


pagina 2

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

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

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

Redactie:
Henk Torenvlied:   06-18568291 
e-mail:  henk.torenvlied@quicknet.nl 
Suzan Hoes:    0227-601786
e-mail: hoesk@multiweb.nl.

Advertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pa-
gina 120 Euro per jaar.

Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen 
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga

Kopij:
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de 
15e van elke maand deponeren in het houten 
kistje op de tafel bij de televisie. Nadruk met 
bronvermelding is toegestaan.

Belangstelling en meedoen: 
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan 
de activiteiten. 

Lidmaatschap 
Seniorenvereniging “De Kroon”, per gezin 
is  €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon 
is €52.00 per jaar. Bij het lidmaatschap inbe-
grepen het maandblad “Kroonbode”. 

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

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

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

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

Straat en huisnr.   Postcode

.................................................  ….............

Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

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

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

Geeft zich op als lid van de S.V.K.

Datum  ......../........../ 2021
Handtekening(en)

 …………………..

 …………………..
-o-o-o-o-

Belangrijke telefoonnummers:
Kroonwaard:

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

 112
Indien geen spoed noodzakelijk is, bel 
politie op nummer

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:
ING-bank

 05821-26000
Rabobank
 

04994-99112
(24 uur per dag bereikbaar).

Diefstal of verlies van pasjes 
ook steeds bij de politie aanmelden.
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Programma van de maand december 2021
Dagelijks	 	 	 Koffiedrinken	 (vrije	inloop)	 	 09.30	-	10.30	uur
    Winkel (toko)     10.00 - 11.30 uur
    Biljarten      10.00 - 17.00 uur

Wekelijks
Maandag:   Sjoelen      14.00 - 16.00 uur
Dinsdag:   Koersbal      09.30 - 11.30 uur
    Doet & Ontmoet activiteiten   13.30 - 16.00 uur
Woensdag:   Schilderclub      09.30 - 11.30 uur
Donderdag:   Gymnastiek      09.30 - 10.30 uur
    Klaverjassen     13.30 - 16.00 uur 
Vrijdag:	 	 	 Koffiebar	 	 	 	 	 	 10.00	-	11.30	uur

Overige activiteiten
Donderdag 2 december: Sinterklaasviering      (Zietoelichting) 14.00 uur
Vrijdag 17 december: Bingo             14.00 uur
Woensdag 22 december: Kerstviering       (zie toelichting)                 14.00 uur
Donderdag 30 december: Oudjaar viering      (zie toelichting)         16.00 uur
Woensdag 12 januari: Nieuwjaarsborrel      (zie toelichting)        15.00 uur

Toelichting overige activiteiten.

1. Sinterklaas.
De enige-en echte St. Nicolaas zal, vergezeld door 2 Pieten, een bezoek aan Kroonwaard 
brengen. Om de kosten een beetje “in de hand” te houden wordt een eigen bijdrage gevraagd 
van 5 euro p.p. Deze bijdrage wordt, graag gepast, geïnd bij binnenkomst. Helaas zal er ook 
op de Coronapas moeten worden gecontroleerd. Dus zorg dat je die bij je hebt.
Uiteraard wordt gezorgd voor de nodige “hap en snap” mits sinterklaas netjes wordt toege-
zongen. Voor passende muziek wordt gezorgd door de accordeonist Sjaak Wester.
Vooraf opgave in de toko (winkel) en zorg dat je er op tijd bij bent.
We maken er een gezellige middag van.

2. Kerstviering.
Kerstmis vieren we met een kerstverhaal en kerstliederen met muzikale begeleiding. Uiter-
aard wordt ook bij deze gelegenheid aan de inwendige mens gedacht. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze viering. Vooraf opgave is niet nodig. Iedereen is welkom en we maken 
er een sfeervolle middag van. Denk aan de coronapas.

