Colofon
'De Kroonbode'
is het maandblad van Seniorenvereniging
"De Kroon" (SVK) en wordt uitgegeven sedert 23-11-1990.
Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg
van Yntze Wiebenga

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

Postcode

................................................. ….............
Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

Bestuur
................................................ ...................
Voorzitter Sjanet Postema. Secretaris Rene
Verberne (0227 501904). Penningmeester
...............................................................
Wilco de Groot (0227 502004), 2e penningmeester Ans Wagenaar. lid Frouke Katuin, lid
Geeft zich op als lid van de S.V.K.
Yntze Wiebenga. lid Nico Wagenaar.
Datum ......../........../ 2022
Handtekening(en)

Redactie:
Henk Torenvlied:  06-18568291
e-mail: henk.torenvlied@quicknet.nl

…………………..

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”.

…………………..
-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

Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Seniorenvereniging “de Kroon” (SVK) te
Middenmeer.
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04994-99112
(24 uur per dag bereikbaar).
Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.

Programma van de maand mei 2022
Dagelijks
Koffiedrinken
(vrije inloop)
09.30 - 10.30 uur
				Winkel (toko)				
10.00 - 11.30 uur
				Biljarten 					
10.00 - 16.00 uur		
maandag:			Sjoelen					
14.00 - 16.00 uur
dinsdag:			Koersbal						09.30 - 11.30 uur
				Doet & Ontmoet					13.30 - 16.00 uur
woensdag:			Schilderclub					
09.30 - 11.30 uur
donderdag:			Gymnastiek					
09.30 - 10.30 uur
				Klaverjassen			
13.30 - 16.00 uur
Overige aktiviteiten
Donderdag 21 april
Avondoverdenking (ds. Lammers)
18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 22 april		Bingo						13.30 - 15.30 uur
Zondag 15 mei
Koffie op zondag
11.00 - 13.30 uur
Donderdag 19 mei		
Avondoverdenking
					(pastor M.Sendecki) 		18.30 – 19.30
Vrijdag 20 mei		Bingo						13.30 - 15.30 uur
Zondag 29 mei
Koffie op zondag
11.00 - 13.30 uur
-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen

Inhoud
Blz 2
Blz 3
Blz 3
Blz 3
Blz 5
Blz 4
Blz 5
Blz 7
Blz 7
Blz 7
Blz 8
Blz 8
Blz 10
Blz 15
Blz 15
Blz 17
Blz 17
Blz 21
Blz 21
Blz 21
Blz 21
Blz 23
Blz 23

Colofon
Programma van de maand mei
Inhoud
Bestuurs mededelingen
Mededelingen
Van de voorzitter
Verslag Algemene ledenvergadering
Oplossing Kroonpuzzel
Kroonsjoelen
Wat jammer nou!
Klaverjassen
Brocante bric á brac
Kroonpuzzel april
Frutsels van Harry Koopman
Modern gedoe
Palmpasen in de Kroon
Oorlogsverhaal deel 3
Kroonmenu van de maand
De Moppentrommel
Koffiedrinken op zondag
Koersballen
Terug naar de stamtafel
Pannenkoeken eten in “De Kroon”

1. Naamsverandering.
Op de algemene ledenvergadering van woensdag 23 maart j.l. is
bekend gemaakt en het
belangrijke besluit genomen dat de “Senioren Vereniging de Kroon
(SVK)” een nieuwe naam zal krijgen en wel
“Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)”.
Het doel is om duidelijk te maken dat wij een
vereniging zijn waarvan elke senior woonachtig in Middenmeer en omgeving lid kan
worden en niet uitsluitend bewoners van
Kroonwaard zoals veelal wordt gedacht.
2. Logo SVM.
Met de naamsverandering SVK in SVM
zal ook worden gekeken naar een eventueel
nieuw logo voor onze vereniging. Creatieve
leden worden opgeroepen om daar eens over
na te denken met hopelijk als resultaat een
aansprekend visitekaartje dat duidelijk maakt
dat onze vereniging open staat voor alle senioren. Heb je een goed idee neem dan contact
op met een van onze bestuursleden.
3. Computercursus.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om weer
een computercursus te volgen. Deze cursus
is bestemd voor leden die tot nu toe geen
enkele ervaring hebben opgedaan wat betreft
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het gebruik en plezier van een tablet zoals
bijvoorbeeld visueel contact opnemen met
kinderen en kleinkinderen, foto’s maken en
versturen, berichtjes opstellen enz. enz. De
deelname is beperkt tot 4 personen die onder
leiding van een ervaren instructeur wegwijs
zullen worden gemaakt in een aantal lessen
van 1 uur. Voor de tablets en eventuele andere benodigdheden wordt gezorgd. Aantal
lessen en datums zullen in onderling overleg worden vastgesteld. Aanmelden kan bij
secretaris Rene.

cantemarkt’? Het was in elk geval een heel
gezellige markt, met een heel divers aanbod:
van sieraden en kaarsen en heel schattige
engeltjes tot echt antiek. Heel wat mensen
kwamen een rondje doen en de koffietafel
deed ook goede zaken. Die markt houden we
op de agenda voor volgend jaar.

Buiten onze kleine wereld van de Kroon is
een hoop aan de hand. Het oude gevoel van
angst voor de Russen zal velen van ons bekend voorkomen uit de jaren 50-60.
Ik las ergens: Het is een vloek om in een
interessante tijd te leven. Dat schijnt een oud
4. Inventarisatie
Chinees gezegde te zijn, maar het gaat voor
Het bestuur is bezig om te inventariseren
alle tijden op en zeker ook voor de tijd waar
welke extra activiteiten voor de komende
zomermaanden kunnen worden gepland. Een de wereld nu in zit. Mag het alsjeblieft wat
minder interessant? Behalve aan een collecte
eventuele activiteit voor de maand mei zal
tijdig bekend worden gemaakt op het bord bij of andere inzameling te geven en ons zorgen
maken, kunnen wij er niets aan veranderen,
de ingang.
dus laten we maar gewoon proberen onze
secretaris eigen dingen goed te blijven doen.
En dan toch maar genieten van het mooie
-o-o-o-ovoorjaar want wat is dan het heerlijk om
buiten te zijn en dat kan ook zonder tuin: een
rondje lopen, een praatje over het hekje, een
bakkie doen in de zon.
Sjanet

