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

Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg 
van Yntze Wiebenga

Bestuur
Voorzitter Sjanet Postema. Secretaris Rene 
Verberne (0227 501904). Penningmeester 
Wilco de Groot (0227 502004), Frouke Ka-
tuin 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.

Advertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pa-
gina 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 inbe-
grepen het maandblad “Kroonbode”. 

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

Aanmeldingsformulier lid/donateur 
Ondergetekende 
naam en voorletters    Geb.jaar      M/V

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

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

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-

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:
ING-bank

 05821-26000
Rabobank
 

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 november 2021
Dagelijks	 	 	 Koffiedrinken	 (vrije	inloop)	 	 09.30	-	10.30	uur
    Winkel (toko)     10.00 - 11.30 uur
    Biljarten      10.00 - 17.00 uur
Wekelijks
Maandag:   Sjoelen      14.00 - 16.00 uur
Dinsdag:   Koersbal      09.30 - 11.30 uur
    Doet & Ontmoet activiteiten   13.30 - 16.00 uur

(handwerken, spelletjes enz.)
Woensdag:   Schilderclub      09.30 - 11.30 uur
    Cursus tablet gebruik deelnemers  10.00 - 11.30 uur
Donderdag:   Gymnastiek      09.30 - 10.30 uur
    Klaverjassen     13.30 - 16.00 uur 
Vrijdag:	 	 	 Koffiebar	 	 	 	 	 	 10.00	-	11.30	uur
Overige activiteiten
Donderdag 4 november: Digitale hulp door stichting Present  10.00 - 11.30 uur
Zondag	7	november:	 Zondagse	koffie	(met	versnapering)	 	 11.00	-	13.00	uur
Donderdag 11 november:St.Maarten viering (groep 3 Titus Brandsma)     10.00 uur
Donderdag 18 november:Avondoverdenking (ds. W. Lammers)       18.30 uur
Dinsdag 16 november: Digitale hulp door stichting Present  10.00 - 11.30 uur
Vrijdag 19 november: Bingo              14.00 uur
Zondag	21	november:	 Zondagse	koffie	(met	versnapering)	 	 11.00	-	13.00	uur
Donderdag 2 december: Sinterklaasviering    14.00 uur
Dinsdag 30 november: Digitale hulp door stichting Present  10.00 - 11.30 uur
Opmerking.
Het bestuur gaat ervan uit dat bij deelname aan de activiteiten men volledig is gevaccineerd.

-o-o-o-o-
Inhoud
Blz 2 Colofon 
 Blz 3 Programma van de maand oktober
Blz 3   Inhoud 
Blz 3 Mededelingen
Blz 4 Bestuurs mededelingen 
Blz 5 Notulen Jaarvergadering 2021 
Blz 10 De Kroonpuzzel 
Blz 11 Bingo
Blz 12 De Moppentrommel
Blz 12 Oplossing Kroonpuzzel
Blz 15 Frutsels van Harry Koopman
Blz 16 Klaverjassen
Blz 16 Sjoelen
Blz 17 Kroonmenu van de maand 
Blz 17 High Tea in de Kroon
Blz	20	 Gezellig	koffiedrinken
 Blz 20 Koersballen
Blz 20  Oplossing Kroonpuzzel
Blz 21 Ik wil alleen zijn met de zee.
Blz 22 De Oude heelmeester 
Blz 22 Tja, ik ben begonnen

-o-o-o-o-

Mededelingen
Nieuw lid
Als nieuw lid heten wij van harte welkom 
Mw. Karola Wijngaarden-Burcks, Kerkring 
2a alhier. Wij hopen dat zij zich spoedig 
thuis zal voelen en mee gaat doen aan een (of 
meer) van onze Kroonsporten.

Wandelen in Middenmeer
Iedere dinsdagmorgen start om 10 uur bij de 

tennisvereniging in Middenmeer. 
Rondje van ongeveer een uur.
Kopje	koffie	toe	(1	euro)

Gezellig en sportief
Er is al een vast clubje dat mee doet!

Wandelen is gezond mensen!!!

Overleden
Tot ons leedwezen vernamen wij het op 
25 september overlijden van de heer Jan Wil-
lem Roelof Peters, oud 96 jaar. Wij wensen 
zijn familie sterkte bij de verwerking van dit 
verlies.
Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en 
etensresten, dinsdagen 2 en 16 november. 
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Bestuursmededelingen
1. Fusie SVK/de Meerpaal.
Zie punt 9 van de notulen jaarvergadering op 

bladzij 9

2. Computerhulp.
Van de stichting Present 
is bericht ontvangen 
dat zij iedere 2 weken 
op donderdagmorgen 

van 10.00 uur tot 11.30 uur weer aanwezig 
zullen zijn op Kroonwaard voor computer 
ondersteuning. Degenen die een probleem 
hebben met hun laptop, smartphone enz.enz. 

Restafval, dinsdag 9 november. Plastic, blik 
& drinkpakken, dinsdagen 23 november. Pa-
pier op de dinsdagen 9 en 30 november.
Wij feliciteren met hun verjaardag                          
06  november Dhr. E.R. Kadijk                        
06 november Dhr. B. Elsinga  
16  november Dhr. M. v.d. Velde                     
25 november Dhr. W. de Groot
25 november Dhr. R. Verberne
30  november Dhr. D. Schipper                        
30  november Dhr. J. Knook                               
De jarigen van harte gefeliciteerd en een 
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer 
mensen zijn die in deze rubriek willen wor-
den genoemd, gaarne bericht.
Dit geldt ook voor de mensen die mee wil-
len genieten van de digitale berichten. Maak 
hiervoor uw e-mailadres bekend bij het be-
stuur of de redactie.
Rijbewijskeuring
Nadat ik in 2009 gestopt ben met mijn werk-
zaamheden als huisarts in Dirkshorn, van-
wege gezondheidsproblemen, ben ik wel 
doorgegaan met rijbewijskeuringen. Alweer 
heel wat jaren doe ik die nu op mijn woona-
dres. De keuringen zijn bedoeld voor mensen 
boven de 75 jaar, eerder ook voor die van 
70 plus, en voor mensen, die tijdelijk een 
rij-ontzegging hadden gekregen i.v.m. met-
een (acute) aandoening of symptoom. Bij dat 
laatste kan men b.v. denken aan een epilepsie 
aanval. Ik doe dat voor de lol, zeg ik altijd 
maar, maar het is bedoeld als serviceverle-

