Senioren Vereniging de Kroon
Adres:
R.J.M. Verberne, secretaris
Strandmelde 1
1775 BV Middenmeer
0227 501904

Agenda algemene ledenvergadering van woensdag 23 maart 2022
Tijdstip: 14.00 uur
1.

Opening.

2.

Vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering van woensdag 6 oktober 2021

3.

Voorlezen en vaststellen algemeen verslag 2021 door de secretaris.

4.

Verslag van de kascontrole comissie over jaarrekening 2021
Aad Geerlofs en Ans Wagenaar - Visser

5.

Vaststellen jaarrekening 2021 (balans en resultatenrekening)

6.

Vaststellen begroting 2022

7.

Vaststellen contributie 2023

8.

Benoemen kascontrole comissie voor jaarrekening 2022

9.

Verkiezing bestuursleden
Kandidaat Ans Wagenaar - Visser voor de functie van 2e penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar Yntze Wiebenga

10.

Wijziging tenaamstelling vereniging SVK in SVM (Seniorenvereniging Middenmeer)

11.

Voorstel nieuw logo SVM

12.

Rondvraag.

13.

Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de vergadering zal er een grote bingo plaatsvinden door de zorg van Hannie
Braak. Aan de bingo kan gratis worden deelgenomen.
Noot:
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 2021 is opgenomen in de Kroonbode
van maart 2021.
De jaarreking 2021 kan vooraf vanaf 7 maart worden ingezien.
Er ligt een exemplaar van de jaarrekening ter inzage in de Toko
KVK 3709574
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Colofon
'De Kroonbode'
is het maandblad van Seniorenvereniging
"De Kroon" (SVK) en wordt uitgegeven sedert 23-11-1990.

Aanmeldingsformulier lid/donateur
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

Straat en huisnr.			

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

Postcode

................................................. ….............
Woonplaats, Telefoon, e-mailadres
...............................................................
Geeft zich op als lid van de S.V.K.
Datum ......../........../ 2022
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.

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:

Lidmaatschap
ING-bank
Seniorenvereniging “De Kroon”, per gezin
is €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon

is €52.00 per jaar. Bij het lidmaatschap inbe- Rabobank
grepen het maandblad “Kroonbode”.
Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Seniorenvereniging “de Kroon” (SVK) te
Middenmeer.
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05821-26000

04994-99112

(24 uur per dag bereikbaar).
Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.

Programma van de maand april 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
Woensdag 23 maart
Algemene ledenvergadering/bingo
14.00 - 16.30 uur
(zie punt 1 van de mededelingen)
Zondag 27 maart		
Koffiedrinken op zondag			
11.00 - 13.00 uur
Maandag 28 maart		
Onderkleding (van de Mey)		
10.00 - 12.00 uur
Vrijdag 1 april		
Bovenkleding (Fashion Plus)
14.00 - 16.00 uur
Zondag 10 april		
Koffiedrinken op zondag			
11.00 - 13.00 uur
Woensdag 13 april		
Kringloop marktdag			
14.00 - 17.00 uur
(zie punt 2 van de mededelingen)
Donderdag 21 april
Avondoverdenking (ds. Lammers)
18.30 - 19.30 uur
Zondag 24 april		
Koffiedrinken op zondag			
11.00 - 13.00 uur
-o-o-o-olaten zien waartoe deze hobby kan leiden.
Ook zullen de nodige boeken en puzzels in
de aanbieding zijn, die gratis zullen worden
weggegeven. Een goed idee waar we graag
1. Algemene ledenver- aan willen meewerken. Deze markt zal dan
ook worden gehouden op woensdag 13 april
gadering.
van 14.00 uur en dus niet op dinsdag 12
Zoals aangegeven zal
april. Uiteraard maken we er dan een gezelde jaarlijkse voorgeschreven algemene lelige middag van waar het aan een drankje en
denvergadering plaatsvinden op woensdag
andere versnaperingen niet zal ontbreken.
23 maart. De agenda voor deze vergadering
Om een indruk te krijgen hoeveel van onze
en het verslag van het bestuur over 2021
leden aan deze markt willen meedoen graag
staat in deze kroonbode opgenomen. Secretaris Rene zal dit verslag nog kort toelichten vooraf (verplicht) even opgeven in de toko.
Tot nu toe zijn er slechts 2 aanmeldingen en
op de vergadering. Noteer deze dag want er
dat is niet voldoende. Deze marktdag zal dus
zijn belangrijke besluiten te nemen als je de
worden geannuleerd tenzij er nog een aantal
agenda leest. Na afloop van de vergadering
zal er een gratis bingo worden gehouden met meldingen
leuke prijzen. Hanny Braak en Frouke Katuin volgen. Opgave uiterlijk tot 6 april.
Rene (secretaris)
zullen de bingo verzorgen.
-o-o-o-o2. Kringloop marktdag.
Het bestuur kreeg het verzoek een marktdag te organiseren. We hebben begrepen dat
er leden zijn die veelal overtollige- mooie
huishoudelijke- dan wel andere artikelen
hebben die ze graag willen laten zien, even(gelet op artikel 14 van de statuten)
tueel willen ruilen dan wel en zo mogelijk
tegen een kleine vergoeding “van de hand”
Het bestuur is in 2021 totaal 11 keer in verwillen doen. Daarnaast zijn er wellicht legadering bijeengekomen. Van elke vergadeden die een leuke hobby hebben en willen
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Bestuursmededelingen

Jaarverslag 2021 van
senioren vereniging
de Kroon (SVK)

ring is een verslag opgemaakt en vastgesteld
door het bestuur.
Op verlate de algemene ledenvergadering
van 6 oktober 2021, waarin verantwoording
werd afgelegd over het jaar 2020 werden
de volgende bestuurswijzigingen bekend
gesteld. Afscheid werd genomen van Susan
Hoes, als penningmeester trad Wilco de
Groot toe tot het bestuur en met buitengewoon veel genoegen konden we als nieuwe
voorzitter voorstellen Sjanet Postema, zodat
we eindelijk weer kunnen beschikken over
een compleet bestuur. Deze wijzigingen zijn
doorgegeven aan de Kamer van Koophandel
en ingeschreven in het Handelsregister en het
UBO register.

Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 2021 totaal 37, die allen een eigen
taak hebben bij de vele activiteiten. Van deze
helpers worden er 13 bovendien extra ingezet
bij grotere evenementen. De coördinatie van
de activiteiten en inzet van de vrijwilligers is
in de vertrouwde handen van ons bestuurslid
Frouke Katuin, opvolger van Suzan Hoes.