Van de
voorzitter

Het is bijna Pasen en de
lente komt al flink op
gang. Ik word er vrolijk
van en heb alweer een
paar keer iets te hard in
de tuin gewerkt, want
daar is een heleboel te doen,
Dat is in onze Kroon trouwens ook het geval, de activiteiten komen lekker op stoom!
Er wordt gesjoeld, geschilderd, gegymd,
gekoersbald en gekaart alsof er geen corona
geweest is. Ik mocht ook een keer mee klaverjassen, heel leuk! Het was alleen wel een
paar eeuwen geleden dat ik dat voor het laatst
gedaan had. Gelukkig hadden mijn medespelers veel geduld..
En we konden dit jaar ook weer eens echt
Palmpasen vieren met groep 3, Henk had
heel wat te fotograferen de afgelopen weken.
Want we hadden voor het eerst een heuse
markt in onze zaal, met echte kraampjes.
Hoe moesten we die markt ook weer noemen: kringloopmarkt of tweedehandsmarkt
of was het nou chique op z’n Frans een ‘bropagina 4

Mededelingen
Wij feliciteren met hun verjaardag
09
mei		
Mw. Schoon – Huiting
12
mei		
Dhr. Dorst
14
mei		
Mw. U. Snip
20
mei		
Mw. Janny Kooistra
23
mei		
Dhr. J. Siksma
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
mensen zijn die in deze rubriek willen worden genoemd, gaarne bericht.
Dit geldt ook voor de mensen die mee willen genieten van de digitale berichten. Maak
hiervoor uw e-mailadres bekend
Digitale hulp Middenmeer
Heeft u bij het gebruik van uw laptop, tablet
of smartphone een vraag? Voorheen kon u
eens in de twee weken daarvoor terecht bij
het Digitale Inloopspreekuur in ‘De Kroon’
in Middenmeer. Er is nu gekozen voor een
andere manier om hulp te kunnen bieden.
U kunt bellen naar 0227-502003. Noem uw
vraag, en er wordt dan een afspraak gemaakt.
We kunnen bij u thuis komen, of we spreken
af in ‘De Kroon’. Gert Jan, Andries en Fenny
komen u graag helpen!
Klachten
Er zijn met recht klachten over de kwaliteit
van de cijfers in de Kroonpuzzel. Er is geprobeeerd deze kwaliteit te verbeteren maar
dit lukt niet helemaal. Met excuus van de
redactie vragen wij dus wat extra inspanning
om de puzzels te maken.

Verslag (notulen)
van de algemene ledenvergadering van woensdag 23 maart 2022
(gelet op artikel 11 en 12 van de statuten)

1. Opening
Voorzitter Sjanet opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Zij deelt
mee dat de agenda van deze vergadering en
het algemeen verslag over 2021 staan opgenomen in de Kroonbode voor de maand april
die op dinsdag 22 maart is gedistribueerd
over alle leden. Het totaal aantal aanwezige
leden is 36, zoals de lijst van inschrijving
aangeeft.
2. Vaststellen van de notulen van de alg.
ledenvergadering van woensdag 6 oktober
2021.
Deze notulen zijn reeds eerder gepubliceerd
en wel in de Kroonbode van november 2021.
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen algemeen verslag 2021.
Het algemeen verslag wordt door secretaris
Rene kort toegelicht en wordt, bij het ontbreken van opmerkingen, vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag kascontrolecommissie over jaarrekening 2021.
Aad Geerlofs en Ans Wagenaar-Visser hebData ophalen huisvuil.
ben de jaarrekening 2021 besproken met
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 3, 17 penningmeester Wilco en secretaris Rene.
en 31 mei.
De jaarrekening is gecontroleerd aan de hand
Restafval, dinsdag 27 mei.
van een jaarcontrole staat en leverde geen
Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 10 mei. opmerkingen op.
Papier op de dinsdag 17 mei.
Aad deelt dit in de vergadering mee en adviseert de vergadering het bestuur en in het
Redactienieuws
bijzonder de penningmeester decharge te
Tot onze spijt heeft Suzan Hoes haar redacverlenen voor het gevoerde financiële beheer.
tiewerkzaamheden moeten beëindigen. (Zie
Onder applaus wordt deze decharge verleend.
bladzij 7). Gelukkig zijn haar taken door anderen overgenomen. Ons Kroonmenu wordt
5. Vaststellen jaarrekening 2021.
verzorgd door Mw. Brigitte Schmeetz en de
Wilco geeft een uitgebreide toelichting over
correctiewerkzaamheden zijn overgenomen
de financiën en stelt dat de vereniging fidoor Rene Verberne en David Schipper.
nancieel gezond is. Om gezond te blijven is
het wel belangrijk dat gemeente Hollands
Kroon SVK blijft steunen met een jaarlijkse
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subsidie. Wij blijven dan ook in gesprek met
HK om een aansluitende subsidie te verstrekken over de periode 2023-2028. Wel is het
zo dat SVK er rekening mee moet houden
dat deze subsidie langzamerhand zal worden afgebouwd omdat SVK in de toekomst
volledig op “eigen benen” moet komen te
staan. Hierbij wordt gedacht aan toekomstige
contributieverhoging en vergroting van het
aantal leden. De jaarrekening 2021 wordt,
hoe kan het anders gezien het verslag van de
kascontrolecommissie, vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

9. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend volgens het “rooster van aftreden”
is Yntze Wiebenga.
Yntze stelt zich gelukkig weer herkiesbaar.
Daarnaast wordt voorgesteld het bestuur uit
te breiden met een zg. 2e penningmeester,
belangrijk om de continuïteit van de financiën te waarborgen. Voor deze functie stelt zich
beschikbaar kandidaat Ans Wagenaar-Visser.
Onder applaus wordt hiermee ingestemd.