3. Oudjaar.
Geen viering zonder oliebollen. En ook hier zorgen we, naast de oliebollen, voor de nodige 
versnaperingen en een drankje. Voor live-muziek wordt gezorgd. Zo luiden wij het oudjaar 
uit. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst en vooraf is opgave niet nodig.
Zorg voor een goed humeur en neem je coronapas mee.

4. Nieuwjaar.
We gaan elkaar een gezegend- en voorspoedig Nieuwjaar 2022 toewensen en daar op toas-
ten. Een goed glas GLUHWEIN doet dan wonderen en maakt een prima start in het nieuwe 
jaar mogelijk. Iedereen is welkom en een eigen bijdrage wordt niet gevraagd.

Vergeet ook hier niet de coronapas en 
een goed humeur mee te nemen.

-
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ten die plaatsvinden gewoon door kunnen 
gaan onder het voorbehoud natuurlijk dat 
de komende tijd de corona maatregelen niet 
worden verscherpt.

2. Computerhulp.
Van de stichting Present is bericht ontvangen 
dat de tweewekelijkse hulp op donderdag-
morgen bij problemen met laptop dan wel 
tablet voorlopig wordt beëindigd. Gebleken 
is dat weinig leden van deze hulp gebruik 
maken. Er wordt gekeken naar een andere 
opzet van deze hulp.
 
3. St. Maartenviering.
Van de geplande st. Maarten viering met 
kinderen van de basisschool Titus Brandsma 
van donderdag 11 november moest helaas 
worden afgezien. Enige dagen tevoren werd 
bericht ontvangen dat er corona besmettin-
gen waren op deze school en veel kinderen 
“snot” verkouden waren. De schoolleiding 
durfde het dan ook niet aan om met groep 3 
van deze school een bezoek te komen bren-
gen gezien de risico’s voor de ouderen. Een 
verstandige beslissing. Volgend jaar gaan we 
het opnieuw proberen.

4. Biljartcursus.
We gaan een biljartcursus voor begin-
ners organiseren. Deze cursus zal door de 
oud-landskampioen heer Dirk Snip worden 
gegeven. Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden.  Er hebben zich al 8 leden ge-
meld voor de cursus, waarmee het maximum 
is bereikt. De opzet was om met de lessen te 
beginnen in de maand december maar dat is 
vanwege de aangescherpte corona maatre-
gelen niet mogelijk. De lessen zouden in de 
avond worden gegeven, maar corona schrijft 
voor dat er na 18.00 uur geen activiteiten 
meer mogen plaatsvinden. Om die reden zul-
len deze lessen worden verplaatst naar begin 
2022. De deelnemers aan deze cursus zijn 
hierover geïnformeerd.

5. Reanimatiecursus 
Er zijn plannen om, bij voldoende belangstel-
ling, een reanimatie cursus te organiseren in 
Kroonwaard. De cursus zal dan op een mid-
dag worden gegeven. Aan deze cursus zijn 
geen kosten verbonden. Tijdens de cursus, 
waarbij kan worden geoefend op een pop, 
zal tevens uitleg worden gegeven over het 
zgn. AED apparaat. Dit apparaat hangt bij 
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-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen
1. Corona maatregelen.
Gezien de ingestelde 
corona maatregelen 
dient iedereen die aan de 
activiteiten deelneemt 
in het bezit te zijn van 

een corona pas (QR code) op een mobiele 
telefoon of op papier. Deze pas dient men bij 
binnenkomst altijd bij zich te hebben met een 
legitimatiebewijs.
Reden? 
Zaterdag 13 november zijn door onze over-
heid verscherpte corona maatregelen afge-
kondigd op dezelfde dag ingaande 18.00 uur. 
Uiteraard hebben wij als bestuur deze maat-
regelen zorgvuldig nagegaan om te bezien 
welke gevolgen dit zou hebben voor onze 
vereniging. Wat hebben wij hieruit kunnen 
opmaken? Als aanwezigen gecontroleerd 
zijn op bezit van een coronapas (QR code op 
telefoon dan wel papieren versie) dan is een 
mondkapje binnen niet verplicht en behoeft 
ook geen 1,5 meter afstand te worden gehou-
den. Bij binnenkomst dient men wel direct 
te gaan zitten. Op basis van deze informatie 
hebben wij geconcludeerd dat alle activitei-
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den genoemd, gaarne bericht.
Dit geldt ook voor de mensen die mee wil-
len genieten van de digitale berichten. Maak 
hiervoor uw e-mailadres bekend bij het be-
stuur of de redactie.