ning aan (mogelijk) mensen
met een smalle beurs. ik zeg er ook nog wel 
eens gekscherend bij voor mensen, “die 
dubbel gepakt worden” woorden van Henk 
Krol. Deze keuringen doe ik dan ook goed-
koop, ook om mensen niet onnodig op kos-
ten te jagen, ze hebben immers niet zelf om 
die keuring gevraagd. Bovendien doe ik het 
ook als serviceverlening aan de inwoners van 
Hollands Kroon (HK), die service is er, dit 
aangaand, namelijk niet op vooruit gegaan 
na de fusie van HK! Bij mij kan er in princi-
pe op elke werkdag gekeurd worden en ook 
dagelijks gebeld tussen 10.00-l 2.00 uur en 
l4.00-l6.00 uur. Telefoon 06l9l04098.

-o-o-o-o-
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zijn dan van harte welkom en zullen weer 
op deskundig advies en verdere hulp kunnen 
rekenen. Heb je dus een probleem, kom je er 
niet uit, neem je computer (gebruikersnaam 
en wachtwoord) mee en meld je bij deze des-
kundigen die je graag zullen helpen.

3. St. Maarten viering.
Zoals in het maandprogramma aangegeven 
zal groep 3 van de basisschool Titus Brands-
ma op donderdag 11 november om 10.00 uur 
een bezoek brengen aan Kroonwaard. De 
groep staat onder leiding van de leerkracht 
Larissa Zwemmer. De kinderen zullen voor 
ons zingen en uiteraard krijgen zij dan van 
alle aanwezigen iets lekkers. We hopen op 
een grote opkomst van onze leden, want dan 
wordt het weer een gezellige ochtend. 

4. Biljartcursus.
We gaan een biljartcursus voor begin-
ners organiseren. Deze cursus zal door de 
oud-landskampioen heer Dirk Snip worden 
gegeven. Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden.  Er hebben zich al enige leden 
gemeld voor de cursus. Liefhebbers kunnen 
contact opnemen met ons bestuurslid Nico 
Wagenaar. Zorg dat je er tijdig bij bent want 
“vol is vol”. Verdere bijzonderheden volgen 
nog.

5. Reanimatiecursus 
Er zijn plannen om, bij voldoende belang-
stelling, een reanimatie cursus te organiseren 
in Kroonwaard. De cursus zal dan op een 
middag worden gegeven. Aan deze cursus 
zijn geen kosten verbonden. Tijdens de cur-
sus, waarbij kan worden geoefend op een 
pop, zal tevens uitleg worden gegeven over 
het zg. AED apparaat. Dit apparaat hangt bij 
de ingang van Kroonwaard. Heb je belang-
stelling dan graag even een berichtje aan de 
secretaris. 
RV.

Verhuizen
Vlak voor de sluitingsdatum van deze Kroon-
bode ontvingen wij het bericht dat dhr. A.J. 
Zijlmans (Toon), gaat verhuizen naar Lely-
park 1, kamer A3, 1771 CA, Wieringerwerf.
Wij zullen hem missen.

-o-o-o-o-

Notulen jaarvergadering 
van de S.V.K. 2021

Datum : 6 oktober 2021. Aanvang: 14.00 uur.
Plaats: Kroonwaard 1 Middenmeer. Aantal 
aanwezige leden: 44.
Voor de opening van de vergadering werd er 
koffie/thee	met	een	versnapering	geserveerd.

1 Opening.
Waarnemend voorzitter Rene opent de ver-
gadering met iedereen welkom te heten. 
Vanwege de corona pandemie kon de jaarver-
gadering in maart niet doorgaan. We hopen in 
maart 2022 verantwoording te kunnen doen 
over het gevoerde beleid in 2021. Alles, wat 
nodig is ligt op tafel en wel de agenda van 
deze	bijeenkomst,	het	financieel	jaarverslag	
2020 en de begroting 2021. De notulen van 
de voorgaande algemene ledenvergadering 
en het jaarverslag 2020 publiceerden we in 
de Kroonbode van oktober. Na de jaarverga-
dering zal Henk Torenvlied een presentatie 
geven over het stoommachinemuseum in Me-
demblik. Hiermee is de vergadering geopend.