7. Vaststellen contributie 2023.
Voorgesteld wordt de contributie voor 2023
te handhaven op 52 euro per lid, met dien
verstande dat het lidmaatschap voor partners gehandhaafd blijft op 85 euro. Met dit
voorstel wordt volmondig ingestemd door de
aanwezigen.
Aangetekend wordt wel door penningmeester
Wilco dat we daarna, zoals al gesteld, rekening moeten houden met een contributieverhoging voor de daarop volgende jaren.

11. Voorstel nieuw logo.
Het is duidelijk dat bij een andere naam ook
een nieuw logo moet worden vastgesteld.
Leden worden uitgenodigd daarover na te
denken en het bestuur hoopt dat er leuke
voorstellen zullen worden ingediend. Zodra
hierover meer nieuws is zullen de leden bij
de definitieve vaststelling worden betrokken.

10. Wijziging tenaamstelling vereniging
SVK in SVM (seniorenvereniging Middenmeer)
Secretaris Rene stelt dat de afgelopen jaren
6. Vaststellen begroting 2022.
veelvuldig is gebleken dat veel inwoners van
Wilco bespreekt vervolgens de begroting
2022. Deze begroting gaat uit van de resulta- Middenmeer onbekend zijn met seniorenvereniging de Kroon. Velen denken dat SVK
ten over 2021 waarbij SVK er wel rekening
mee dient te houden met hogere kosten voor uitsluitend een vereniging is voor de bewoners van Kroonwaard. Niets is echter minder
energieverbruik. Hij benadrukt het belang
van de toko die jaarlijks toch een behoorlijke waar. Van het totaal aantal van 158 leden
omzet laat zien en daarnaast voor veel leden zijn er 46 woonachtig in Kroonwaard en 112
heel belangrijk is. Zoals al aangegeven is het leden wonen verspreid over het gehele dorp.
belangrijk dat naast de subsidie van gemeen- Het is belangrijk dat duidelijk moet worden
te Hollands Kroon ook de jaarlijkse bijdragen gemaakt aan de inwoners dat SVK een vervan stichting Wooncompagnie (is onderhuur- eniging is die openstaat voor alle senioren
der van Kroonwaard 1) en de huurontvangst 55+ van Middenmeer en omstreken. Om die
van Wonen plus Welzijn heel belangrijk zijn reden stelt het bestuur voor de naam SVK te
wijziging in SVM. Alle aanwezigen stemvoor een gezonde financiële huishouding.
men met handopsteken volledig in met deze
De begroting 2022 wordt vervolgens ongenaamverandering.
wijzigd vastgesteld.

12. Rondvraag.
Henk Torenvlied vraagt of de naamswijziging van SVK in SVM ook tot gevolg
heeft een eventuele wijziging van de naam
8. Benoemen kascontrolecommissie 2022.
“Kroonbode”. Daarover is nog geen besluit
Een drietal leden hebben zich bereid vergenomen door het bestuur.
klaard zitting te nemen in de kascontrolecommissie voor het jaar 2022, zoals voorge- Thea Knook zegt dat de genoemde Kringloopmarkt al meerdere deelnemers heeft. Om
schreven in artikel 14 van de statuten.
die reden zal dan ook deze geplande markt
Deze leden zijn Jan v/d Scheur en Simon
doorgaan en zullen de leden daarvan op de
v/d Bunt. Daarnaast heeft Susan Hoes zich
hoogte worden gesteld middels een e-mail of
bereid verklaard als vervanger op te treden
briefje. Verder adviseert Thea om een evenbij ontstentenis van Jan of Simon. Met deze
tuele opbrengst te storten op giro 555 voor
kascommissie wordt ingestemd.
hulp aan Oekraine.
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Mijneke Klomp geeft het advies om aan de
naamswijziging SVM de nodige bekendheid
te geven. In de komende Kroonbode zal hieraan aandacht worden besteed. Andere mogelijkheden voor bekendmaking zullen door het
bestuur worden bekeken.
Secretaris Rene deelt mee dat op vrijdag 8
april om 10.00 uur er in Kroonwaard weer
de jaarlijkse Palmpasen viering zal worden
gehouden met de kinderen (groep 3) van de
basisschool Titus Brandsma.
Jan Dimmers dankt het bestuur onder applaus
voor al datgene dat gedaan wordt voor de
vereniging.				secretaris
-o-o-o-o-

Oplossing Kroonpuzzel

Nou... Dat hebben we gemerkt!! Hoe heb ik
dat een jaar geleden kunnen voorzien. Oh, u
weet natuurlijk niet waar ik het over heb. Ik
bedoel de oplossing van de aprilpuzzel.
“Aprilletje zoet geeft nog wel eens...”
Nu, de rest van de zin, een witte hoed, heeft
u allemaal wel even gemompeld, ter aanvulling op het moment dat u de puzzeloplossing
gevonden had. Man, dat waren even een paar
koude dagen. Oh ja, we hebben ook nog een
winnares. Dat is deze keer Mw. Karola Wijngaarden, Kerkring 2a alhier. Van harte gefeliciteerd en het bloemetje is naar u onderweg.
Betreffende uw opmerking over de slechte
kwaliteit van de cijfertjes in de puzzel, zie
a.u.b. in de mededelingen.
-o-o-o-o-

“Wat jammer nou!!”