Rijbewijskeuring
Nadat ik in 2009 gestopt ben met mijn werk-
zaamheden als huisarts in Dirkshorn, van-
wege gezondheidsproblemen, ben ik wel 
doorgegaan met rijbewijskeuringen. Alweer 
heel wat jaren doe ik die nu op mijn woona-
dres. De keuringen zijn bedoeld voor mensen 
boven de 75 jaar, eerder ook voor die van 
70 plus, en voor mensen, die tijdelijk een 
rij-ontzegging hadden gekregen i.v.m.  (acu-
te) aandoening of symptoom. Bij dat laatste 
kan men b.v. denken aan een epilepsie aan-
val. Ik doe dat voor de lol, zeg ik altijd maar, 
maar het is bedoeld als serviceverlening aan 
(mogelijk) mensen
met een smalle beurs. ik zeg er ook nog wel 
eens gekscherend bij voor mensen, “die 
dubbel gepakt worden” woorden van Henk 
Krol. Deze keuringen doe ik dan ook goed-
koop, ook om mensen niet onnodig op kos-
ten te jagen, ze hebben immers niet zelf om 
die keuring gevraagd. Bovendien doe ik het 
ook als serviceverlening aan de inwoners van 
Hollands Kroon (HK), die service is er, dit 
aangaand, namelijk niet op vooruit gegaan 
na de fusie van HK! Bij mij kan er in princi-
pe op elke werkdag gekeurd worden en ook 
dagelijks gebeld tussen 10.00-l 2.00 uur en 
l4.00-l6.00 uur. Telefoon 06l9l04098.

Verhuizen
Kregen net na het afsluiten van het novem-
bernummer het bericht dat mevrouw S. Riep-
ma-Oostenbrug (97 jaar) op 7 november gaat 
verhuizen naar Kapellehof , kamer 26
Robbenoordstraat 2, 1779 BJ Den Oever. 
Haar telefoonnummer blijft hetzelfde en is 
0227 - 501565. Wij zullen haar missen.

de ingang van Kroonwaard. Heb je belang-
stelling dan graag even een berichtje aan de 
secretaris. 

RV

Mededelingen
Nieuw lid
Als nieuw lid heten wij van harte welkom 
mevr. Renske van Rijs, Kroonwaard 18 
alhier. Wij heten haar van harte welkom en 
hopen dat zij spoedig haar weg in onze ver-
eniging zal vinden.

Overleden
Op 91 jarige leeftijd overleed op 9 november 
ons lid dhr. J.J. van Strien. Hij is geboren in 
de Haarlemmermeer en opgegroeid aan de 
Oosterterpweg op de boerderij naast de Terp 
te Wieringerwerf. Door zijn huwelijk werd 
hij boer aan de Nw. Almersdorper weg. Als 
boer was hij op meerdere terreinen actief in 
het verenigingsleven.  Als landbouwer in rus-
te woonde hij aan de Schagerweg. Van begin 
af was hij lid van de S.V.K. Wij wensen zijn 
nabestaanden sterkte toe dit verlies te dragen.

Wandelen in Middenmeer
Iedere dinsdagmorgen start om 10 uur bij de 

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

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

Wandelen is gezond mensen!!!

Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en 
etensresten, dinsdagen 30 november en 14 
december. Restafval, dinsdag 7 december. 
Plastic, blik & drinkpakken, dinsdagen 21 
december. Papier op de dinsdagen 30 novem-
ber en 21 december.

