicedal blijkt een aparte bevolkingsgroep te dorp luidt: Strzeszyce. Deze mensen genowonen, met Zweeds-Mongolische invloeden. ten een grotere vrijheid in doen en handelen
Dit is ook aan de bouw van de woningen te
enz, dan de mensen die in de omgeving als
zien. We zoeken vervolgens een plek voor
horigen en lijfeigenen van de ridders leefden.
het fotograferen van de zonsondergang en op Het is reeds compleet donker als we Magda
de plek die ons bevalt is toevallig een boer
in de buurt van haar huis afzetten en naar de
bezig met ploegen. Een trekker met kettingen boerderij terug rijden. Het duurt niet lang of
om de wielen. Frans zoekt natuurlijk direct
we zitten aan de slivovitsj. Ook hier dient
contact met de man, wederom met behulp
men dat direct achterover te gooien, maar ik
van een onbetaalbare Magda. op een gegeven doe hier niet aan mee. Er staan twee soorten
moment stopt er nog een auto en is het geeigengemaakte vruchtendrank op tafel, elk
woon even gezellig druk.
met een dikke laag vruchten (aardbeien of
kersen) onderin. Dan volgt er al weer een
We volgen het smalle kronkelige pad weer
uitgebreide broodmaaltijd met diverse zelf
naar beneden en dan zijn we bij een schuur
gemaakte soorten worst en vlees. Frans en ik
waar een boer bezig is met enorme bosweten gewoon niet wat ons overkomt. Wat
sen hout te versjouwen. Uit het dak van de
een ontvangst en wat een atmosfeer. De comschuur komt over de gehele breedte een
municatie zonder Magda verloopt natuurlijk
enorme rookkolom omhoog. We hebben geen stroef, maar evengoed leuk.
idee wat dit is en op verzoek van Magda
opent de boer een deur en zien we een groot ‘s Avonds, in de grote centrale kamer van de
oppervlak aan rimpelige zwarte objecten.
boerderij, verschijnen er ook een paar buurDe man zoekt er een uit en begint er smavrouwen op het toneel, waarvan een met haar
kelijk in te eten. Met gebaren nodigt hij ons
dochter die perfect Engels spreekt. Het wordt
uit hetzelfde te doen en aarzelend pakken
een heel gezellige avond waarin Frans beelwij er ieder ook eentje en zetten voorzichtig
den van de boerderij en zijn familie vertoont.
onze tanden er in. Het blijken peren te zijn
We laten ons “Poollichtboek” zien dat we
die worden gedroogd. Het smaakt best goed. hebben meegenomen en op verzoek geef ik
Naast deze ruimte een andere ruimte waar
een korte uitleg van het poollicht. Magda ziet
plakjes appel worden gedroogd. Het gehele
in het Poollichtboek dat ik een gastles geef
bouwsel staat op een helling en wanneer we
aan de Noorse kinderen op de Lofoten. In revia een buitentrap aan de onderzijde komen
actie hierop vertelt zij dat ze haar leerlingen
zien we de grote vuurgangen waar gestookt
zeer moeilijk kon overtuigen dat het leren
wordt. Een enthousiaste rondleiding van de
van Engels hen in de toekomst zeer veel
man en wederom, zonder elkaar goed te kun- goede diensten kan bewijzen. Zij zijn moeinen verstaan, enorme humor.
lijk te motiveren men dat maakt het lesgeven
Weer in de auto en de verhalen van Irene
erg zwaar. Alle kinderen, waarvan de meesgaan maar door en arme Magda maar vertaten van boerderijen, zien de noodzaak van
len. Geen kletsverhalen, maar verhalen met
het Engels leren helemaal niet in. Zij zou het
een diepe inhoud. Alle blijkt hier te verpauerg leuk vinden als ik een gastles bij haar op
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school wilde geven. Frans en ik zouden dan
de eerste vreemdtaligen zijn die de kinderen ooit hebben ontmoet. We spreken af dat
Magda met haar superieuren zal overleggen
of een gastles op donderdagmorgen mogelijk
is waarna Frans en ik op vrijdag verder zullen reizen. Met een tollend hoofd van de indrukken verdwijnen we naar bed. Nogmaals,
we begrijpen gewoon niet wat ons overkomt.

maakt dat dit dan vanmiddag zou gebeuren.
Zo arriveren wij bij de forellenkwekerij en
hier, onder een golfplaten afdak met de kletterende regen boven ons, genieten wij met
z’n drieën van een heerlijk gebakken forel
met een groentesalade en een kop thee. Er is
verder helemaal niemand dan de dochter van
de man waarmee we van de week hebben afgesproken, die de vis bakte en ons bediende.