Bijna precies een jaar nadat we als vereniging afscheid namen van Suzan Hoes, na een
periode van 16 jaar lang als bestuurslid, en
haar toen hiervoor in de bloemetjes hebben
gezet, heeft zij moeten besluiten helemaal te
stoppen met haar werkzaamheden voor de
SVK. Ook al meer dan 16 jaar lang zorgde
zij als redactielid van ons lijfblad er voor dat
de Kroonbode elke maand foutloos bij ons
op de deurmat viel. En als ik zeg foutloos,
dan is dat tot in de komma’s en de puntjes.
Het was voor mij elke maand een beetje leuk
spannend als ik de Kroonbode ter correctie
bij haar had gebracht met hoeveel kruisjes
en streepjes deze weer bij mij terugkwam.
Geweldig. Ook al heel lang verzorgde zij
onze rubriek “Kroonmenu van de maand” en
hierbij zijn heel wat lekkere hapjes de revue
Kom toch ook met ons
gepasseerd. Ook herinner ik mij hoe Suzan
meedoen!
en ik in de beginjaren samen de Kroonbode
Dit is de stand per 11 april afdrukte bij een firma hier in het dorp. We
hebben wat af geknutseld samen om de ko2022.
pieermachine aldaar aan de praat te houden.
Y. Lautenbach		
684 4x
Tja, Wat jammer nou!! Het gaat niet meer.
D. Huizinga			651 3x
Door persoonlijk ongemak gaat het niet
P. Snijders			587 4x
meer.
R. Pladdet			573 4x
Suzan, berdankt voor de fijne samenwerking.
J. Bosman			563 4x
Wij als vereniging en ik als mederedacteur
J. van ‘t Riet			
662 4x
van de Kroonbode zullen je missen!!
Sj. Wanders			543 4x
R. Haverkamp		
522 4x
Henk Torenvlied
N. Timmerman		
505 2x
A. van de Velde		
463 2x
Ynze Lautenbach
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Kroonsjoelen

Klaverjassen
Nog even en we stoppen met het klaverjassen. Donderdag 19 mei is de laatste kaartmiddag. We spelen dan twee rondjes die
niet meer voor de uitslag meetellen. Daarna
wordt er een drankje aangeboden en de
voorzitster van de Kroon zal de prijzen uitreiken. Zo sluiten we het seizoen gezellig
af. We beginnen weer op donderdag 15 september. Ik ga er vanuit dat iedereen dan weer
meedoet, zo niet dan hoor ik dat graag. En
nieuwe leden kunnen zich dan ook aansluiten. Dit was het weer, hartelijk groeten van
Jan Knook 503318 of 06 30437698. Hier
volgt de uitslag na 21 kaartmiddagen.
1 Dick Oosterhaven
99395
2 Jaap Gouwenberg
99295
3 Wim Dorst
97684
4 Peter van Diepen
97490
5 Cor Berkhout
96779
6 Herman van Nieuwenhuyzen
96654
7 Riet Gouwenberg
96375
8 Truus van Campen
96002
9 Hein van Assen
95702
10 Henk van de Putten
95672
11 Aries Zuidhof
95283
12 Anne van de Putten
95062
13 Jan Knook
94111
14 Fook de Graaff
93904
15 Ton van ’t Riet
92737
16 Ans Wagenaar
92196
17 Helmut Timmerman
91673
18 René Verberne
91330
19 Jan Dimmers
91003
20 Lenie Muller
90886
21 Cora Verbruggen
90382
22 Joke van den Bunt
88286
23 Siem van den Bunt
87617
24 Aad Geerlofs
87501

rommel.” Ik kende deze kreten niet.. Het zal
wel Frans zijn. Toch even het Nederlands
woordenboek geraadpleegt en ja hoor, het
blijkt toch Nederlands. Brocant is zowel
Belgisch als Nederlands en betekent: curiosa,
spullen uit vroegere tijden die in trek zijn,
maar niet als antiek kunnen worden beschouwd, nepantiek. Voor “Bric á brac” vind
ik de verklaringen snuisterijen, prullaria,
oude rommel en zelfs de term rotzooi. Nou,
dan weten we dat ook allemaal weer. Wat
moeten we als ouderen toch nog een hoop leren. Nu, dat is met organiseren en installeren
toch noch wel even iets anders. Daar zijn wij
oudjes goed in!!
Als ik onze Kroonzaal binnen kom weet ik
niet wat ik zie... Man man, wat is dat leuk
gedaan, wat is er weer hard gewerkt door de
vrijwilligers. Nico, Jan, Rene en Frouke...
geweldig (Ik hoop dat ik niemand vergeten
ben). Ik zie rondom marktkraampjes met
kleurige dakkleden en wat een verscheidenheid aan artikelen. Hele tafel vol met boeken
en kruiswoordpuzzels, allemaal gratis.. Nou
ja, je mag natuurlijk wel wat in de fooienpot
doen om ons te ondersteunen.
De kraampjes zijn kompleet volgeladen met
allerlei artikelen en achter elk kraampje een
stoel waarop de bijbehorende marktkoopman/vrouw is gezeten. Het zijn: Dhr. Thijs
Roozing, Grietje Smit, Thea Knook, Cindy
Sennhenn, Ans Wagenaar, Christa Schab,
Trien Schoon, Jet Tromp-Visser, Florien
Klok en Sjanet Postma en Hannie Braak achter onze eigen tafels zoals de prachtige tafel
van Gé, vlak voor het winkeltje met allerlei
leuke artikelen. Daar zullen heel wat uurtjes
werk in gezeten hebben. En wat ik ook niet
moet vergeten is de koffietafel, waar Marjan,
Hannie en Yntze de koffie, thee en cake verzorgde en waar de hele middag druk gebruik
van werd gemaakt.

Dit is het dan tot zover. Tot de volgende keer.
Op de tafel Kroonbodes en blauwe papiertjes
Groet Jan Knook. 503318 of 06.30437698
met de prjs van de koffie waaronder de tekst:
“Nieuwe leden zijn van harte welkom!” maar
-o-o-o-odat wisten we natuurlijk al. Ook de fotoboeken van ondergetekende hadden veel bekijks.
Het was de hele middag gezellig druk met
bezoekers en er is veel gekocht. We kunnen
stellen dat de “Brocante bric á brac” een zeer
Ja ja... Dat stond toch duidelijk op het affigeslaagd SVK-gebeuren is geweest.			
che. “Brocante bric á brac” en nog even ter
							
verduidelijking daaronder “Wél markt, geen H.T.
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Brocante bric á brac