Op financieel gebied hebben we de coronamaatregelen tot nu toe kunnen overleven.
We hebben de jaarrekening 2021, die op de
komende jaarvergadering ter goedkeuring
aan de leden zal worden voorgelegd, positief
kunnen afsluiten. Onze penningmeester Wilco zal de jaarrekening 2021 in maart 2022
ter bespreking en controle aanbieden aan de
De navolgende meest belangrijke onderwer- kascontrole commissie bestaande uit Aad
pen werden besproken tijdens de vergadeGeerlofs en Ans Visser. Ans Wagenaar-Visser
ringen van het bestuur. Deze onderwerpen
treedt in de plaats van Simon van de Bunt,
zullen op de jaarvergadering 2022 voor zover die om medische redenen heeft moeten afnodig worden toegelicht.
zien van deze taak.
Covid-19 belemmeringen (w.o. Sinter		 Het verenigingsblad de Kroonbode verklaas, Kerstviering, Oudjaarviering, 		 schijnt maandelijks en bevat alle informatie
Nieuwjaar);
die voor de leden belangrijk is. Naast de
Bespreken programma en uitvoering 		 “mededelingen van het bestuur” wordt daarvan standaard activiteiten;
in het “programma van de maand” vermeldt
Verrekening energiekosten gas en elek		 met de wekelijkse activiteiten sjoelen, koerstriciteit met stichting Wooncompagnie; bal, handwerken, schilderen, gymnastiek,
Activiteiten gesubsidieerd door Oran		 klaverjassen, biljarten en koffiebar en worden
jefonds, stichting RCOAK en fonds 		 overige periodieke activiteiten aangegeven
Sluyterman;
zoals stamppottafel, computerles, bingo,
Afketsen van een fusie met activitei		 stamtafel, koffie op zondag, lezingen. De
tenvereniging “de Meerpaal”;
geplande biljartlessen voor een aantal leden
Lidmaatschap SVK bij LSBO
moesten helaas worden verplaatst naar begin
Hollands Kroon;
2022. Helaas is van de standaardactiviteiten
Ontruimingsplan/plaatsing EHBO kist in 2021 niet veel terecht gekomen door Coontmoetingsruimte Kroonwaard 1;
vid-19, maar we blijven positief vooruitkijComputercursus voor leden SVK;
ken en hopen begin 2022 weer een beetje in
Reanimatiecursus;
ons dagelijkse ritme terug te komen.
Aankopen inventaris (tafels, barkruk		 Tot slot.
ken, flipover, piano, kamerscherm);
Evenals 2020 was ook 2021 voor de vereniSubsidie gemeente Hollands Kroon;
ging een moeilijk jaar. Covid-19 heeft ons
Veiligheidsrapport Kroonwaard 1;
aardig gedwarsboomd. Gelukkig hebben we
toch nog in de zomermaanden, mede dankzij
Het aantal leden per 1 januari 2021 bedroeg
o.a. een aanzienlijke subsidie van 3000 euro
156 en op 31 december 2021 totaal 158. Het van het Oranjefonds, Fonds Sluyterman van
aantal nieuwe leden in 2021 was totaal 11.
Loo en stichting RCOAK wat extra activiteiAfscheid hebben we moeten nemen van 9
ten (vismaaltijd, museumbezoek/busreis, muleden. Van deze laatste groep zijn 2 leden
ziekmiddag, barbecue/muziek, pannenkoeken
verhuisd naar een zorginstelling (hr. Zijlen een grote bingo) kunnen organiseren enz.
mans, mw. Riepma) en 7 leden zijn helaas
We hopen dat in 2022 de coronamaatregelen
overleden. (mw. Allaart, hr. de Boer, mw.
weer wat worden versoepeld en dat we met
Altena, hr. Laan, hr. Peters, mw. Schrooder,
een vaccinatie en boosterprik weer wat kunhr. Van Strien).
nen doen. 				secretaris
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Inhoud

der uit de Weere naar Medemblikkerweg 23
gehaald. Dat was een woning behorende bij
Blz 2 Agenda Algemene Ledenvergadering de Proefboerderij de Prof. Dr. J.M. v. Bemmelenhoeve, waar zijn vader vaste medeBlz 3 Colofon
werker was. Henk ging naar de prinses Irene
Blz 4 Programma van de maand april
school in Middenmeer. Op 15 jarige leeftijd
Blz 4 Bestuurs mededelingen
is hij met zijn vader op de proefboerderij
Blz 4 Jaarverslag 2021
komen werken. Henk hebben wij daar leren
Blz 6 Inhoud
kennen als een vlijtige vriendelijke man.
Blz 6 Mededelingen
Later woonde hij op Medemblikkerweg 19.
Blz 9 Kroonpuzzel april
Na het opheffen van de proefboerderij kwam
Blz 12 De Moppentrommel
hij in dienst van het proefstation voor akkerBlz 12 Een Paasliedjen in 1884
bouw en vollegrondsgroenteteelt in Lelystad.
Blz 13 Frutsels van Harry Koopman
Dit proefstation nam het onderzoek van de
Blz 13 Oplossing Kroonpuzzel
proefboerderij over. Henk verhuisde naar de
Blz 16 Klaverjassen
Lorentzstraat in Middenmeer. Een paar jaar
Blz 16 Koersballen
geleden kwam hij naar Kroonwaard, waar we
Blz 16 Kroonsjoelen
elkaar weer regelmatig tegen kwamen. Wij
Blz 18 Kroonmenu van de maand
wisten, dat hij ziek was, maar een paar weBlz 18 Koffiedrinken op zondag
ken
voor zijn overlijden was hij tijdens een
Blz 19 Reizend alzheimer Café
bezoek van mij nog optimistisch. Wij wensen
Blz 19 Thalia met Fame
zijn naasten de kracht toe, dit verlies te draBlz 19 Oorlogsverhaal deel 2
gen.		
D.S.
-o-o-o-oOverleden
Tot ons leedwezen
vernamen wij het op 25
februari overlijden van
Wij feliciteren met hun verjaardag
Grietje Minkjan - Huizinga. Zij zou volgende
03 april
Dhr. J. Strikwerda
maand haar 84e ver14 april
Mw. Jannie van Assen		
jaardag hebben gevierd.
20 april
Mw. H. v.Dok – Meijer		
Wij wensen haar fami20 april
Dhr A. van der Helm		
lie heel veel sterkte bij
het verwerken van dit
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
verdriet. Op donderdag 3 maart, om 9 uur
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
‘s morgens reed de begrafenisstoet voor “de
mensen zijn die in deze rubriek willen worKroon” langs. Veel van onze leden waren
den genoemd, gaarne bericht.
hierbij aanwezig.
Dit geldt ook voor de mensen die mee willen genieten van de digitale berichten. Maak Data ophalen huisvuil.
hiervoor uw e-mailadres bekend
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 5 en
19 april.
Overleden
Restafval, dinsdag 26 april.
Op donderdag 25 februari kwam Simon
Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 12 april.
Schipper tot onze grote Papier op de dinsdagen 5 en 26 april.
schrik meedelen, dat
zijn broer Henk, woNieuwe leden
nende in Kroonwaard
Als nieuwe leden heten wij van harte welop 72 jarige leeftijd
kom de fam. Klearkofer, Ir. Wortmanstraat
overleden was. Wij
21, 1775 BK alhier. Wij hopen dat zij snel
kennen Henk al heel
bekend raken met al onze mogelijkheden,
lang. In 1950 heb ik
zoals onze Kroonsporten, koffiedrinken enz.
hem als baby met zijn
-o-o-o-o3 broers, zus en moepagina 6