Wij feliciteren met hun verjaardag                          
11 dec. Mw. Sj. Riepma-Oostenbrug                                   
22 dec. Mw. T. Smit – Amsing              
28 dec.  Dhr. K. Hoes                               
De jarigen van harte gefeliciteerd en een 
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer 
mensen zijn die in deze rubriek willen wor-
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De mop-
pentrom-

mel
Dokter: Uw tempe-
ratuur is de laatste 
dagen aanmerkelijk 
gezakt. Vrouw: Dat 

dacht ik ook al,dokter, want ik heb de laatste 
dagen zulke warme voeten.

Er stonden hier toch vijf windmolens? Zijn 
die andere twee gesloopt? Ja zegt het boertje.
Voor vijf molens stond er niet genoeg wind.

Wat zie jij er miserabel uit! Ik heb ruzie met 
mijn schoonmoeder. Hoe kan dat. Ik wilde 
eens aardig tegen haar doen. Ik zei dat ze een 
paar kreukels in haar kousen had. Maar ze 
had helemaal geen kousen aan.

Een gevangenisdirecteur zegt dreigend tegen 
de gevangenen: Ik ben bestolen! Als ik de 
dader vind, vliegt hij er op staande voet uit!

Tot de volgende maand

de Moppentapper

Schilderclub
Hier weer eens een berichtje van onze schil-
derclub. We zijn inmiddels van plek veran-
derd, we zitten nu niet meer in ons hokje 
onder de trap maar in de grote zaal voor het 
raam.
Een en ander ging niet gelijk naar ieders 
zin maar inmiddels zijn we toch wel aardig 

gewend mede door de goede samenwerking 
met het bestuur die geprobeerd hebben het 
zoveel mogelijk naar onze zin in te delen 
en zelfs twee tafels bij de al bestaande heb-
ben geleverd om ons hoekje compleet te 
maken.	Heel	fijn!!	Het	is	alleen	jammer	dat	
ons clubje dit keer niet helemaal compleet 
is. Onze Lummy is getroffen door een Tia 
en is op dit moment aan het revalideren en 
het gaat volgens de laatste berichten goed 
vooruit en zij hoopt binnenkort weer bij ons 
aan te schuiven. Dan is Annie ook een poosje 
uit de running geweest door problemen met 
haar  evenwichtsgevoel maar ze is er geluk-
kig weer bij. Hennie heeft het erg druk met 
Gerrit en is dus even  gestopt.
We zijn allemaal weer druk bezig om iets 
moois te creëren. Voor degene die het wilden 
hebben we een onderwerp genomen wat we 
naar eigen idee vorm kunnen geven en dat is 
“ Het meisje met de parel” van  Vermeer. Het 
is natuurlijk een hele uitdaging om zo’n be-
roemd schilderij na te gaan maken maar we 
hebben er heel veel zin in. We houden u denk 
op de hoogte van de resultaten. 

Dat doet natuurlijk niets af aan de werken 
van diegene die iets anders hebben gekozen 
zoals o.a. Betty die deze keer met pastelkrijt 
bezig is en een zittend bruidje aan het maken 
is dat al aardig ver gevorderd is, heel mooi. 
Dan is Petra met kippen aan het goochelen 
ze	fladderen	over	het	doek	dat	het	een	lieve	
lust is. Mijneke is met een landschap bezig, 
een weiland met een hek op de voorgrond. 
Zij heeft al zoiets gelijks gemaakt maar het 
leek haar leuk om er een duo van te maken. 
Het word erg mooi , dat kun je wel aan haar 
over laten. Nel is met  een paar kinderen 
bezig, een stel pubers denk ik, die  natuurlijk 
met  hun telefoons bezig zijn en geen interes-
se hebben voor hun omgeving. Beig met het 
meisje met de parel zijn Dina, Hanny en de 
ondergetekende. 