Mei

HORIZONTAAL
1 deel van een korenhalm 4 keukentextiel11 boom 13 de edelen 15
hersens 16 populair 18 etiket 20
salaris zonder toeslagen 22 smidse
24 christelijk feest 25 niet van bandopnamen 27 gezang 29 gebrom 32
gast 34 bedompt 36 halfluid zingen
38 lidwoord 40 melkklier 41 groot
insect 42 grondsoort 43 telefoonbericht 44 vat met hengsel 45 uiting
van opluchting 46 paardenkracht 47
koperen blaasinstrument 49 bepaalde smaak 51 snoepje 52 vraatzuchtig
54 in geen geval 56 programmapunt
58 uitroep van spijt 60 voegwoord
61 troep welpen 63 Europeaan 65
steekwapen 67 houten schuur 68
ingeving 69 uitroep van schrik 70
afweermiddel tegen de zon 72 ieder
73 half (in samenstellingen) 75 vol
vocht 78 onbeweeglijk 79 wild
zwijn 82 politieman 85 streelzacht
87 geklets 90 grote garnaal 91 kindergroet 92 slagader 94 strook grond
langs de weg 95 onzes inziens 96
bedrag voor levensonderhoud 97
slokje
VERTICAAL
1 Oost-Vlaamse stad 2 eerste mens
3 oproerkraaier 5 hemoglobine (geneeskunde) 6 gesnapt 7 een en ander 8 nevel 9 effen 10
gleuf 11 verhalend dichtstuk 12 een van de Romavolken 14 ongevuld 17 opinie 19 bestaan
21 sneeuwschaatsen 23 ordelijke schikking 26 sieraad 28 vinger 30 wijd 31 insect 33 stuk
chocolade 34 iets dat per se moet 35 groot feest 37 oude maat 39 Griekse godin van de overwinning 42 verkiezing 44 eb worden 45 indeuking 48 alleen in zijn soort 49 land in Azië 50
bedeesd 53 uitgestorven vogel 55 lering 57 gierigaard 59 overtrek 61 sap uit naaldbomen
62 keukenhulpmiddel 64 verharde huid 66 lieveling 67 uitroep van afkeer 70 skihelling 71
omvangrijk 74 fanaat 76 gegrild schapenvlees 77 verschil tussen debet en credit 80 begroten
81 pijnlijke spiersamentrekking 83 kraaiachtige vogel 84 riool 85 deel van een toneelstuk 86
wachthuisje bij een halte 88 bergplaats voor geld 89 in hoge mate 93 hoewel
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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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En ons naar haar nabijheid lonkt

Ik 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.
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

Op dat alles, dat dank zij jou
Op mijn weg kwam waar ik wou
Daarvoor wil ik je bedanken
Weet dat ik heel veel van je hou.
-o-o-o-oDementie
Zou je voor mij, voor mij alleen,
nog ėėn keer willen lachen?
Nog ėėn keer lachen, je open lippen blij..
Zodat ik zie, op jouw gezicht,
Die uitbarsting van blijdschap
Die daar alleen veroorzaakt wordt door mij.
Zou je, nog ėėn keer,
Zo stralend kunnen lachen?
Vol vreugde, tot het pijn doet in je lijf?
Zo lachen, dat zich alles plooit van buiten,
Terwijl ik kussend, je handen zachtjes wrijf?

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
-o-o-o-o-

Modern gedoe
Kan er maar niet aan wennen,
aan dat moderne gedoe.
Neem nou de computer
en als ik zeg
niks voor mij dat moderne

Dankwoord

als je wilt afsluiten
en voor mijn part
Moet je niet naar af
Maar naar start

Voor het grote en het kleine
Voor het zachte en het fijne
Voor een sneeuwvlok in de lucht
Voor de wolken in hun vlucht

Nee, ik schrijf mijn brieven
liever met de pen
ik weet dat ik daar toch beter
en goed in ben.
Zet nu de computer met gemak
morgen gewoon bij de vuilnisbak

Op een lang gelukkig leven
Waar is toch de tijd gebleven?
Op een onbezorgd geschater
Zorgen komen immers later
Laat er vreugd zijn om te weten
Wat niet met voeten is getreden
In alles wat met schoonheid pronkt

Zou je, nog ėėn keer,
Kunnen lachen zoals vroeger?
Toen wij niets wisten van het kwaad
dat ons besloop..
Zodat ik, nog ėėn keer, kan zien,
kan horen, voelen
Kijkend naar jouw gezicht:
Liefde, verwachting, hoop.
-o-o-o-o-
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(van onbekende inzender in oze postbak)
-o-o-o-o-
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Palmpasen in de Kroon