2. Het vaststellen van het verslag van de 
algemene ledenvergadering van 27 februa-
ri 2020.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de 
samensteller ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen van het algemeen verslag 
over het jaar 2020.
Rene geeft een uitvoerige toelichting. Hieruit 
blijkt, dat het bestuur maandelijks
vergaderde. De corona pandemie was een 
spelbreker. Rekening moeten we wel houden 
met stijgende kosten de komende jaren. Met 
de stichting Wooncompagnie, de verhuurder 
van Kroonwaard 1 is een duidelijke afspraak 
gemaakt over deels verrekening van de kos-
ten van energie. Van het Oranjefonds kregen 
we 3000 euro subsidie en daarvan hebben 
we in de stille zomermaanden een en ander 
kunnen organiseren. Ook dit jaar kunnen we 
een subsidie tegemoet zien. Vanzelfsprekend 
moeten we daarvan een goed overzicht van 
de besteding van dit bedrag indienen. We 
praten al een paar jaar met de activiteiten-
vereniging de Meerpaal (voormalige ANBO) 
over een samengaan. Over een eventuele fu-
sie zal in september 2021 een besluit worden 
genomen. SVK is lid geworden van LSBO ( 
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Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie 
Ouderen Hollands Kroon. Bij deze stichting 
zijn alle seniorenverenigingen van gemeente 
Hollands Kroon aangesloten. Deze stichting 
heeft zeer goede contacten met gemeente 
Hollands Kroon en kan veel betekenen voor 
onze vereniging. Zoals bekend is de ontmoe-
tingsruimte op dinsdagmiddag verhuurd aan 
de stichting WPW (Wonen Plus Welzijn). 
Onder de naam “Doet en Ontmoet” worden 
er activiteiten georganiseerd. Er is een biljart 
aangeschaft, mogelijk geworden door een 
ruime subsidie van de stichting HKU (Hol-
lands Kroonse Uitdaging). SVK is inmiddels 
ook in het bezit van een horecavergunning. 
Aan een aantal gestelde voorwaarden moest 
worden voldaan Zo hebben o.a. een drietal 
van onze vrijwilligers het diploma “barvrij-
williger” gehaald. We mogen nu maaltijden 
verstrekken en een drankje schenken.
Er is, zoals wettelijk voorgeschreven, een 
ontruimingsplan vastgesteld welk plan goed 
zichtbaar bij de keuken is opgehangen.
SVK telt 160 leden, waarvan 47 leden in 
Kroonwaard wonen. De overgrote meerder-
heid woont derhalve verspreid over het gehe-
le dorp. 10 leden zijn er in 2020 overleden. 
Daarnaast werden er enkelen in een zorgcen-
trum opgenomen. Financieel hebben we een 
goed jaar achter de rug. Op termijn zullen we 
financieel	op	eigen	benen	moeten	staan,	wat	
een langzame stijging van de contributie zal 
betekenen.
De Kroonbode is ons visitekaartje, die dank-
zij Henk Torenvlied, maandelijks wordt 
uitgebracht. Henk we zijn je dankbaar (ap-
plaus).

4. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Mede namens Aad Geerlofs doet David 
Schipper verslag van de controle. Hieruit 
blijkt, dat alles in goede orde bevonden is en 
wordt voorgesteld het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid, waarmee 
wordt ingestemd. Het verslag van de controle 
wordt aan het bestuur overhandigd.

5. Vaststelling van de jaarrekening 2020. 
Het verslag ligt op tafel. Rene stelt dat dit 
ons huishoudboekje is. Hij behandelt uit-
voerig alle posten. Het bedrag op de spaar-
rekening is de reservering voor toekomstige 
huurverhogingen en lagere, te verwachten, 
subsidies. De jaarrekening
wordt vervolgens onder applaus vastgesteld. 

Rene stelt nog, dat het gehele bestuur verant-
woordelijk	is	voor	de	financiën.

6. Vaststelling van de begroting 2021.
De gemeente subsidieert ons tot 2023. Hope-
lijk wordt dit voortgezet. Uitgaven voor ener-
gie hebben we ruim begroot, aangezien nog 
onduidelijk is wat daadwerkelijk het verbruik 
is van onze ontmoetingsruimte. De KPN kost 
ons (als voorschot) 70 euro per maand, dat is 
wifi,	televisie,	telefoon	radio	enz.	Iedereen	is	
akkoord. Mede dankzij de verhoging van de 
contributie ziet de begroting er gezond uit. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld.

7. Vaststelling contributie 2022.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 
2022 ongewijzigd te laten. D.w.z. 52 euro 
voor alleenstaanden en 85 euro voor samen-
wonenden. Met dit voorstel wordt ingestemd.

8.Het benoemen van de kascontrole com-
missie voor de jaarrekening 2021.
Aad Geerlofs gaat voor het tweede jaar, 
nieuw is Simon v.d. Bunt. Eme Kadijk stelt, 
dat het in deze tijd ook een keer een dame 
moet zijn. Hieraan zal aandacht worden be-
steed.

9. Fusie “de Meerpaal”met de S.V.K.
Rene schetst zeer uitvoerig de gespreken die 
met het bestuur van de activiteiten vereniging 
de Meerpaal hebben plaatsgevonden. Hij stelt 
dat in de toekomst een samengaan onvermij-
delijk is. Statutair moest bij hen tweederde 
van de leden goedkeuring geven. Van het 
bestuur van de Meerpaal werd bericht ont-
vangen dat van de 88 leden er 73 stemmen 
werden ontvangen. 41 leden stemden voor 
samengaan met SVK en 32 leden stemden 
tegen. De gestelde meerderheid van 2/3 van 
de stemmen werd dus niet gehaald en dus 
gaat de fusie voorlopig niet door. Dit resul-
taat wordt betreurd omdat het bestuur van 
mening is dat een fusie op termijn een aantal 
grote voordelen heeft. Jan Dimmers stelt, dat 
het bij “de Meerpaal” niet goed uitgelegd is. 
Mijneke Klomp vraagt of de zaal groot ge-
noeg is voor een fusie. Rene legt uit dat dit 
wel het geval is.
Aad Geerlofs stelt dat we bij een fusie een 
bijzondere algemene vergadering moeten 
beleggen. Dat wordt bevestigd. Bij een fusie 
zullen we een andere naam moeten kiezen 
b.v. Seniorenvereniging Middenmeer om dui-
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delijk te maken dat SVK een dorpsvereniging 
is en niet alleen bewoners van Kroonwaard 
betreft. Thea Knook stelt, dat ook hierover 
gestemd moet worden. Ook dat wordt beves-
tigd.
10. Verkiezing bestuursleden.
Susan Hoes is aftredend. Sinds 2005 maakte 
zij deel uit van het bestuur. In het bestuur 
namen we op 5 mei j.l. reeds afscheid van 
haar met een heerlijke lunch en een grote bos 
bloemen.	Nu	is	het	officieel.	Dank	voor	alles	
wat ze heeft gedaan voor onze vereniging. 
Het is niet te geloven maar we vonden een 
nieuwe voorzitter. (Groot applaus). Sjanet 
Postema heeft zich kandidaat gesteld voor
de functie van voorzitter SVK. We hebben 
op zeer verdrietige wijze afscheid moeten 
nemen van Carla, onze penningmeester en 
vrijwilliger. Wilco, haar echtgenoot is niet 
aanwezig, hij maakt een moeilijke tijd door 
maar heeft zich bereid verklaard haar taak als 
penningmeester voort te zetten. Hier zijn we 
ontzettend blij mee. (Applaus). Het is nu dus 
officieel.	Sjanet	neemt	vervolgens	als	nieuwe	
voorzitter achter de bestuurstafel plaats en 
neemt de taak van Rene als wnd. voorzitter 