Ik hoop dat ik iedereen gehad heb en dat ik u 
voldoende geïnformeerd heb over het wel en 
wee van onze dames.
Wij gaan rustig door met onze creaties en 
zullen die te zijner tijd weer hier en daar in 
de zaal ter bezichtiging ophangen zodat u 
allen mee kunt genieten van onze noeste ar-
beid.  Graag tot een volgende keer.

 Corry Bakker

12 december
Koffiedrinken op zondag

-o-o-o-o-
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December 2021
Horizontaal 1 hoofdstad van 
Thailand 7 stemming 11 tevre-
denstellen 12 hulp in het gezin
14 buitenste laag van een 
boomstam 15 afwezig 17 niet 
parkeren 19 deel van een huis 
20 naaldboom 22 nieuw (voor-
voegsel) 23 door rivierarmen 
omsloten land 25 lollig 27 van-
wege 28 niet vóór 29 krampach-
tige spiersamentrekking 31 toon 
34 nachtverblijf 36 gevoel voor 
wat mooi is 38 stelletje 41 het
binnengaan 43 deel van een 
mast 44 zee-engte tussen Zwe-
den en Denemarken 48 laagwa-
ter 49 onpasselijk 51 punt van 
een lijst 52 vulkaan op Sicilië 
54 herfstbloem 56 hoofdsieraad 
58 plaats in België 60 moeder
62 portie 64 en omstreken 65 
verlichting 67 oude lengtemaat 
68 zware klus 70 deel van een 
open haard 72 keukenkruid 
74 opwelling van woede 76 
handvat 78 niet uit 80 bijwoord 
82 tegenover 83 doortrapt 85 
deugniet 88 rechtsregels 90 
vuurdeeltje 91 café 92 Euro-
pese Unie 93 label 95 witte 
neerslag 97 kanarievogel 98 
lange rij mensen 100 Australi-
sche wilde hond 101 aanteke-

ning Verticaal 1 scheikundig symbool voor barium 2 lokspijs 3 familielid 4 in grote spoed 
5 oud paard 6 ronde straatsteen 7 roeiríem 8 producent 9 vordering 10 eerbied bewijzen 11 
gebouw 13 domoor 16 edelgas 18 schrijfbenodigdheid 21 witjes 24 schaapkameel 25 royaal 
26 doorzichtig materiaal 30 toetsing 32 diplomatenkoffer 33 huppeltje 35 muziekgezelschap 
37 plaats in Florida 39 brandend 40 niet lang geleden 42 Algemeen Beschaafd Nederlands 
45 knop op het toetsenbord 46 onderdrukker 47 nummer 50 verwarring 52 ernaartoe 53 afrit 
55 computerbericht 57 administratie 59 een en ander 61 Monseigneur 63 mager 65 feeks 66 

wachthuisje bij een halte 68 route langs zee 69 kinderbedje 71 
loot 73 voedsel tot zich nemen 74 smal 75 bewoner van lsraël 
77 gezicht 79 toveren 81 hertje 84 devies 86 naar buiten 87 
begeerte 89 indianentent 91 uitstekend 94 deel van het gelaat 
96 grasland 99 zangnoot