velen. Dank aan de leerlingen, de begeleiders
en de vrijwilligers, die dit mogelijk maakten.
D.S.
Het is vrijdag 8 april kwart voor 10. Na
Wij,
de
kinderen
van
groep
3,
van
de
Titus
een onderbreking van 2 jaar wegens corona
wordt er weer een traditie in ere hersteld. We Brandsmaschool, vonden het heel leuk dat
wij Palmpaasstokken mochten maken en
zitten met bijna 30 mensen in een kring in
brengen naar Kroonwaard. Juf Larissa had
de grote zaal van “de Kroon.” Ans, Dirkje,
ons verteld dat we er naartoe zouden gaan en
Frouke, Hannie, Henk, Yntze en Rene zijn
druk in de weer, iedereen wordt voorzien van dat we daarvoor ook liedjes gingen oefenen.
We hadden twee leuke liedjes. Eén liedje
koffie of thee naar keuze met een versnapering. Om 10 uur komen er 25 leerlingen van over een boer en een kip met gekleurde eiede Titus Brandsma school, onder begeleiding ren en het liedje over Palmpasen. In de klas
leerden we dat we een Palmpaasstok maken
van juf Larissa en 3 moeders, binnen lopen
om gezamenlijk Palmpasen te vieren. Sjanet, om mensen op te vrolijken. Op woensdag
namen we allemaal wat spulletjes en lekker
de voorzitter, heet allen hartelijk welkom.
Het is groep 3, vorig jaar en het jaar daarvoor eten mee van thuis en ‘s middags versierden
mocht het niet aldus Sjanet, die klassen heb- we de Palmpaasstokken. Op vrijdag liepen
ben dit dus gemist. Wij hebben jullie ook ge- we naar Kroonwaard en daar mochten we
mist. De 25 kinderen zitten in het midden op zingen en onze mooie Palmpaasstokken geven. We vonden het heel leuk om bij Kroonde grond. Juf Larissa deelt mee, dat de kinderen palmpaasstokken hebben gemaakt. Wij waard te zijn.
-o-o-o-ozitten er op te kijken en wat zijn ze mooi!
Wat zit er aan zo’n palmpaasstok? De kinderen roepen: Paaseieren, snoepjes, boven een
haan van brood en we hebben ze woensdag
(Harry Koopman)
gemaakt. Nu worden er enthousiast 2 bekende liedjes gezongen, die betrekking hebben
op Palmpasen. We hebben deze liedjes inge- Ik mocht alleen maar op de gang komen.
De volgende morgen gingen wij er al vroeg
studeerd zegt Larissa. Sjanet neemt nu het
op uit met de roeiboot om eenden te jagen.
woord, de palmpaasstokken gaan naar menHij had een jachtgeweer bij zich, maar besen, die het moeilijk hebben/hadden als vertroosting. De eerste gaat naar Jaap Schipper, zwoer me daar nooit bij in de buurt te komen
want het was geen speelgoed. Of hij die ochdie zichtbaar verrast is. De tweede naar Ton
tend geschoten heeft weet ik niet meer, maar
v.’t Riet. Ton reageert als altijd enthousiast.
Ook Nynke Dimmers heeft heel wat meege- de hond zocht ook de eenden op die aan een
maakt en krijgt een palmpaasstok. Siem v.d. ziekte waren gestorven. Die werden netjes
Bunt kan hier gelukkig weer komen na ziekte geplukt en naar het landhuis gebracht voor de
kok. Dat was zo de manier waarop de jachten wordt niet vergeten. Hennie v. Dok heeft
opziener verzetswerk deed. Of er Duitsers
ook heel wat te stellen, haar man is al enige
tijd opgenomen in Lelypark. Jan v.d. Scheur aan gestorven zijn weet ik niet. Hoelang ik
er geweest ben weet ik niet meer. Niet heel
wordt als nieuwe bewoner en vrijwilliger
erg lang denk ik want de vrouw werd steeds
ook niet vergeten en ten slotte krijgt David
knorriger op mij. Volgens haar waste ik me
Schipper een stok, omdat hij veel voor de
niet en plaste ik op de bril. Met haar man kan
vereniging heeft gedaan en zijn vrouw na
ik heel goed opschieten, maar toch blijkt hij
ziekte weer herstellende is. We danken alle
de kant van zijn vrouw te kiezen en zegt hij
kinderen, die dit maakten en af stonden aan
dat ze een goed adres voor me zullen zoeken.
mensen die wel een steuntje kunnen gebruiIk kan het me ook wel voorstellen. Een losken. Alle kinderen krijgen nu limonade en
geslagen hongerige jongen in huis terwijl je
een versnapering. Dan is het moment van
afscheid nemen aangebroken. De jassen gaan een baby wilt is natuurlijk moeilijk.
Hoe dan ook, er is een adres voor me gevonweer aan en allen krijgen ze een paashaasje.
den in Groningen. Bij twee vrouwen in huis.
Men gaat weer blij naar de school terug en
opnieuw wordt er koffie/thee geserveerd, het Ze blijken sociale werksters te zijn die door
de omstandigheden geen werk hadden maar
is gezellig en een mooie onderbreking voor

Oorlogsverhaal deel 3
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toch moesten eten. Dus verdienden ze iets
bij met het maken van fluitjes. Ik kan helpen
bij het verkopen en moet ‘s middags met
een pan naar de Centrale Keuken om eten
voor ons te halen. Meteen kwamen er bij mij
herinneringen aan de Amsterdamse Centrale
Keuken boven. Maar de vrouwen zeiden dat
het goed te eten was en de mensen moesten
niet zo zeuren. Wij, ze rekenden mij er meteen maar bij, hadden in ieder geval te eten,
en dat was ook zo. Alleen moest ik het halen
in een buurt waar zo te zien niemand behoefte had aan eten uit de Centrale Keuken. De
dames hadden ook een vaste regel: Ik mocht
alleen maar op de gang komen. Niet in de kamer want daar woonden zij en ik had de gang
als woonruimte. Daar sliep ik ook. Ze hadden
een matras en een slaapzak neergelegd. Overdag moest ik dat rechtop zetten en opvouwen
en ‘s avonds maakte ik het weer op.

net de tegenwoordigheid van geest om in een
naast de weg gegraven mangat (de Duitsers
noemde dit: deckungslöcher) te springen. De
tankauto werd in brand geschoten en brandde werkelijk als een fakkel. Ik zat zo diep
weggedoken in het gat dat ik pas na het sein
‘veilig’ weer tevoorschijn durfde komen.
Daar vloog een fiets over de betonnen versperring en er sprong een man naar beneden.
“Waar moet je heen?” vroeg hij. “Naar Leeuwarden.” “Ik ook, spring achterop” en daar
gingen we. Er werd geen woord meer gesproken en hij trapte als een razende. Groningen Leeuwarden is, geloof ik, vijftig kilometer en
hoe lang het geduurd heeft weet ik niet meer
maar opeens stond ik weer in Leeuwarden.
Hij ging verder naar Amsterdam, zei hij nog.
Hij gaf me ook vijftig gulden en met “Het
beste” verdween hij uit zicht. Daar stond ik,
in Leeuwarden maar nu met honderd gulden.
Maar wat te doen. Naar de oude familie ging
ik niet meer terug. De brief voor de pastoor
in Hardegarijp vroeg de pastoor alleen om
zijn invloed aan te wenden en te zorgen dat
ik in Leeuwarden kwam. Die kon dus ook
weg, want daar was ik immers al.