direct over. Zij stelt dat Rene het voortref-
felijk gedaan heeft en uiteraard zijn taak als 
secretaris gewoon blijft voortzetten. Ze stelt 
zich kort voor aan de leden, doch deed dat 
ook reeds in de Kroonbode. Zijn er nog vra-
gen? Er zijn geen vragen.
11. Rondvraag.
Mijneke	Klomp	vraagt	naar	de	code	van	wifi.	
Het wordt genoemd, doch moet niet verder 
verspreid worden.
12. Sluiting van de vergadering.
Sjanet	sluit	het	officiële	gedeelte	om	15.25	
uur en kondigt de pauze aan. Hierin krijgen 
we een hapje en een drankje. Na de pauze 
vertoont Henk Torenvlied een presentatie van 
het stoommachine museum gezien door de 
ogen van zijn tienjarige kleinzoon. Gezien 
het bezoek wat we recentelijk aan dit muse-
um brachten zullen velen veel herkend heb-
ben. De begeleidende muziek was goed en 
de beelden mooi. Tot slot dankt Sjanet allen 
voor de aanwezigheid en de inbreng en deelt 
mee, dat de modeshow van vrijdag 8 oktober 
een maand opgeschoven is.

-o-o-o-o-
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November 2021
Horizontaal 1 achterdocht 6 
optrekken 11 seconde 12 uit-
roep 14 schat 15 deel van een
schip 18 op voorhand 20 een 
zekere 21 deel van een huiska-
mer 22 ten minste houdbaar tot 
24 steunpaal 26 stommerik 28 
test 30 gebrek 31 Oudnoorse
goden 33 toegangsweg naar een 
woning 34 vulkanisch product 
35	alle	twee	37	file	transfer	pro-
tocol 39 deel van een mast 40 
keurkorps 41 deel van Frank-
rijk 43 opgetogen 45 pose 47 
persoonlijk voornaamwoord 48 
rally 49 een weinig 50 olm 52 
familielid 54 voetpad 56 Lim-
burgs gebak 58 uiting van kou
60 glanzende verf 62 bewaar-
plaats van inkt 64 ritmische be-
weging 66 vervallen gebouw 67 
erg 68 waterjuffer 70 schoon-
maakgerei 71 Franse modeont-
werpster 74 nakomeling 76 Al-
gemeen Beschaafd Nederlands 
77 nogmaals  80 ontkenning 81 
zacht golven 83 vastklinken 85 
in elkaar 86 Verenigde Staten
88 tijdperk 89 opsporingsap-
paraat 90 praten Verticaal 1 
label met naam en woonplaats 2 
vioolsleutel 3 grasland 4 jeugd-
puistjes 5 volgend op 6 licht-

kring om zon of maan 7 schaal 8 vordering 9 loon na aftrek van lasten 10 in het centrum 13 
uitroep	van	spot	16	tamme	loot	17	het	ravotten	19	gevierde	sportfiguur	23	halt!	25	schouw-
spel 27 militair 29 met een spade graven 30 stof met een schadelijke werking 32 bladgroente 
36 klucht 38 zonder geld 42 zijns inziens 43 vreemdeling 44 chocoladebonbon 46 gieten 51 
en omgeving 53 huishoudartikelen voor een bruid 55 helder klinken 57 bloem 58 koeienge-
luid 59 onderwijs 61 onzin 63 deel van een fruitboom 65 sinus 69 bestuur 72 hemoglobine 

(geneeskunde) 73 maagafdeling van herkauwers 75 lende 78 
toegang 79 insect 82 een en ander 84 roem 87 verbrandingsrest
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Bingo
Op vrijdag 15 oktober was het weer zover, 
immers eenmaal per maand wordt door 
Hannie Braak en Mary Zijlmans een bingo 
georganiseerd. Mary kon 18 spelers welkom 
heten, waarbij de dames sterk in de meer-
derheid	zijn.	Er	wordt	koffie/thee	geserveerd	
met een versnapering. 

Hierna heet Mary allen hartelijk welkom. 
Zij begint onmiddellijk met het opnoemen 
van getallen. Kennelijk wordt aangenomen, 
dat iedereen de spelregels kent. Ieder spelle-
tje betekent andere rijtjes op het scorebord. 
Rond kijkend, ziet men wel, dat er fanatiek 
gespeeld wordt. Na een half uur is het pauze 
en	wordt	er	weer	koffie/thee	geserveerd.	Het	
is gezellig en er wordt druk gepraat, doch het 
duurt niet lang of het spel wordt voortgezet 
en worden er een aantal rondjes afgewerkt. 
Dan komt er een schaal met plakjes worst en 
blokjes kaas, hierbij wordt een glaasje fris-
drank naar keuze geserveerd. Snel gaan we 
weer een aantal rondjes spelen. 

Ditmaal is Hannie de spreker, ook zij spreekt 
duidelijk, zodat we alles goed kunnen vol-
gen. Om 16.00 uur is het afgelopen, Mary 
haalde de papieren op en worden de punten 
van allen opgeteld. 

Het blijkt, dat Bouwe Elsinga het hoogste 
aantal punten heeft n.l. 148. Dat betekent dat 
hij bij de rijk met cadeautjes gevulde tafel 
geroepen wordt. Hij mag als eerste een pre-
sentje uitzoeken. In volgorde van het punten 
aantal worden we uitgenodigd een cadeautje 
uit te zoeken. Het laagste puntental bleek 63 
te zijn, dat betekent de poedelprijs. 