Mededelingen
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April

HORIZONTAAL 1 valutahandel
9 pijpzwart 12 iemand die omlaag
gaat 13 winst 14 zo goed als nieuw
16 deel van het oog 18 familielid
20 deel van de romp 23 tegenover
24 stad in italië met scheve toren 26
hard soort cement 27 bot 29 leren
band 30 naar achteren 31 schoonmaakgerei 33 verplaatsing van een
schaakstuk 34 denkvermogen 36
moeder of vader 38 plaksel 39 belemmering 40 scantechniek 41 munt
42 papegaai 43 leuk 44 beoefenaar
uit líefhebberij 48 liefkozende aanraking 49 mannetjeshond 51 watering 52 vrouwtjesschaap 53 niettemin 56 niet helder 58 gewricht 59
overblijfsel 60 Amerikaanse politieorganisatie 62 christelijk feest 64 op
welke wijze 65 adellijk persoon 67
afgebroken tak 68 vruchtennat 70
overal 71 welpenleidster 72 zo goed
als 73 schoudermantel 75 etmaal
waarin het vriest 77 kreet 80 uitroep van blijdschap 81 literatuur 83
oostnoordoost 84 dus 86 cirkel 88
voortduren 91 zoentje 93 tovenares
94 atletiekonderdeel VERTICAAL
1 bevel 2 deel van Frankrijk 3
vogeleigenschap 4 droesem 5 algemene vergadering 6 aanslag op
ijzer 7 knock out 8 vissersgerei 9 vakantiebespreekkantoor 10 ijzerhoudende grond 11 kleine bevoorrechte groep 12 onderdompeling 15 edel 17 lyrisch gedicht 19 droevig klinkende
toonsoort 21 deel van een voertuig 22 vereerd indiaans symbool 25 behoeftige 28 stekelig
dier 31 zonder in- of aanleiding 32 druk 33 omgenaaide rand aan een kledingstuk 35 departement (afk.) 37 herhaalde versregels 38 donkergrijs 39 afmeting 42 Griekse ongeluksgodin
45 weg met bomen 46 snelle reeks slagen op een trom 47 zeer klein 50 slot 54 on besmet 55
op het genoemde 57 huisdier 61 rood worden 62 geest 63 langlopend tv-feuilleton 64 bijna 66 ginds 68 kwaliteitsvermindering door gebruik 69 roofdier 72 eenheid van luchtdruk
74 grond 76 openbare gedachtewisseling 78 opbrengst
79 lichaamshouding 82 godin van de overwinning 85
waagstuk 87 voordeel opleverend 89 verbrandingsrest 90
achter 92 persoonlijk voornaamwoord
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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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Een Paaschliedjen in
1884
(W.J.hofdijk)

Een groene Paasch, een blijde Paasch,
Wie zou er niet van zingen!
Geen huivringwekkend windgeblaas,
Maar zonneschijn en zomerwaas,
En knoppen van seringen!
De bloemen geuren langs de grond,
De bloesems aan de twijgen.
Valeien schitteren hel en bont,
En kleurige kruinen in het rond
Doen wierookwolken stijgen.
Streef, groene Paaschen! streef dus door:
‘t Gezang der nachtegalen
Gaat weldra, in eenstemmig koor,
De maatslag uwer wieken voor,
Om zoo, met d’eigen zonnegloor,
Den Pinkster in te halen.
-o-o-o-o-

De
Moppentrommel
Hoe gaat het met je broers? De een is getrouwd, maar met de andere gaat het prima.
Man: De eerste mensen schreven op stenen.
Vrouw: Allemachtig, dat moet veel postzegels hebben gekost.
Ik haat de winter, zei de zakkenroller.
Dan loopt iedereen met de handen in zijn
zakken.
Waaraan is Janssen eigenlijk overleden?
Aan koffie. Van koffie ga je toch niet dood ?
Nee, hij kreeg in de haven een baal koffiebonen op zijn hoofd
Vrouw tegen dienstmeisje: Mijn man heeft
een worm in de sla gevonden. Heb je die
niet gewassen? Dienstmeisje: Ik wist niet
dat wormen ook gewassen moesten worden,
mevrouw
-o-o-o-o-

Gr. Henk H.
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Kinderen
Een beproefd recept om jong te blijven
Is zonder twijfel kinderen krijgen
Het heeft als voordeel bovendien
Ooit ook eens kleinkinderen te zien

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.

Zijn het nog peuters dan is de kunst
Om door een zoen, een aai, een gunst
En zonder al te veel verbieden
De opvoeding te doen geschieden
De eenheid van het ouderpaar
Verstroefd zich al in ’t eerste jaar
Terwijl papá kroelt met de kleine
Is mamá bekaf door het dreinen

Soms ook uit verveling of om een hilarische
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om
iemand een plezier te doen.
Mist

Met veel geschreeuw, gedreig met dood
Heb je ze dan, uiteindelijk groot!
Liefde hield allen overeind
De tienertijd kwam goed ten eind

Het veld onder een grauwe sluier
Mijn adem klemt zich om mij heen
Het pad waarop ik meestal kuier
Het is alles in de mist verdween.
Dat vreemd geluid, vertekend beeld
Elk zintuig is totaal gespannen
Mijn macht’loosheid blijkt onverheeld
De werkelijkheid is uitgebannen.
Toch heeft ook mist haar eigen doel
Brengt even rust in jachtig streven
Gedwongen door haar vreemd gevoel
Bedenk ik iedere stap nu even.