En brandde werkelijk als een fakkel.
Het was er wel mooi in de omgeving. Uit het
gangraampje keek ik uit op een plantsoen
met een grote vijver. Ik weet het adres niet
meer en hoe ik later ook heb gezocht, ik kon
het niet meer terug vinden. Het was half en
half te verwachten, de druk voor de dames
Ik loog er een paar jaar bij.
werd te groot. Ik moest weg. Het beste kon
Ik vroeg aan iemand die langs de weg stond
ik volgens hen teruggaan naar Leeuwarden
waar je hier kon overnachten. Hij keek me
naar mijn eerste adres. Ze hoorden mij altijd aan en vroeg waar ik vandaan kwam. Ik
zo opgetogen praten over die familie, zeiden vertelde dat ik uit Groningen kwam op weg
ze. Ze maakten een brief voor me die ik in
naar Amsterdam maar geen slaapplaats had.
Hardegarijp aan de pastoor moest geven en
“Dan moet je naar de Beurs gaan” zei hij, en
drukten me op het hart dat ik met niemand
wees me de weg. De voormalige korenbeurs
mee moest gaan en rechtstreeks naar Leeuin Leeuwarden wemelde van het volk. Over
warden moest zien te komen. Ook kreeg ik
de hele vloer, tenminste wat ik daarvan kon
vijftig gulden voor onderweg.
zien, lag stro uitgespreid en zaten, lagen en
Daar stond ik weer. Maar niet getreurd, op
sliepen mensen. Jong en oud, verhabbezakt
naar Leeuwarden. Zo voorspoedig zou dat
of netjes, alle typen waren er. Ik wist niet wat
nou ook weer niet gaan. Er gingen al langeik doen moest totdat iemand mij aansprak
re tijd geruchten dat de bevrijding op hanen vroeg of ik nieuw was. Ik zei dat ik een
den was en dat de Amerikanen opeens voor
slaapplaats zocht voor de nacht en hij wees
ons neus zouden kunnen staan. De Duitsers
me waar ik me kon melden. Ik moest mijn
hielden overal rekening mee en hadden
naam en leeftijd opgeven en waar ik vandaan
bij de uitgangen van de stad versperringen
kwam. Ik loog er een paar jaar bij en zei dat
opgeworpen. Betonnen obstakels links en
ik zeventien was en rondzwierf vanwege
rechts van de weg, waartussen bij gevaar of
de honger in Amsterdam. Toen kreeg ik een
luchtalarm of gewoon spertijd, een betonplaatsje in een rij aangewezen en strekte me
nen blok werd gerold zodat er geen voertuig uit op het stro en viel in diepe slaap.
meer doorheen kon. Ik was er net doorheen
De volgende morgen had ik tijd voldoende
toen er luchtalarm klonk en het blok erin
om rond te kijken. Ik herinner me niet of er
werd gerold. Dat belette een aankomende
kon worden gegeten maar ik had wat geld
tankwagen de doorgang, hij moest wachten.
dus ging kijken of er iets te koop was. Toen
Meteen hoorde ik een vliegtuig en ik had nog werd ik aangesproken door een heer. Ik kan
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niet anders zeggen, want hij was als een heer
gekleed in een kostuum en zag er op het
oog onberispelijk uit. Het bleek een apothekersassistent te zijn uit Amsterdam die uit
Duitsland was gevlucht waar hij te werk was
gesteld. Hij woonde op de Postjesweg en had
een vrouw en kinderen en vreselijke heimwee. Zijn naam was Van de Berg en ik heb
hem na de oorlog nog eens thuis bezocht.
De apotheker stelde voor dat we samen
zouden proberen in Amsterdam te komen.
Daarvoor moest je over de Afsluitdijk en het
gerucht ging dat je bij de Ortskommandant
daarvoor een Ausweiss kon krijgen. Op zijn
Hollands gezegd: op het gemeentehuis kon je
een vergunning krijgen. De apotheker durfde
daar niet heen omdat hij uit Duitsland was
gevlucht en dus werd ik afgevaardigd. Mij
werd op het hart gedrukt dat ik moest zeggen
dat we met zijn tweeën waren, en dat ik zo
zielig mogelijk moest doen.
“Dass brauchst du bald nicht mehr”
Ik meldde me bij de schildwacht van de
Ortskommandantur en verzocht om de Ortskommandant te mogen spreken. Ik werd bij
een Duitse officier gebracht, kennelijk een
hoge officier te zien aan de rode banen in zijn
broek, en vroeg hem om permissie om over
de Afsluitdijk te mogen lopen. Hij ontplofte van woede, gaf me een enorme schop en
schreeuwde: “Dass brauchst du bald nicht
mehr” of woorden van die strekking. Ik wist
niet hoe snel ik moest maken dat ik wegkwam.
“Nazihoer”
Korte tijd later werd Leeuwarden bevrijd. De
Amerikanen trokken in colonnes binnen en
ik herinnerde me de intocht bij de Berlagebrug in Amsterdam van de Duitse colonnes.
Dat leek toen een machtig leger maar wat
mij hier passeerde was ongelofelijk. Het volk
was zeer onrustig. Overal waren opstootjes
waarbij soms een NSB’er werd opgebracht
of afgerost door de menigte, en ook werden
enkele meisjes op straat kaalgeschoren en
met teer ingesmeerd. Ze moesten een bord
omhooghouden waarop het woord ‘Nazihoer’
geschilderd was. In de korenbeurs veranderde de toestand.
(volgende maand het slot van dit verhaal.)
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Kroonmenu
van de maand