Afscheid Toon Zijlmans
Donderdag 21 oktober hebben wij als SVK 
afscheid genomen van Toon Zijlmans. Hij is 
verhuisd naar Lelypark. Hij was altijd samen 
met zijn Anneke een actief lid en heeft ook 
jaren lang gezorgd voor het rondbrengen van 
de Kroonbode. We gaan je missen Toon!!
Van zijn kinderen ontvingen wij het volgende 
briefje.
Beste mensen, donderdag 21 oktober heeft 
Toon Zijlmans, afscheid genomen van zijn 
huis, waar hij ruim 10 jaar met veel plezier 
heeft gewoond. Negen jaar met Anneke zijn 
grote liefde die hem helaas plotseling is 
ontvallen. Ook nam hij tijdens het dagelijks 
koffieuurtje	afscheid	van	de	bewoners	in	
Kroonwaard. Hij pakte zijn ziekte goed op, 
ondanks de ups en downs, maar nu begon bij 
Toon toch de dementie hard toe te slaan en 
werd het tijd voor de volgende stap in zijn 
leven. Hij is naar Lelypark verhuisd en werd 
daar met een warm welkom ontvangen. Hij 
kan daar goed slapen en doet graag mee met 
de activiteiten, waaronder bollen aangeven 
die gepland worden, helpen met stofzuigen 
en	ook	kan	hij	fietsen	op	het	fietslabyrint.
Dat	is	fietsen	voor	de	tv	die	ingeschakeld	
kan worden met een bepaalde plaats. Hij is al 
door	de	Zaanse	Schans	en	Hoorn	gefietst.
Ook doet hij mee met de gym en muziek 
maken.
Hij is ook al een paar keer bij Gerrit van Dok 
geweest...even buurten.... In de huiskamer 
zit	hij	ook	graag	aan	de	koffie	en	voor	zijn	
krantje. Hij heeft het gelukkig goed naar zijn 
zin al beseft hij nu dat hij daar moet blijven.
Voor de kinderen ook een hele opluchting dat 
hij het zo oppakt.
We willen iedereen bedanken voor de gezel-
ligheid en activiteiten.

groeten van de kinderen Zijlmans
pagina 10

Koers-
ballen

Zo,... nu zijn 
we al met z’n 
negenen!

Hieronder de uitslag tot en met 10 november.
1  Anne van der Putten                  139
2 Henk van der Putten                   113
3 Ton van het Riet                           86
4 Maarten Schoon                           67
5 Gerrit Walsma                              45
6 Dik Schotsma                               44
7 Eme Kadijk                                  40
8 Tom van Ingen                             22
9 Els Schotsma                               12
Kom op mensen! Doe mee! Het is hartstikke 
gezellig.

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

Oplossing Kroonpuzzel
Hartstikke leuk!! Daar doen we het voor! 
Twaalf inzendingen en allemaal goed. De op-
lossing was: “Stilte is een gat in het geluid”
Soms kun je zomaar behoefte hebben aan 
zo’n gat in het geluid. Het bloemetje gaat 
deze keer naar Mw. Corry Bakker., Leeuwe-
tand 32 alhier. Van harte gefeliciteerd.
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Een gedicht is een ding
Een gedicht is een ding,

Een ding van taal, van woorden.
Wie probeert te zeggen wat hij voelt,

slaagt er niet altijd in om het zo te zeggen,
dat de anderen het ook voelen.

“Ik ben verdrietig” of
“Ik ben gelukkig”.

Betekent iets, maar roept weinig op.

Een goede dichter is niet
in de eerste plaats goed omdat hij
zulke bijzondere gevoelens heeft,

maar omdat hij mooie bewoordingen voor
die gevoelens en

gedachten weet te vinden.

De woorden zijn zo gekozen dat we
bij het lezen denken van
“Ja, dat is verliefd zijn,

Dat is verdriet,
Geluk, ……
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Doet & Onmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard
• Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?
• Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?
• Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?
•	 Of	vindt	u	het	gewoon	gezellig	om	samen	een	kop	koffie	te	drinken	en	een	spel	te	doen?

Kom dan naar Doet & Ontmoet op dinsdagmiddag in Kroonwaard van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje, 
een	kop	koffie	en	om	een	leuke	ontmoeting	te	hebben	met	anderen.	Er	is	
genoeg te doen, een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen 
of wat u maar wilt. We geven met elkaar vorm aan de bijeenkomst en initia-
tieven zijn van harte welkom. Zo valt er altijd iets te beleven!

Doet & Ontmoet is voor iedereen en voor alle leeftijden. Loop gewoon eens 
binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen 
zijn. 
Wilt u meer weten over Doet & Ontmoet? Kom dan op dinsdagmiddag naar Kroonwaard Middenmeer 
Kroonwaard 1, 1775 BZ Middenmeer.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn
zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!