Hannie sluit de bijeenkomst af en deelt mee, 
dat de volgende bingo op 19 november a.s. 
is. Zij hoopt, dat we allen een prettige mid-
dag hadden. Uit het applaus blijkt, dat we 
middagen als deze waarderen. Hannie en 
Mary bedankt voor het vele werk, wat jullie 
weer deden.

D.S.
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De moppentrommel
Ik heb een vreemd 
stemmetje in m’n 
hoofd dat zegt: “ Ga 
stofzuigen, ga het 
huis poetsen!”  Ge-
lukkig heeft mijn 
moeder mij geleerd 
niet naar vreemden 
te luisteren.

Opa zit in de tuin te genieten in het zonnetje. 
hij heeft zijn pijp gestopt en net aangestoken. 
Eventjes later komt zijn kleinzoon met een 
glas water naast hem staan, trekt hem de pijp 
tussen de lippen vandaan en dompelt ze on-
der in het glas water. Woedend snauwt opa: 
“Wat heeft dat te betekenen snotneus?”
“ Maar opa, dat is voor onze auto!” antwoord 
het ventje. “Hoezo?” Pappa heeft gezegd, dat 
zodra opa zijn pijp uit is kopen we ons een 
nieuwe auto

Rechter: “U kunt kiezen: acht dagen hechte-
nis of achthonderd euro.” Verdachte: “Als het 
niets uitmaakt, had ik graag het geld.”

Op de boerderij: “De veearts kwam naar het 
varken kijken baas.” “En wat heb je gezegd ?
“ Dat u net weggegaan was.”

Weer je dat het geld binnenkort wordt afge-
schaft?“ “Dat is toch onmogelijk?” “ Het is 
echt waar.”  “Vanmorgen kwam ik iemand 
tegen die al weken geen geld meer heeft.”

“Ik heb het liefst een schoonzoon met slechte 
ogen.”  “Waarom dan?” “ Heb je mij dochter 
nog niet gezien?”

Tot de volgende maand
de Moppentapper

-o-o-o-o-
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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 initia-
tieven 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 moge-
lijk 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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In deze Kroonbode weer twee frutsels uit de 
verzameling van ons medelid Harry Koop-
man. Wat is dit nu weer zult u denken. Harry 
legt het u zelf uit.

Frutselen, zei mijn moeder altijd, is een 
nutteloze bezigheid. Ze zal er, met haar gezin 
waar altijd door iedereen aan iets werd ge-
frutseld, wel gelijk in hebben gehad maar 
het is maar tot op zekere hoogte waar. In 
ieder geval verdrijft het de tijd die je ermee 
verdoet en in die zin heeft frutselen dus nut. 
Soms laat frutselen ook iets achter.

In mijn geval frutselde ik in de loop der tijd 
een aantal gedichtjes en korte verhalen die ik 
maakte om mijn vrouw te plezieren, om mijn 
kinderen te vermaken of om herinneringen 
vast te leggen aan momenten die me troffen. 
Soms ook uit verveling of om een hilarische 
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om 
iemand een plezier te doen.
Ik hoop dat u al lezend even kunt glimlachen 
of uzelf kunt verplaatsen in zo’n situatie. Dan 
heeft mijn frutselen toch even nut gehad.
Ik wens u veel plezier. 

Het bejaardenhuis

De kok van het bejaardenhuis voer, 
om kennis te vergaren

Als koksmaat op een zeeschip mee 
en dat voor vele jaren

Het eten koken was geen kunst, 
in krachtvoer altijd trek

De maaltijd kwam voornamelijk neer op
bonen, vet en spek

Op zekeren dag kwam er een kans voor
 een baantje aan de wal

Het was de chef-kok van zijn boot 
die hem daar aanbeval

Het was een kolfje naar zijn hand, 
de bejaarden zouden merken

Zijn kookkunst zou in staat zijn 
zelf oudjes aan te sterken

De soep, zo zout als brem, 
waarin de golfslag was verstomd

Stond stijf van het vet waarmee 
de inhoud was vermomd

Te laat kwam men er achter 
wat de bejaarden hiervan vonden
Niet dat daarover werd gesproken 

maar ze verloren ponden

De oudjes aten haast niet meer 
of met benepen mondjes

Bij de wasbeurt bleek opeens, 
er hingen vellen aan hun kontjes

In plaats van uit te breiden 
werd het bejaardenhuis gesloten
De laatste dag zou feestelijk zijn 

zo had de kok besloten

Hij spande zich geweldig in, 
alle voorraad was verdwenen

Het vetzuur droop de keuken uit 
en overal lagen zenen

Nu is het bejaardenhuis er niet meer, 
sinds kort is het afgebroken

Men vond als laatste mens de kok 
te midden van de knoken.

H.W. Koopman

Bericht

Van alle mensen mij bekend
En ik ken er o zo velen

Zijn er een paar waarmee de band
Mij nooit is gaan vervelen

Dat ligt aan het feit dat naar mijn aard
de omgang met die anderen

In wezen op een afstand bleef
Dat kon ik niet veranderen

Niet dat ik geen vertrouwen had
In hun goed bedoelde pogen

(Misschien is mijn afstandelijkheid 
wel voer voor psychologen)

dus vrijheid blijheid zeg ik maar
daarom hield ik het bij een paar

Nieuwsgierig zoals mensen zijn
wilt u nu natuurlijk weten
of u erbij bent bij die paar

die ik niet zal vergeten
maar dat zeg ik u lekker niet

dan doe ik ook niemand verdriet

H.W. Koopman
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Klaverjassen
 

We hebben nu 5 
middagen ge-
kaart en het loopt 
allemaal goed 
en het is gezel-
lig. De uislagen 
zijn verschillend, 
maar dat hoort 
bij het kaarten.  