Maar dan start alles als tevoren
De hele dag moet je het horen:
“Heb je hem gezien? Hoe vond je haar?”
Wat is de pubertijd soms naar!
Hun eerste afspraak is een ramp
Ze eten niet door liefdeskramp
Je wordt hoorndol van het lange wachten
Hun uitgaansavonden zijn nachten
Nu zijn ze allen uitgevlogen
Je leest iedere brief met natte ogen
Want och, al waren het soms hinderen
Het blijven toch altijd je kinderen

De mist verflard, verfloerst, verdwijnt
Ineens komt alles weer tot leven
Het veld waarop de zon weer schijnt
Niets kan mijn voeten nog weerstreven.
-o-o-o-o-

Ze hebben zelf nu eigen kroost
Dat is voor ons een hele troost
Wij rusten uit zoals dat hoort
Bij hun gaat nu de herrie voort.

Opoe
Mijn opoe met haar reukseltjes
Een smoeltje vol met kreukseltjes
Haar knotje bol, met witte haren
Schuifelt gebogen door de jaren
Twee zakken op haar grove schort
Verbergen waarnaar opoe snort
Geheimen die zij heeft te tonen
Of iets om ons mee te belonen
Wij hoeven daarvoor niets te doen
Worden beloond voor iedere zoen
Want opoe ook al is zij oud
Toont telkens dat zij van ons houdt.

H.W. Koopman

Oplossing Kroonpuzzel
De oplossing luidt deze keer: “Bravo mensen
jullie doen goed mee”. Tien puzzelaars hadden het goede antwoord. Onze winnaar is
deze keer dhr. Joop Dijkstra, Kroonwaard 40
alhier. Van harte gefeliciteerd. Het bloemetje
is naar je onderweg.
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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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Klaverjassen
We zijn weer
lekker bezig
met het klaverjassen.
We hebben
er weer twee
nieuwe leden bij en als
iedereen er is
zijn er 6 tafels vol. Maar
vanmiddag
lukte dat niet
en hadden we
maar 4 tafels. Maar er is wel weer gezellig
gekaart en daar gaat het om! Een paar leden
zijn al lange tijd door ziekte afwezig. Dan
krijgen ze 4000 punten per kaartmiddag.
Maar we hopen dat ze weer gauw met ons
mee kunnen doen. Weet u nog mensen die
willen invallen, laat mij dat dan weten.
Hier volgt de uitslag:
1 Dick Oosterhaven 		
76918
2 Cor Berkhout 			
76250
3 Wim Dorst 			
75329
4 Peter van Diepen 		
75185
5 Henk van de Putten 		
74005
6 Fook de Graaff 		
73409
7 Truus van Campen 		
73226
8 Jaap Gouwenberg 		
73064
9 Herman v. Nieuwenhuyzen 72683
10 Ton van ’t Riet 		
72646
11 Arie Zuidhof 			
71951
12 Hein van Assen 		
71667
13 Anne van de Putten
71629
14 Riet Gouwenberg 		
71112
15 Jan Knook 			
71032
16 René Verberne 		
70384
17 Helmut Timmerman		
69315
18 Lenie Muller 		
69214
19 Ans Wagenaar 		
68699
20 Cora Verbruggen 		
68304
21 Joke van den Bunt 		
68286
22 Jan Dimmers 		
67667
23 Siem van den Bunt 		
67617
24 Aad Geerlofs 			
67501

Koersballen
Beste koersballers
Gelukkig zijn we weer begonnen; wat hebben we het koesrsballen en de lol gemist .
maar we gaan rustig verder.
Eerst even wat mededelingen.
Toon Zijlmans en Eme Kadijk zijn verhuisd
en laten zich lekker verwennen in een verzorgingshuis. we wensen ze het allerbeste.
Maar daarnaast verwelkomen we vier nieuwen leden.
Dit zijn: Els en dik Schotsman, Tom van Ingen en Thea Onnekink. Hartelijk welkom.
Dan nu de uitslagen
Henk v.d.Putten
Anne v.d. Putten
Maarten Schoon
Dik Schotsman
Gerrit Walsma
Els Schotsman
Tom van Ingen
Thea Onnekink 		

112
100
96
80
62
52
46
12

punten.
punten.
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Dit waren de eerste uitslagen na de stop. We
gaan weer lekker verder en ik wens jullie
veel plezier.
Groetjes Anne.
-o-o-o-o-

Kroonsjoelen
Wat zijn we weer lekker
aan de gang zoals u op
bijgaande foto kunt zien.
Kom toch ook meedoen!

Dit is de stand per 15 maart 2022.
Y. Lautenbach		
754 6x
P. Snijder			694 3x
J. van ‘t Riet			
653 6x
D. Huizinga			
641 5x
A. van de Velde		
633 2x
D. Schotsman		
627 3x
J. Bosman			
613 6x
R. Haverkamp		
593 4x
Sj. Wanders			588 5x
R. Pladdet			570 5x
Dit is het dan tot zover. Tot de volgende keer. N. Timmerman		
567 2x
Groet Jan Knook. 503318 of 06.30437698
Ynze Lautenbach
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Kroonmenu
van
de
maand
Stoofpeertjes
Ingrediënten:
4 harde peren
400 ml rode port
100 ml water
1 kaneelstokje
1 kruidnagel
eventueel 25 gr. Bruine basterdsuiker
Bereiding:
U schilt de peertjes, maar laat het steeltje
eraan zitten. Vervolgens doet u alle ingrediënten in een klein pannetje en brengt het
geheel zachtjes aan de kook. Dan laat u de
peertjes zo’n twee uur stoven op een laag
vuur met een deksel op de pan. Hoe snel de
peren gaar zijn, ligt aan de soort die u gebruikt. De echte stoofperenrassen mogen wel
2,5 uur stoven, terwijl handperen na een
klein uurtje gaar kunnen zijn. Houd hier
rekening mee en check tussendoor, want het
mag geen pulp worden. Mocht het droog koken, doe er dan nog wat water bij. De peertjes moeten helemaal onder het vocht staan.
Tip:
Het kookvocht van de peertjes is ook heerlijk als saus. Bind het daarvoor (nadat u de
stoofpeertjes uit de pan heeft gehaald) met
wat maizena of aardappelzetmeel. Als u geen
alcohol wilt gebruiken om de peertjes in te
koken kunt u ook rode bietensap kiezen.
Eet smakelijk,
Suzan
-0-0-0-0-