De
Moppentrommel

Onderwijzer: Waarom is je broertje vandaag
niet op school ?
Cherubijntje
Leerling: Ik denk dat hij hoofdpijn heeft,
meneer
(een fris romig toetje)
Onderwijzer: Waarom denk je dat ?
Ingrediënten
•
450 gram kwark ( dit kan volle kwark 		 Leerling: Hij klaagde vanmorgen over oorpijn, maar mijn moeder zei dat het wel dieper
zijn of magere kwark)
zou zitten.
•
2 citroenen
•
Honing (naar behoefte)
Vrouw: Wat kijkt die stier me toch kwaad
•
250 ml slagroom
aan.
Boerin: Dat komt door die rode hoed van u,
Instructies:
mevrouw.
Meng in een ruime kom de kwark Vrouw: Mijn hemel. Die hoed is wat uit de
mode, maar ik nooit gedacht dat die stier dat
(lobbig) en voeg
zou zien.
daarna de stijf
geklopte slagroom
Man: Ik heb een baantje gekregen als nachteraan toe (slagwaker.
room zonder suiVrouw: Wat jammer. Nou heb ik voor niks
ker want dan is het uiteraard gezonder maar
ook beter houdbaar). Rasp 1 citroen en voeg dat sexy nachthemd gekocht.
het citroenrasp aan de kwark toe met het sap
Je hebt nieuwe schoenen gekregen, jongen,
van 1 uitgeperste citroen. Voeg minimaal 4
sprak de zuinige Schot tegen zijn zoon,
lepels honing toe. (dit mag ook meer zijn, is
afhankelijk hoe zoet je het toetje wilt maken) Maar let er op dat ze niet zo slijten als de
vorige. Maar hoe dan pa? vroeg de jongen.
Meng de honing door de kwark. Voeg boJe moet voortaan grotere stappen nemen.
venop (voor de garnering)nog een beetje
citroensap en honing toe.
Een vrijgezel: Ik heb dat ei al een half uur
Zet het gerecht in de diepvries of in ieder
laten koken, En nou is dat ding nog steeds
geval een tijd in de koelkast want het moet
koud gegeten worden. (niet bevroren) Bij het keihard.
Met vriendelijke groet,
opdienen kan er nog extra honing worden
De moppentapper.
toegevoegd.			Eet smakelijk
-o-o-o-o				Brigitte
-o-o-o-o-

Koersballen

Koffiedrinken op zondag
Op de zondagen 15 en 29 mei gaan we weer
koffiedrinken.
U komt toch ook?

Dit zijn de laatste uitslagen van dit seizoen.
Ik wens jullie een fijne zomer toe.
Tot september
uitslagen
An v d Putten
Henk v d Putten
Dik Schotsman
Gerrit Walsma
Maarten Schoon
Ela Schotsman
Tom van Inge
Thea Onneklink
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169
159
122
117
112
98
46
28

Groetjes Anne
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Door een verandering, die inhield, dat het
klaverjassen naar de donderdag ging in plaats
van vrijdag, ging ook het borreluurtje niet
meer door. Weg gezelligheid, weg contact!
Onze vereniging is op zoek
naar nieuwe (reserve)leden!!!!
Wij kaarten om de week op maandag in ‘de
Meerbaak’ te Middenmeer en beginnen om
19:30 uur.
Het nieuwe seizoen staat gepland van maandag 12 september 2022 t/m 17 april 2023.
Heeft U interesse om gezellig bij ons te
klaverjassen of wilt u meer weten, neem dan
vrijblijvend contact op met:
- Geesje Woldring telefoon:0227-609826
- Hans Roelofsen telefoon: 0227-501292.

Hoe jammer is het , dat dit allemaal verdwenen is en wat zou het mooi zijn, als er weer
iets in die geest terug zou kunnen komen. Als
ik het er over heb aan de stamtafel, dan blijkt
dat er meerdere mensen zijn die dit gezellige
uurtje weer graag terug zouden willen zien.
Vandaar hier een oproep aan allen, die het er
mee eens zijn, dat er zo’n gezellig uurtje eens
per maand terug zou moeten komen .
Ik stel voor, dat we een lijst ophangen waariedereen, die ook weer belangstelling heeft
in dit gezellige uurtje eens per maand, zijn of
haar naam op die lijst zet zodat er gekeken
kan worden, of daar nog belangstelling voor
is.			
Henk van der Putten
-o-o-o-o-

Hopelijk tot ziens.
-o-o-o-o-

Terug naar de stamtafel

Pannenkoeken eten in
“de Kroon.”

Op vrijdag 18 maart is het al vroeg druk in
“de Kroon.” De tafels worden keurig gedekt
en er moet voorkomen worden, dat de tafels
in aanraking komen met pannenkoeken. Om
kwart voor 12 zijn Henk, Dirkje en Ge druk
aan het bakken, immers om 12.00 uur kan het
eten beginnen. Door Frouke en Ans worden
de pannenkoeken geserveerd. Het zijn pannenkoeken naturel. Stroop, suiker en water
staan op tafel, Ieder kan nemen naar zijn
smaak. Alvorens te beginnen vraagt Frouke een ogenblik stilte. Meerdere personen
hebben zich wegens ziekte afgemeld. Het
schijnt, dat griep en corona rond gaan. We
zijn met 11 gasten en 5 werkers. Na een paar
pannenkoeken naturel komen er spekpannenkoeken. Spoedig is iedereen verzadigd, al is
de opname capaciteit van de een duidelijk
groter dan van de ander. Tenslotte komt er
nog een toetje, bestaande uit gele vla met
flink slagroom. Ook dat gaat er nog in. Hiermee is ook dit evenement weer achter de rug.
We danken de vrijwilligers, waarbij enkele
gasten suggereerden, dat een keer gezamenlijk erwtensoep eten ook wel lekker zou zijn.
Henk staat er welwillend tegenover, dus wie
weet…..				D.S.
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Zo’n 8 jaar
geleden
kwamen
wij hier in
Middenmeer
wonen. Om
een beetje te
integreren
en omdat we
van klaverjassen houden werden we lid van de klaverjasclub in
Kroonwaard. Daar leerden we al een hoop
mensen kennen. Maar de kers op de taart
was het maandelijkse “borreluurtje” eens per
maand op de vrijdag na het klaverjassen.
Henk en Piet waren de mensen, die het allemaal regelden en een aantal vrijwillige dames zorgen voor de drank en versnaperingen.
De zaal zat toen al bijna helemaal vol en na
het klaverjassen kwamen de meeste klaverjassers er nog bij. De (oude ) zaal zat toen
echt vol en we leerden daar een hoop mensen
kennen. De sfeer was geweldig gezellig en
dat uurtje werd soms wel iets langer dan een
uurtje.