En dankzij  de invallers lukt het me om de 
zes tafels vol te houden.  En u weet het, bij 
verhindering bellen 503318  of 06.30437698. 
Tot de volgende keer en groeten van Jan 
Knook.
Hier volgt de uitslag in punten:
1   Cor Berkhout                               24292 
2   Wim  Dorst                                  24290
3   Jaap Gouwenberg                        23998
4   Ton van ’t  Riet                            23971
5   Dick  Oosterhaven                       23830
6   Fook de Graaff                             23041
7   Helmut Timmermann                     22860
8   Sophia  Moet                                22839
9   Herman v. Nieuwenhuyzen          22749
10 Joke van den Bunt                        22575
11 Truus van Campen                        22548
12 Henk van de Putten                      22434
13 René Verberne                              22432
14 Aad Geerlofs                                22404
15 Jan  Dimmers                               22220
16 Hein van Assen                            22022
17 Anne van de Putten                      21971
18 Siem van den Bunt                       21963
19 Riet Gouwenberg                         21764
20 Peter van Diepen                          21714
21 Ans Wagenaar                              21702
22 Jan Knook                                    21408
23 Corrie v. Nieuwenhuyzen            20754
24 Roelie Pladdet                             19582                                           
Als u verhinderd bent graag op tijd melden, 
dan kan ik vervanging zoeken. Dit was het 
dan, tot de volgende keer. Groeten van Jan 
Knook  tel. 503318  of 06 30 43 76 98

Sjoelen
Uitslagen t/m 15 oktober
    punten beurten
1 Ynze Lautenbach 570  4
2 Dirkje Huizenga  569  4
3 Joke van der Bunt 564  4
4 Polly Anne Snijders 556  5 
5 Jan Bosman  535  4 
6 Japke van ‘t Riet  523  4
7 Roelie Pladdet  467  4 
8 Sjouk Wanders  460  4
9 Rennie Haverkamp 429  4 
10 Anneke v.d. Velde 413  2
11 Nettie Timmermann 413  4

We gaan hartstikke lekker! De puntenlijst is 
al weer aardig door elkaar geslingerd. Dat 

maakt het ook spannend.
Als u mee wilt doen met 
sjoelen, wij sjoelen op 
maandagmorgen. 

Groeten van 
Ynze  Lautenbach

   -o-o-o-o- 
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Voetbalkijken in 
“de Kroon” 

Nu we in onze ruimte zo’n prachtig grote 
televisie hebben zijn we op woensdag 12 de-
cember met een aantal liefhebbers de Cham-
pions League wedstrijd Ajax - Bayern Mun-
chen 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 gelij-
ke 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 voetbal-
len te kijken.

Ton van ‘t Riet





High Tea in de Kroon
Letterlijk vertaald: hoge thee (Dus geen hoog 
water). Maar je moet een heleboel dingen 
vanuit de Engelse taal niet proberen te ver-
talen want dan krijg je hele gekke dingen. 
Wanneer ik het opzoek in Wikipedia lees 
ik: “Een high tea - vaak kortweg tea - is de 
Engelse maaltijd en wordt rond zes uur in de 
avond genuttigd. ... Een high tea is in Enge-
land, Ierland en Schotland een maaltijd met 
een heleboel lekkere hapjes. Welnu, zoals de 
titel boven dit stukje al aangeeft hadden we 
op dinsdagmiddag 5 oktober een High Tea in 
de Kroon. Dinsdagmiddag is de middag van 
onze “Doet en Ontmoet” club en het leek Ca-
rolien de Vries, die wekelijks de gastvrouw is 
voor een groep SVK-dames die op zo’n mid-
dag lekker bezig zijn met handwerken enz. 
en.. natuurlijk lekker zitten te babbelen. Ca-
rolien heeft dan ook niet lang nagedacht toen 
er vanuit een aantal instanties een Hight Tea 
werd aangeboden. Dus de dames uitgenodigd 
met daarbij de mogelijkheid om ook iemand 
mee te nemen. Natuurlijk in de hoop dat deze 
gasten zich zo thuis voelen dat zij zich ook 
aan zullen melden voor deze dinsdaghappe-
ning. De instanties die deze High Tea’s, in 
vele dorpen van onze gemeente, mogelijk 
gemaakt hebben zijn in willekeurige volgor-
de: Hollands Kroonse Uitdaging, Gemeente 
Hollands Kroon, Humanitas, Polderei (Eet-
erij en Drinkerij), Wonen Plus welzijn, Link 
(partner in maatschappelijke projecten) en de 
LSBO Hollands Kroon (Lokaal Samenwer-
kende Belangenorganisatie Ouderen. Poeh 
poeh, een hele lijst. 
Toen ik dan ook als uw verslaggever op de 
dinsdagmiddag om een uur of twee bin-
nenkwam was e.e.a. al volop aan de gang. 
Ik trof een twintigtal dames (Ik was dus op 
dat moment de enigste heer) aan een lange 
tafel, gezellig gedekt met bordjes en bestek 
en schalen met heerlijke bruine en witte 
broodjes met vleesbeleg. Op de tafels zelfs 
menukaarten van alle lekkere hapjes die 
verkrijgbaar waren. Alleen al bij het lezen 
van dit menu kwam je het water in de mond. 
Op tafel grote ronde placemats waarop met 
grote letters “Kom erbij!” in het kader van “ 
Week tegen de eenzaamheid”. Op nog andere 
placemats van deze instantie de vragen:” Wat 
ga je morgen doen?, Wat is jouw hobby?. 
Wie was jouw voorbeeld in je jeugd?, Wat 

is jouw positieve nieuws van de dag? Als 
je de loterij zou winnen, wat zou je dan het 
eerste doen?, Welk gerecht van vroeger zou 
je weer eens willen eten?. Allemaal vragen 
die als gespreksopener zouden kunnen die-
nen voor als je als vreemden voor het eerst 
naast of tegenover iemand zit. Er werd door 
Carolien	en	onze	vrijwilligster	Grietje	koffie	
en thee geschonken. Na een hartelijk wel-
komstwoord van Carolien werd er begonnen 
met smikkelen. Er hing een muur van geluid 
van alle gesprekken die over en weer gaan-
de waren. Gezellig hoor! Op de balie van 
onze keuken stonden een aantal schalen met 
heerlijk uitziende gerechten. In de loop van 
de bijeenkomst werden ook deze gerechten 
uitgeserveerd. Gezien de oergezellige at-
mosfeer is deze bijeenkomst geen misser en 
beantwoord aan zijn doel.  H.T.