Koffiedrinken op zondag
Op de zondagen 10 en 24 april gaan we weer
koffiedrinken.
U komt toch ook?
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Reizend Alzheimer Café
Nieuwe Niedorp
Na 2 jaar beperkingen door Corona zijn we
opnieuw gestart met het reizend Alzheimer
Café in de gemeente Hollands Kroon.
De tweede van dit jaar is op Donderdag 24
maart 2022 in het restaurant van Woonzorgcentrum De Trambaan in Nieuwe Niedorp.
Het onderwerp van de avond is:
Omgaan met Dementie
Wanneer je naaste getroffen wordt door een
dementie is dit van invloed op zijn of haar
gedrag. Deze veranderingen zijn voor de
omgeving niet altijd te begrijpen en daardoor
moeilijk om mee om te gaan. Waarom zijn
die verandering soms zo ingewikkeld en hoe
kan je hier zo goed mogelijk mee omgaan?
De gastspreker van deze avond is Nel Teeuwisse. Samen met gespreksleider Angelique
Vlaar gaat zij hierover met u in gesprek. Verschillende situaties zullen worden behandeld.

Thalia met
Fame

Na een bewogen en
onbewogen jaar in 2021,
zijn we vol goede moed
aan 2022 begonnen.
Waar we eerst zouden
spelen in februari gooide uiteraard corona wéér
roet in het eten. Nederland ging op slot, waardoor ook Thalia Muziektheater niet kon repeteren en dus niet kon
uitvoeren.
Inmiddels zijn we 3 maanden onderweg in
2022 en is Nederland weer zo goed als open,
en gelukkig de theaters ook. Waar wij als
bestuur en Artistiek Team dan wel voor het
dilemma stonden, wanneer nu te spelen? En
gaan we nog wel spelen? Na 3 jaar FAME
gerepeteerd te hebben, en na 2 jaar de voorstelling uitgesteld te hebben, willen we het
nog wel? Het antwoord kwam gelukkig snel:
Inloop: vanaf 19.15 uur met koffie en thee.
JA! We gaan ervoor! Daarom is op 1 maart
Het onderwerp start om 19.30 uur en duurt
de kaartverkoop voor FAME van start getot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis. gaan! We spelen dit jaar in één weekend en
Adres: Woonzorgcentrum De Trambaan, Ko- wel op 12, 13, 14 en 15 mei 2022.
perwiek 30, 1733 BA Nieuwe Niedorp
Wij willen uw leden graag in de gelegenheid
stellen om de try-out op 12 mei met extra
Tijdens deze avond is er ruimte voor het
korting bij te wonen, maar uiteraard zijn ze
uitwisselen van informatie met andere bezoe- op de andere data ook van harte welkom, dan
kers en het stellen van vragen aan professio- wel tegen het ‘normale’ tarief. De voorstelnals.
lingen zijn zoals gebruikelijk in het “VikingBij de informatietafel kunt u folders en ande- schip” te Den Oever. Ik wil u vragen om deze
re materialen inzien.
uitnodiging aan uw leden kenbaar te maken
en deze data op uw activiteitenlijst te vermelMocht u deze avond verhinderd zijn: de vol- den.
gende Alzheimer Cafés in Hollands Kroon
De aanstekelijke musical Fame speelt zich af
zijn: Wieringerwerf in de Cultuurschuur:
op de “New York school of performing arts”.
donderdag 28 april van 14.00 - 16.00 uur.
De titelsong uit de jaren 80 is op de radio nog
Nieuwe Niedorp: donderdag 26 mei 19.30
altijd een klassieker en bij iedereen bekend.
- 21.30 uur zie ook www.alzheimer-nederDe regie is in de vaardige handen van Michel
land.nl/regios/noord-holland-noord
Pranger en het orkest speelt o.l.v. Gert Jan
van der Kamp. Samen met zangcoach JenneMensen met dementie, mantelzorgers, proke Oomen en choreograaf Monique Kuiper
fessionals, mensen in opleiding en vrijwilliwordt het een wervelend succes!
gers in de zorg en overige belangstellenden
donderdag 12 mei - 20.00 uur - Euro 15,00
kunnen zich aanmelden voor de maandelijk- vrijdag
13 mei - 20.00 uur - Euro 19,75
se informatie over deze bijeenkomsten bij
zaterdag 14 mei - 20.00 uur - Euro 19,75
b.palsma@alzheimervrijwilligers.nl
zondag
15 mei - 14.30 uur - Euro 19,75
Voor meer informatie kunt u contact opnebestellen:
men met Mevr. Rensing (06 2237 2553).
kaartverkoop@thalia-hollandskroon.nl
http://www.thalia-hollandskroon.nl/kaartverkoop/
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Oorlogsverhaal deel 2
(Harry Koopman)

Ook de Duitse herder had honger.
Ik ben inmiddels van school en moeder heeft
al een baas voor me gezocht. Expeditie De
Adelaar. Twee gulden vijftig per week. Ik
zou een kwartje (25 cent) zakgeld krijgen.
Eigenlijk had ik nog naar school gemoeten om mijn loffelijk ontslag te halen, maar
dat kon niet want ik moest werken. Toen
ik 74 jaar werd heb ik de school gebeld en
gevraagd of ik in verband met mijn levensgeschiedenis alsnog zo’n ontslagbewijs zou
kunnen krijgen. Helaas ging dat niet want ze
hadden er geen administratie meer van. Toentertijd maakte niemand zich daar druk om.
De baas van de expeditie had een klant waar
ik iedere morgen met de bakfiets heen moest.
Daarvoor moest de bakfiets eerst verbouwd
worden. Er werd een crapaud, een soort
leuningstoel, in gemonteerd en een paraplu.
Daarmee uitgerust vertrok ik naar de Postjesweg om een mevrouw op te halen die naar
het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis moest.
Omdat er geen tram meer reed was de bakfiets het aangewezen transportmiddel. Maar
mevrouw was niet gauw tevreden. Nóóit
trapte ik hard genoeg, nóóit was ik volgens
haar op tijd. Ondertussen stak ik de moord
van de honger. Ik kwam een keer expres een
half uur te laat en toen hoefde ik niet meer
terug te komen. “Dat kolerewijf”, zei de
baas. Ook de Duitse herder van de baas had
honger. Die zat als waakhond opgesloten op
het plaatsje achter de werkplaats samen met
een paar kippen. De hond noch de kippen
kregen ooit iets te eten zodat de kippen uit
moesten kijken voor de hond. Anders werden
ze gegrepen. De kippen op hun beurt leefden weer van de uitwerpselen van de hond.
Soms, als je ‘s maandags op het werk kwam,
zat alles onder het bloed. Dan had de hond
weer een kip verscheurd. De baas durfde zelf
uiteindelijk ook de binnenplaats niet meer
op. Ik had ook wel eens een goede vracht.
Dan moest ik naar de glasblazerij en ging de
baas op een transportfiets met houten banden mee. Samen naar Amstelveen naar de
tuinders. Daar had hij kennissen en werd de
bakfiets afgeladen met aardappelen en groenten. Daarna bond de baas een touw aan de
voorkant van de bakfiets vast en aan zijn fiets
en terwijl ik trapte trok hij uit alle macht, net