Zij heeft de boel speciaal voor ons bezoek
De dinsdag gebruiken we voor een tocht naar opgestart. We bedanken haar heel hartelijk en
de Hoge Tatra. Een pracht dag waarvan we
rijden nog wat rond. Uiteindelijk brengen wij
het verslag i.v.m. de lengte van dit verhaal
Magda naar huis en gaan wij om een lekker
maar zullen overslaan. Tegen zes uur in de
tukkie. We moesten immers om vijf uur geavond arriveren we weer in Ujanowice. Na
reed zijn voor een verrasing.
de broodmaaltijd weer een gezellige avond
Geen idee wat.... Het was ons wel opgevalmet de familie. Ook Magda komt weer even len dat men onder een groot afdak met een
buurten. De gastles op donderdag gaat door
vuurplaats, diverse tafels en stoelen hadden
en we bespreken hoe we dit zullen aanpakgeplaatst en dat er een flinke hoeveelheid
ken om de kinderen zover te krijgen dat ze
hout werd gehakt. De vuurplaats word aanin het Engels met ons gaan converseren. Op
gestoken. Tegen vijf uur arriveert de ene auto
woensdag, bezoeken Frans en ik wat oude
na de andere en er komen steeds meer dames
kerken en de zoutmijn in Wieliczka. Om
uit. Uiteindelijk werden ook wij opgehaald.
kwart over vijf, net tegen dat de zon achEr blijken 22 dames aanwezig. Frans en ik
ter de bergen verdwijnt, zijn we weer thuis,
stellen ons om de beurt, natuurlijk via onze
d.w.z. het agricultuurpension van Irena en
tolk Magda, aan het gezelschap voor. SaPawel Szewczyk. We zitten de gehele avond men met de man van Irena zijn wij de enige
samen met Magda en Irena te praten over het mannen in het gezelschap. Grote schalen met
vroegere Polen enz. Mooie gesprekken. We
salades, worsten en vlees en niet te vergeten,
krijgen de pen op de neus dat we morgende flessen drank.
middag om vijf uur thuis moeten zijn voor
een verrassing die men ons gaat bereiden.
Om het verhaal niet te lang te maken, een
geweldige atmosfeer met prachtige zang en
Donderdag 20 oktober. Regenachtig weer.
aan het eind van de avond is de stemming
Om kwart voor negen op school en een gast- zo enorm op gang dat wij bij wijze van grap
les over het poollicht gegeven. Aanvankelijk worden gewaarschuwd, dat we als enige
durven de kinderen amper het leslokaal, waar aanwezige mannen in de gevarenzone kowij reeds aanwezig zijn, binnen te komen.
men. Wat een geweldig feest. Om half tien
Magda en ik hebben afgesproken, dat om de verschijnen er diverse auto’s. De vrouwen
kinderen op gang te helpen, zij mij vragen
worden door hun mannen opgehaald. Sommoeten stellen, maar dit komt niet op gang.
mige van de dames kunnen niet helemaal
Daarom begin ik in zeer langzaam Engels
zelfstandig meer lopen. We liggen om kwart
te vertellen wie Frans en ik zijn, waarbij ik
over tien in bed, allebei met het gevoel van,
vragen stel waarop de kinderen moeten antwat gebeurt er hier allemaal? Ongelooflijk,
woorden. dit komt langzaam van de grond.
wie kan zoiets van te voren verzinnen.
N.a.v. de Poollichtbeelden en de dingen die
De volgende dag nemen we hartelijk afscheid
ik vertel zie je dat zij er steeds meer plezier
met de belofte dat we het pension van Irena
in krijgen en tegen het einde van de ochtend en Pawel aan zoveel mogelijk mensen zouzijn ze echt op gang met het in het Engels
den noemen en ons verblijf nooit meer zoubeantwoorden van mijn vragen. Leuk!
den vergeten.
H.T.
Bij ons bezoek van twee dagen terug, aan de
forellenkwekerij, samen met Marga, hebben
wij de eigenaar beloofd dat we terug komen
om forel te eten. Magda heeft de afspraak gepagina 19

Voetbalkijken in
“de Kroon”
Nu we in onze ruimte zo’n prachtig grote
televisie hebben zijn we op woensdag 12 december met een aantal liefhebbers de Champions League wedstrijd Ajax - Bayern Munchen gaan kijken. Deze werd in Amsterdam
gespeeld. Het ging er om wie er de eerste in
de poule zou worden. Voor Ajax was het dan
noodzakelijk om deze wedstrijd te winnen.
Nu, dat hebben ze ook echt wel geprobeerd
maar de Duitsers scoorden voor de rust, dus
ging Ajax met 0-1 de rust in. Na de rust wist
Ajax de gelijkmaker te scoren. Dit bracht de
spanning in de wedstrijd weer terug. Via een
penalty kwamen ze zelfs op 2-1. Het duurde
echter niet lang dat de Duitsers weer op gelijke hoogte kwamen. De wedstrijd werd harder
en er vielen aan beide zijden een rode kaart.
Met tien tegen tien viel er aan iedere kant
weer een doelpunt. De missie voor Ajax om
nogmaals een doelpunt te maken lukte niet,
dus ook de eerste plaats in de poule ging hun
neus voorbij. Het was spannend en zeker
leuk om samen in “de Kroon” naar voetballen te kijken.
Ton van ‘t Riet
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