-o-o-o-o-
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Kroonmenu 
van de maand

Tilapia in tomatensaus

Ingrediënten:
2	tilapiafilets
peper, zout
bloem
20 gram (1½ eetlepel vloeibare) margarine
5 zongedroogde tomaten op olie
1 dl gezeefde tomaten (pak)
1 dl bouillon
basilicum

Bereiding:
Bestrooi de vis met peper en zout en be-stuif 
de	filets	met	bloem.	Bak	de	vis	in	de	hete	
margarine in ca. 10 minuten bruin en gaar.
Snijd de tomaatjes klein. Verwarm de 
ge-zeefde tomaten met de kleingesneden 
to-maatjes en de bouillon. Maak de saus op 
smaak met basilicum en peper.

Menusuggestie:
Lekker met broccoli en aardappelen.

Eet smakelijk.
Suzan

-o-o-o-o-
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Gezellig Koffiedrinken
Op de zondagen 7 en 21 november, van 
11.00	tot	13.00	uur		is	er	weer	koffie	drinken	
op de zondagmorgen

 groetjes van,
Henk en Dirkje

-o-o-o-o-

Koers-
ballen

Hoera, we zijn 
weer aan het 

koersballen!!!
Hieronder de uitslag tot en met 11 oktober.
1 Henk van der Putten               82 punten
2 Anne van der Putten               71 punten
3  Ton van ’t Riet                       45 punten
4 Toon Zijlmans                         37 punten
5 Eme Kadijk                             34 punten
6 Maarten Schoon                      32 punten
7 Gerrit Walsma                          31 punten
8 Dick Schotsman                      15 punten
We zouden het erg leuk vinden als er nog wat 
meer deelnemers zouden komen.

Henk en Anne van der Putten
-o-o-o-o-

Oplossing Kroonpuzzel
De oplossing van de oktoberpuzzel luidt:

“Zelfmedelijden  is de grootste vijand”
Wanneer iemand dat beseft, hij of zij, is het 
leven een stuk makkelijker. Onze winnares 
is deze keer Mw. Hannie Wijtman, Wulk 13 
alhier. Van harte gefeliciteerd Hannie en het 
bloemetje is naar je onderweg.

-o-o-o-o-
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Ik wil alleen zijn 
met de zee

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel. 

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans

Ik hou van de zee
Wandelen op mijn blote voeten 

in het zand.
Haren wapperend in de wind.

Blauw is de lucht, 
de meeuwen schreeuwen.
Golven komen op mij af,

ze nemen al mijn zorgen mee
en brengen lege schelpen weer.

Keer op keer,
ik hou van de zee,

ik keer er telkens weer.
H.M. Joan

Mijn verlangen
Mijn verlangen

Lokt me
steeds naar de kust

in de luwte 
van een duin
vind ik rust

Daar mijmer ik
hoe het was

toen ik als kind
zandkastelen 
bouwde op

hetzelfde strand
De tijd 

maakte lijnen
in mijn gelaat

de liefde voor de zee
ben ik nooit kwijtgeraakt

Paula Hagenaars

De symphonie van de zee
Ze zingt voor ons haar lied, de zee
Een symphonie van wel en wee.

Met zoet gevooisde klanken
Om de schepper te bedanken.

Gedirigeerd door de hijgende wind
Die nergens een rustplaats vindt.

Witschuimende golven,
als huilende wolven.

Tuimelend op het strand.
Vloeiend over ‘t zilte zand,

komen en gaan,
op het ritme van de maan.

De meeuwen schreeuwen neem ons mee,
gij machtige zee.

En de zee zingt eeuwig door
als een kreunend slavenkoor

Nadine

De zee
De zee vangt 

mijn gedachten
Laat me voelen

dat zoveel vragen
in het leven

onbelangrijk zijn.
Golven eindeloos
af en aanrollen, 

me rust brengen.
Klopt mijn hart

van het lied van de zee
Paula Hagenaars

De zee
Alsmaar die zee.
Ik vertrouw haar 

Mijn diepste geheimen toe...
En deel haar mijn diepste verdriet.
Alsmaar keer ik naar haar terug.

Golven breken.

Ik schrijf in het natte zand.
Laat de woorden meenemen
Met het terugtrekkende water

En wacht.
Ik luister met mijn ogen gesloten.

De zee....
Zij spreekt de taal van mijn hart.

Frans Prins
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Tja.... Ik ben begonnen!
Waar heb je het over zult u denken. Nou, 
de mensen die mee geweest zijn met ons 
SVK-reisje zullen het wel een beetje weten. 
We hebben toen onder andere het Stoomma-
chine Museum  in Medemblik bezocht en 
tijdens zijn welkomstwoord liet de bedrijfs-
leider van het museum weten dat ze eigenlijk 
zaten te springen om nieuwe mensen die het 
team van rondleiders zouden kunnen en wil-
len versterken. Ik kwam er deze zomer voor 
de tweede keer. Eerst met zoon en kleinzoon 
Joost en toen met de SVK. Tijdens de rond-
leiding in de machinehal ging mijn hart open. 
Wat eenprachtige collectie stoomwerktuigen. 
Ik heb werken met stoom en met stoomin-
stallaties altijd prachtig gevonden.
Eerst op de grote vaart waar ik als leerling 
stuurman o.a. een maand of zes op een zo-
genoemd “Libertyschip” heb gevaren. Dit 
was een stoomschip met eenzelfde armen en 
benen-machine (triple-expansie-machine)
zoals in het Stoommachine Museum staat, 
maar	dan	natuurlijk	flink	groter.	Ik	herinner	
mij dat ik tijdens mijn vrije wacht regelmatig 