als een sleepboot, aan de bakfiets. Soms trapte ik niet en legde mijn benen op het stuur, ik
hoorde hem hijgen.
Ik weet nog steeds niet wat het was.
Als we ‘s avonds terug waren kreeg ik een
tientje fooi en aardappelen en groenten mee
voor thuis. Daar zei ik niets van het tientje
maar moeder was heel blij met de aardappelen en groente. Voor het tientje kocht ik
een paar keer soep bij Opa Horsman die een
koffiehuis had in de Maritzstraat. De soep
bestond uit water en iets wat opa Horsman
de vulling noemde. Ik weet nog steeds niet
wat het was. En vullen deed het ook niet. Wel
ontslakken. Want moeder zei: “Wat heb je
toch met dat gerén naar de WC. Doe zuinig
met het papier.” Dat was meestal een in stukken gescheurde krant die op een spijker hing.
Later las ik ergens dat drukinkt heel slecht
is voor je anus, je kan er kanker van krijgen.
Toen wisten we niet beter. Ik moest eens met
de transportfiets een koffer wegbrengen naar
Betondorp. Naar mevrouw Stoeckenbroek.
Wist ik veel. Ik kwam met mijn wiel in de
tramrail terecht en de koffer kletterde op de
grond en viel open. Er rolden aardappelen
uit en een Edammer kaasje. Zo gauw ik kon
pakte ik alles weer in behalve het kaasje,
fietste gauw naar huis en gaf het kaasje aan
moeder. Ze zou wat bewaren voor als ik
terugkwam. Ik terug naar Betondorp waar
ik bij mevrouw Stoeckenbroek aanbelde.
Mijn ogen vielen uit hun kassen. Mijn nicht
Trijntje deed open. “Hallo Harry, wat kom jij
doen?” Ik gaf haar de koffer en maakte dat ik
weg kwam. Toen ik na werktijd thuiskwam
was moeder in alle staten. “Trijntje is hier
geweest. Ze heeft alle kasten en laden nagekeken of wij soms haar kaas hadden. Ze was
geweldig boos, van de kaas was geen snipper
meer te vinden.” Tegen mij zei moeder “Die
heb ik meteen aan de kinderen gegeven toen
jij weg was. Het was maar een klein kaasje.”

Naar Schiphol om aardappelen te rooien.
Ome Has, een buurman uit de straat, is aan
moeder komen vragen of eén van de jongens
mee wilde naar Schiphol om aardappelen te
rooien. Hij deed dat al een paar dagen, maar
ze konden nog meer hulp goed gebruiken. Je
verdiende er niks mee, maar mocht als beloning zoveel aardappelen voor jezelf rooien
als je kon dragen. Je moest wel zelf een zak
meenemen. Nou, ik wilde wel. De volgende
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morgen, na spertijd, melde ik me bij oom
Has. Ik denk dat het na zes uur was en je
moest wel twee uur lopen. Het was ook niet
op het vliegveld Schiphol maar op een van
de landerijen daar in de buurt. Oom Has keek
erg bedrukt terwijl we op pad gingen want
hij had gehoord, hoe dat kan weet ik niet, dat
er mensen waren gefusilleerd op het Weteringplantsoen. En wij moesten via de Stadionkade naar het oude Olympisch Stadion en
zo verder naar Schiphol. Dan kwam je in de
buurt van de Euterpestraat waar het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst was
gevestigd. “Het is dus zaak niet op te vallen”
zei oom Has, “voordat ze ons ook pakken”.
Na twee uur lopen zagen we mensen in het
veld bezig. Oom Has wist precies waar we
moesten zijn en meldde mij ook aan. Ik kreeg
twee onafzienbare rijen aardappelplanten
aangewezen om te rooien en een schep.

worden dan het al was. Honger was een dagelijkse metgezel en er gingen mensen dood
op straat. Die werden dan in zakken gedaan
en naar de Oude Kerk gebracht om vandaar
uit te worden begraven. Ik ben er wel gaan
kijken, maar durfde niet te dicht in de buurt
te komen, voor de dood moest je wel op je
hoede zijn.