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

Wat kunnen we voor u betekenen?

• Hulp bij tuinonderhoud
• Klusjes in en rond het huis
• Vervoer
• Boodschappenservice
• Medicijnbezorging
• Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)
• Computerondersteuning
• Hulp bij instellen televisie (telefoon en andere apparatuur)
• Informatief huisbezoek

Wilt u meer weten over de Doet & Ontmoet of het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn?
Servicepunt Wieringerwerf Cultuurschuur 

Loggersplein 1 1771 CE Wieringerwerf
Tel.: 0227 600079 Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 -12:00 uur

Mail: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
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In deze Kroonbode weer twee frutsels uit de 
verzameling van ons medelid Harry Koop-
man. Wat is dit nu weer zult u denken. Harry 
legt het u zelf uit.

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

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

De grote vrijheid 

Hij heeft de grote stap gezet
Zijn  ‘hoofdstuk’ werk is afgesloten.

Hij heeft het met plezier gedaan
Maar om er nog mee door te gaan?
‘Dat doe ik niet’ heeft hij besloten..

Het waren immers vele jaren
Die gaan toch zomaar niet voorbij?

Meestal heeft hij er van genoten
Maar geeft, nu eenmaal is besloten

Wel toe, er waren zware bij..

Dat is dan ook waarom het lokt
Het vrij zijn van te moeten werken.

Het is lang niet altijd even leuk
Het zweten, sjouwen, stank of reuk

Al liet hij dat nooit merken..

Jouw doel mijn vriend ligt in het nieuwe
Die tijd gebruik je zeker goed.
Het is natuurlijk even wennen

Niks meer te draven of te rennen
Wat maakt het uit, nu niets meer moet..

Wij zijn vandaag bijeen gekomen
(het is toch ook ons pakkie an)

Om dit moment te ondersteunen.
Zodat je niet meer mis kunt kleunen

Omdat je een van ons was, man..

Maar ook om je veel goeds te wensen
Gezondheid als een sterke stut.
Dat heb je nodig zul je merken

En wij, op leeftijd van de sterken
Gaan verder met ons eigen VUT.

H.W. Koopman

Cocktail

       Coctail serveren is een gunst
       hem klaar te maken is een kunst.
       Bent u met die kunst niet behept
       dan volgt hieronder het recept.

       Het eerste wat ik altijd roep
       gebruik voor de opmaak toch een coupe.

       Van glas, of beter nog: kristal
       waarin de coctail pronken zal.

       De bodem wordt beschaafd bedekt
       met sla die eerst is uitgelekt.
       Daarop vleit u zonder dralen

       een laagje hollandse garnalen.

       Een grapefruit dient te zijn ontveld
       en in kleine blokjes uitgeteld.

       Die legt u rondom de garnalen.
       Hoeveel? Dat mag u zelf bepalen.

       Van ketchup, coctailsaus en sherry

       klopt u nu, liefst zonder herrie
       egaal gekleurd en klontenvrij
       een mooie, smakelijke brei.

       Die doet u dan op de garnalen
       daarop kunt u wat peper malen.
       Als afwerking, dat moet u doen,                      

       komt op de rand een schijf citroen.
                                            

       Uw gasten zullen u gaan prijzen.
       een blos zal naar uw wangen rijzen.
       Dus, (in de zenuwen niet vergeten)

       wens ze allen smakelijk eten.
       

   H.W. Koopman
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Klaverjassen
 

We hebben nu al 
9 keer gekaart. 
De opkomst is 
erg goed, weinig 
afmeldingen en 
we houden de 6 
tafels vol. Na de 
corona berichten 
uit Den Haag 