afdaalde naar de machinekamer, waar ik van 
de machinisten en olielieden, leerde hoe de 
machine moest worden gesmeerd. Tijdens 
grote oversteken van de ene haven naar de 
andere, wanneer er verder op zee geen schip 
te zien was, wisselden de dienstdoende ma-
chinist en ik van plaats. Hij ging op de uit-
kijk op de brug en ik ging de machine om te 
smeren. Als ik mij goed herinner, meer dan 
80 smeerpunten. Bij sommigen moest je met 
je oliekannetje de draaiende beweging van de 
krukwangen mee bewegen om de oliepotjes 
te kunnen vullen. Vooral, in tegenstelling met 
de vele dieselschepen waarop ik heb gevaren, 
was het opvallend dat dit soort stoomma-
chine nagenoeg geen lawaai maakte. Je kon 
vanaf het dek door een luik (schijnlicht) de 
machinist beroepen.
Verder heb ik ook nog enkele reizen als 
stuurman gemaakt op een turbineschip. Een 
turbine is een stoommachine die voorzien 
is van schoepraderen, die door stoomstraal-
pijpen tot zeer hoge snelheid worden aan-
gejaagd. deze machines maken een huilend 
geluid. Om stoommachines te kunnen be-
drijven, moet je natuurlijk ook stoomketels 
hebben. Op de Liberty wederom nagenoeg 
hetzelfde als die in het Stoommachine Mu-
seum staan, maar dan met drie vuurgangen 
i.p.v. twee.
Hiermee hield mijn stoomervaring niet op. 
Tijdens mijn werkzaamheden als machinist 
regelkamer in de kooksfabriek, waarvoor ik 
eerst het diploma theoretisch machinist heb 
gehaald, kreeg ik o.a het toezicht over een 
stoommachine (turbine), met toebehoren, die 
de rookgascompressor aandreef.
Toen als opzichter bedrijfsinstallaties naar de 
staalfabriek waar een deel van die installaties 
ook uit stoomwerktuigen bestond. Na mijn 
opzichterstijd werd ik opleidingsfunctionaris 
en in die tijd heb ik zelfs een stoomtheorie-
boek geschreven.

Toen ik dan ook deze zomer het Stoomma-
chine Museum betrad bracht de lucht van 
het mengsel smeerolie en waterdamp ineens 
veel van deze herinneringen bij mij boven. 
In die paar dagen dat ik nu heb meegelopen 
als rondleider, bleven de herinneringen naar 
boven komen. Man, wat kunnen mijn nieu-
we collega’s, de ouwe rotten in het museum, 
mooi vertellen, Er zijn er bij die al twaalf 
jaar of langer meelopen. Opvallend voor mij 
was dat van de mensen die ik rondleidde, 

De oude heelmeester 
zei tegen de ziel

Het is niet je rug die pijn doet, 
maar de last die je draagt.

Het zijn niet je ogen die pijn doen,
Maar het onrecht dat je ziet.

Het is niet je hoofd dat pijn doet,
Maar je gedachten die pijn doen.

Het is niet je keel,
Maar dat wat je niet durft vertellen.

Het is niet je buik,
Maar je ziel die niet kan verteren wat er rond 

jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet, 
maar de boosheid van binnen.
Het is niet je hart dat pijn doet,

Maar de liefde.
Het verlangen naar liefde, de liefde die je 

wilt delen,…
En het is liefde zelf,

Wat al deze pijn kan genezen.
Het meest krachtige medicijn!!!!

Auteur onbekend
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veel niet wisten dat stoom een onzichtbaar 
en reukloos gas is. Ik vertelde hen dan dat 
zij dat eigenlijk best wel wisten en noemde 
het	voorbeeld	van	een	fluitketel	waar	je	net	
boven	het	fluitje	niets	ziet	en	iets	hoger	is	het	
dan ineens wel zichtbaar. Dat onzichtbare 
stukje is de stoom en wordt door afkoeling 
iets hoger zichtbaar als waterdamp. Dan 
bleek dat dit bij velen inderdaad wel was 
opgevallen.
Dan was er in het weekeinde van 25 en 26 
september ook nog modellenweekeinde op 
het terrein van het Stoommachine Museum. 
Wat een pracht, wat een pracht. De meest 
mooie stoomachinemodellen zoals: stoomke-
teltjes, stoommachinetjes van allerlij soorten, 
miniatuur stoomwalsen, stoomschepen, auto-
tjes op stoom, stoomtreintjes, te veel om op 
te	noemen,	zelfs	een	stoomfiets.	En	wat	een	
enthousiaste mensen allemaal, die wanneer je 
even de tijd neemt om te luisteren, vertelllen 
hoeveel uren, dagen en maanden aan zo’n 
kunststuk is gewerkt. Indrukwekkend.Tijdens 
dit weekeinde was het gehele Stoommachi-
ne Museum in vol bedrijf. De stoomketels 
opgestookt en alles wat maar op stoom kon 
draaien was in beweging. Zelfs de stoomaan-

drijving van de enorme centrifugaalpomp 
die, toen het museum nog een gemaal was, 
420 kubieke meter per minuut uit de polder 
draaide. Dat getal zegt niet zoveel, maar als 
ik u dan vertel dat dit bijvoorbeeld in 1968 
betekende dat er een kubieke kilometer wa-
ter per week uit de polder werd gedraaid. 
(Zie afbeelding. Om hier een gevoel bij te 
geven heb ik de kubieke kilometer water op 
Middenmeer gezet.) Deze pomp heeft nog 
geholpen om na de onderwaterzetting de 
Wieringermeer leeg te draaien.Ook buiten 
de machinehal, de hijskraan op stoom, de 
stoomwals, de bomenzaagmachine en niet te 
vergeten de baggermolen. Ik heb maar even 
een half uurtje vrij genomen om alles buiten 
mijn werkgebied (de machinehal), even te 
bekijken.

Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik mij 
als rondleider heb aangemeld!!  Trouwens, 
naar aanleiding van dit verhaaltje is mij ge-
vraagd het volgende zinnetje te plaatsen.
“Buiten rondleiders kunnen we ook stokers 
en machinisten gebruiken en ook in de hore-
ca is nog ruimte voor vrijwilligers.”      

H.T