Skeletten. Onze buurt is helemaal leeg en
we slopen alles wat aan hout los en vast zit
uit de ontstane puinhopen. Maar er is geen
beginnen aan, we teren weg van de kou en
de honger. Op de Dam, op de hoek van de
Nieuwendijk is een kantoor ingericht waar
mensen zich aan kunnen melden voor dienst
in het Duitse leger. Als je dat doet krijg je
op het moment dat je voor de opleiding naar
Duitsland vertrekt een brood en een worst
voor onderweg. Er staat een grote rij mensen
om zich te melden. Duitse sympathisanten?
Daar zakte ik op de stoep neer. Oom Has
Welnee, hongerlijers! Skeletten die door hun
deed voor hoe ik moest steken om alle aard- aanmelding de hongerdood denken te ontloappelen naar boven te halen, maar voor de
pen maar later aan het front alsnog de dood
zekerheid moest je ook even met je hand
vinden. Er rijdt geen tram meer en geen trein.
door het gat woelen om te zien of er niet
Er is iedere dag op bepaalde tijd wat drinkéén was achtergebleven. Anders liepen ze
water dat zonder kracht uit de kraan druppelt.
volgend jaar weer uit, zei hij. Hij had zelf
Moeder gebruikt alles om het water in op te
ook twee rijen. We zouden er wel een hele
vangen. Gas om te koken is er volgens mij
dag over doen dacht hij. Maar hij ging veel
helemaal niet meer, en er zijn geen lucifers,
sneller dan ik, en ik kon na een uur niet meer zout, gewone gebruiksartikelen meer. Opbukken van de pijn en de honger die begon te eens hebben wij allemaal jeuk. Geen gewoknagen. Hoelang ik het nog heb volgehouden ne jeuk, nee, we krabben ons vel stúk maar
weet ik niet maar op een gegeven moment
niets helpt. We moeten naar de dokter. De
rooide ik voor mezelf wat aardappelen in de GGD houdt dagelijks zitting op de Polderzak en vertrok. Dat viel niet mee. De eerweg. Oom Bram is daar portier of broeder. Ik
ste paar honderd meter ging nog wel maar
weet het niet precies, want soms neemt hij de
gaandeweg wogen de aardappelen als lood
temperatuur op en soms bedient hij de teleop mijn schouders. Toen de zak nog een eind foon. Als we ons melden zegt hij: “lk zie het
gesleept - waar de aardappelen niet beter van al, schurft.” Schurft? Is híj dokter? De dokter
werden - en uiteindelijk de helft eruit gekrijgen we niet te zien maar we moeten van
gooid omdat ik niet meer kon. Zo bereikte ik oom Bram terugkomen met de grootste pan
weer het Olympisch Stadion en daar zakte ik die we hebben voor scabiëszalf. Daar moeop de stoep neer om op adem te komen voor ten we ons van top tot teen mee insmeren,
nóg minstens een uur lopen. Een man zag me ook ons haar en alle kleren moeten worden
zitten en kwam naar me toe. “Wil je een apweggegooid, verbrand of heel goed gewaspel?” Ik keek hem aan alsof hij uit de hemel sen. Weggooien kan niet want we hebben
was neergedaald. Hij liet me een pracht van
maar één stel, verbranden kan om diezelfde
een appel zien en zei: “Ruilen voor je aardreden ook niet, dus moeder neemt stiekem
appelen!” en verdween met de rest van de
onze kleren mee naar haar werkhuis waar
aardappelen uit zicht. Zo had ik gewerkt voor ze alles uitwast samen met de was van haar
een appel en kwam versleten thuis.
mevrouw. Ondertussen zitten wij ingesmeerd
Het is intussen begin 1944 en de hongerwin- te wachten tot ze weer thuiskomt en trekken
ter komt eraan. Dat wisten we toen natuurlijk het half opgedroogde wasgoed snel weer aan.
niet en al helemaal niet dat het nog erger zou De stank van de zalf is niet te harden. Maar
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we zijn wel iets gewend op stankgebied want
door de schaarste aan zeep, water en aan eigenlijk álles is er niets meer dat niet stinkt.

aan had, op weg naar Leeuwarden. Moeder
heeft van enkele sokken de kapotte voeten
afgeknipt en daar heb ik er twee van aan, en
ze heeft vaders schoenen volgepropt met een
Katholieke Illustratie zodat ze niet al te erg
aan mijn voeten slippen.

En is als ik terugkom verdwenen.
Ik ben nu in dienst van expeditie Tempo op
de Amstel nr. 100. Precies in de bocht voor
de Munt. De baas zegt dat ik met een handBaby’s tot één jaar.
kar naar de Lemmerboot moet om te wachten Aldus uitgedost meld ik me in de Jan Luijop vracht. Dat komt goed uit want mijn oom kenstraat, waar een auto met een huifkar als
Wim is matroos op de Lemmerboot. Als ik
aanhanger gereed staat. Er was allang geen
op de Prins Hendrikkade kom is de boot er
benzine meer maar auto’s reden op gas dat
nog niet, maar er staan mensen te wachten.
in een op de auto gemonteerde generator
Eindelijk meert de boot af en ik zie oom
werd gestookt. Men had een kleine jongen
Wim voorop met trossen in de weer. Hij ziet nodig om de houtblokjes te stapelen waarop
me en roept “Kom hier met je kar” en slinde installatie werd gestookt. Dat was ik en ik
gert een zak aardappelen op de wal. Ik laad
heb het geweten. Daarover later meer. In de
hem snel op de kar en wil weggaan als er een huifkar had men baby’s tot één jaar neergeheer op me af komt. “Wil je wat verdienen?” legd. Die zouden in Leeuwarden bij mensen
vraagt hij. Daar sta ik voor open, dus ik zeg
worden ondergebracht. Als er onderweg iets
ja. Even later worden er tot mijn verbazing
zou gebeuren - een luchtaanval bijvoorbeeld,
kleine vaatjes boter, waar van die rieten
want alle rijdende auto’s werden beschoten ringen omheen zitten, op de kar geladen en
dan moesten de kinderen vliegensvlug uit de
afgedekt met een zeil. “Snel”, zegt mijnheer auto in de berm van de weg worden gelegd.
en gaat op de stoep naast de kar lopen.
Daar zorgden weer andere mensen voor die
Ik moet met het vrachtje naar de Jan Luijken- ons begeleiden.
straat en daar moet alles naar boven. De zak Na een reis van drie dagen, over de Afsluitaardappelen blijft op de kar achter en is als ik dijk, kwamen wij diep in de nacht in Leeuterugkom verdwenen. Bovengekomen is daar warden aan. Ik moest naar het Robert Kocheen mevrouw met twee kleine kinderen, zo te plantsoen waar op me werd gewacht met
zien in zeer goede doen, die vraagt of ik een eten. Het water liep uit mijn borst van kou en
snee brood wil. Ik kan nauwelijks antwoorellende en ik zag zo zwart als de kolen door
den en verslind de boterham en alles wat ze
het vuil en het roet van de generator. Als gast
me daarna nog voorzet in recordtempo. Na
mocht ik als eerste opscheppen - wat ik thuis
wat heen en weer gevraag waarin ze naar
bij vader en moeder nog nooit had gedaan. Ik
mijn omstandigheden en thuis informeert
schepte zoveel op dat ik me nu nog schaam.
zegt ze:’lk zal wat brood en boter meegeven En ik verslond als een wild beest alles wat er
voor je moeder en vraag haar eens of ze voor was. Daarna werd ik gewassen of heb mezelf
mij de was wil doen.” En mijn broertjes mo- gewassen, ik weet het niet meer en werd mij
gen om de beurt meekomen om te eten. Moe- mijn slaapplaats op zolder aangewezen. Daar
der is in alle staten van vreugde als ik thuiswas een eenpersoons krib getimmerd. Daarkom. Even iets te eten en werk dat misschien naast stond een houten kist van 1x1x1 meter,
nog meer eten oplevert als ze de was gaat
die tot aan de nok was gevuld met tarwekordoen. Hoelang dat heeft geduurd weet ik niet rels.
want dat heb ik niet meegemaakt. Mijnheer
is intussen weer heen en weer geweest naar
Het paradijs lokte en ik stemde toe.
Leeuwarden en vraagt of ik naar Leeuwarden Er brak een gouden tijd aan. Ik speelde met
wil om hem te helpen. “Daar kun je ook meer de kinderen en kon eten zoveel ik wilde maar
eten” zei hij er nog bij. Ik mocht in Leeuwar- ik had nooit genoeg. En bleef skeletmaden niet praten over Amsterdam of de omger. Mijn kleren moest ik afgeven om ze te
standigheden daar. Dat moest ik in mijn oren kunnen wassen en ik kreeg als verschoning
knopen. Later begreep ik dat want mijnheer
spullen van hun kinderen die me slecht pashad in Leeuwarden ook een echtgenote met
ten. Ik schaamde me verschrikkelijk want
kinderen. Ik wilde wel en moeder vond het
de buren moesten naar mijn eigen kleren en
goed. Zo ging ik dus, met weinig meer dan ik vooral mijn sokken komen kijken. Mevrouw
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kon niet geloven dat een moeder haar kind zo
weg kon sturen. Aan alle goede dingen komt
een eind en op een dag vroeg mevrouw aan
me of ik niet veel liever naar een boer wilde.
Lekker in de buitenlucht om aan te sterken
en nog meer te eten. Het paradijs lokte en ik
stemde toe. Zo werd ik achterop de fiets, ik
denk door mijnheer, naar een boer gebracht
in Eelderwolde. Die bekeek me en zei: ‘Ge
moet eerst maar eens uitrusten’. Hij noemde
me altijd “ge” of “gij”. Het uitrusten beperkte zich tot de volgende ochtend want toen
werd ik hondsvroeg uitgepord en moest de
giertank volpompen. De boer had een paard
en reed de volle tank naar het land om te
gieren, maar zette eerst een lege neer zodat ik
die weer vol kon pompen. De hele dag. Leeg,
vol, leeg, vol. Toen de gierkelder leeg was
moest ik mee naar het land om mest te verspreiden met een riek.

Wim.” Wim moet je weten is mijn jongste
broer. Ik riep: “Wim, Wim”. En ja hoor, hij
was het. Hij was ondergebracht in Haren. We
maakten meteen plannen om samen te vluchten maar daar kreeg zijn mevrouw lucht van
dus dat ging niet door. Wel had hij wat tabak
georganiseerd zodat we een soort vredespijp
rookten en elkaar gedag zeiden. Pas ver na de
oorlog zag ik Wim weer.

Niet op zo’n grote jongen gerekend.
De boer komt mij zeggen dat ik ga verhuizen. Naar een landgoed bij Eelde. Daar
woont een jachtopziener die graag een hulpje
wil hebben. Om te vissen en eenden te vangen. De hemel op aarde, als ik de boer hoor
praten. Maar ik heb allang geleerd om niets
te zeggen want uiteindelijk moet ik toch doen
wat ze willen. De boer brengt mij met zijn
paard en kar naar het landgoed. Ik denk nog
even aan Wim, maar Eelde en Haren lig“Krijg de takken, dat is Wim” Ik sliep
gen dichter bij elkaar dus kan ik hem vaker
achter de koeien in een kribbe die daar was
zien. In werkelijkheid zie ik hem helemaal
getimmerd. Het spetterde soms over me heen niet meer want hij schijnt niet meer weg te
als de koe die aan het voeteneind stond hoge mogen na ons plannetje om te vluchten. De
nood had. En het wemelde van de muizen. Ik jachtopziener blijkt een jonge man met een
mocht alleen met het middageten in de kaal even jonge vrouw. Ze zei meteen tegen de
mer komen. De boerin kookte in een pan die boer dat ze een baby had gewild, en bekeek
aan een haak hing en we namen aan tafel om me met een soort afschuw. Maar de man was
de beurt een hap uit die pan. Het hield niet
heel aardig en liet me mijn bed zien. Eindeover want ze waren zuinig. In de schoorsteen lijk weer een gewoon bed en geen koeien aan
hingen wel hammen maar daar sneden ze
het voeteneind zoals bij de boer. Die nam
nooit iets vanaf. (Wel dertig jaar later kwam afscheid en vertrok. De jachtopziener, ik ben
ik weer in Eelderwolde en was nieuwsgierig. zijn naam vergeten, legde uit wat hij zoal de
Ik herkende de boerderij en klopte aan. Een
hele dag deed en dat ik daarbij kon helpen.
oud mens deed open. “Jij bent Harry” zei ze. Maar ik moest voorzichtig zijn met wat ik
Ik had haar niet herkend. Ik informeerde naar zou zeggen want er waren Duitse soldaten
haar man. “Dat is hem”, zei ze, “hij veegt de ingekwartierd in het landhuis en die konhele dag de keuken.” Er zat een oude man op den geen kwaad woord over Hitler horen,
zijn knieën met een stoffer en blik te vegen.
zei hij erbij. Af en toe moest hij er wel heen
“Dat doet hij de hele dag”, zei ze. Opeens
om wilde eenden of kippen te brengen maar
keek hij op naar mij. “Gij, ge moet boer wor- verder bleef hij liever bij ze uit de buurt.lk
den, daar kun je mee verdienen.” De boerin
moest kennismaken met de hond die om me
zei ook nog: “De boer had om een knecht
heen bleef rennen van plezier tot zijn baas
gevraagd aan Boerenhulp, maar toen kwam
hem zei te gaan liggen. Want we gingen eerst
jij. Jij wilde niet werken.” Ik was toen veereten en de kennismaking in huis voortzetten.
tien jaar.)
De vrouw was toch wel aardig en zei dat ze
Op zondag hoefde ik niet te werken en ik
niet op zo’n grote jongen had gerekend maar
ging eens een stukje wandelen. Ik zat langs
de jachtopziener stelde meteen als regel in
een weggetje wat te dromen toen ik in de
dat we wedstrijd zouden doen om het laatverte een jongen aan zag komen. Zijn onste sneetje brood. Ik won met glans maar al
derbroek stak een heel eind onder zijn korte
gauw bleek dat ik altijd won, dat was zijn
broek uit maar hij had kennelijk goede zin
manier om me wat vetter te mesten omdat ik
want hij liep te fluiten. En, hij liep me straal
zo mager was.
voorbij. Ik dacht: “Krijg de takken, dat is
wordt verrvolgd
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