heeft het bestuur  besloten, dat we kunnen 
blijven kaarten als we de  QR code maar 
meenemen naar de kaartmiddag! Op don-
derdag 2 dec. wordt er in De Kroon het Sint 
Nicolaas feest gevierd, dus dan kunnen we 
niet kaarten en slaan we een week over!
Tot de volgende keer, groeten van Jan Knook 
tel. 503318 of 06.30437698.                             
Hier volgt de uitslag in punten:
1    Cor  Berkhout                           43713
2    Wim Dorst                                42857
3    Dick Oosterhaven                     42857
4    Fook de Graaff                          42829                                                                                                        
5    Henk van de Putten                   42551
6    Peter van Diepen                       42189
7    Truus van Campen                    41217
8    René Verberne                           41099
9    Jaap  Gouwenberg                     41072
10   Ton van ’t Riet                          40740
11   Helmut Timmermann                  40304
12   Riet  Gouwenberg                     40188
13    Hein van Assen                        40174
14   Jan Dimmers                             40020
15   Siem v. d. Bunt                          40002
16   Herman v. Nieuwenhuyzen       39977
17   Joke v.d. Bunt                            39731
18    Ans Wagenaar                           39607
19    Aad Geerlofs                             39501
20   Jan Knook                                  39360
21   Sophia Moet                              39264
22   Cora  Verbruggen                      39158
23  Anne van de Putten                    38862
24   Roelie Pladdet                           37572                        
Als u verhinderd bent graag op tijd melden, 
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Voetbalkijken in 
“de Kroon” 

Nu we in onze ruimte zo’n prachtig grote 
televisie hebben zijn we op woensdag 12 de-
cember met een aantal liefhebbers de Cham-
pions League wedstrijd Ajax - Bayern Mun-
chen gaan kijken. Deze werd in Amsterdam 
gespeeld. Het ging er om wie er de eerste in 
de poule zou worden. Voor Ajax was het dan 
noodzakelijk om deze wedstrijd te winnen. 
Nu, dat hebben ze ook echt wel geprobeerd 
maar de Duitsers scoorden voor de rust, dus 
ging Ajax met 0-1 de rust in. Na de rust wist 
Ajax de gelijkmaker te scoren. Dit bracht de 
spanning in de wedstrijd weer terug. Via een 
penalty kwamen ze zelfs op 2-1. Het duurde 
echter niet lang dat de Duitsers weer op gelij-
ke hoogte kwamen. De wedstrijd werd harder 
en er vielen aan beide zijden een rode kaart.
Met tien tegen tien viel er aan iedere kant 
weer een doelpunt. De missie voor Ajax om 
nogmaals een doelpunt te maken lukte niet, 
dus ook de eerste plaats in de poule ging hun 
neus voorbij. Het was spannend en zeker 
leuk om samen in “de Kroon” naar voetbal-
len te kijken.

Ton van ‘t Riet
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Wat is eigenlijk 
Klaverjassen?

Toepen, bridgen, pokeren.
Klaverjas of jokeren.

Met kaarten kan je heel wat spelen.
Meestal moet je ze eerst verdelen.
Je speelt alleen of met een ploeg.

Mogelijkheden zijn er genoeg.
Je kunt zelfs een kaartje leggen

om te voorspellen en waar te zeggen.
Jij speelt liever je eigen spel.

Je vindt het niet moeilijk, je leert het snel.
Je speelt het dus maar lekker vaak.

En pas op: word niet de sjaak! 

Ik heb in mijn leven al heel wat mensen kaart 
zien spelen, o.a aan boord van de schepen 
waarop ik gevaren heb, of bij de Hoogovens 
tijdens de schaft. ik heb gemerkt dat dit in 
het leven van velen een grote rol kan spelen. 
Het heeft mijzelf nooit zo veel geboeid. Het 
is dat we op de zeevaartschool moesten leren 
bridgen voor in het geval dat je op een pas-
sagiersschip terecht kwam. Het enigste dat ik 
nog weet is de volgorde van kaarten d.m.v. 
het zinnetje “Ik schop je harten door de rui-
ten in de klaver.” Voor ons decembernummer 
in de Kroonbode wil ik aandacht schenken 
aan onze klaverjascompetitie, dus ga ik maar 
eens kijken.
donderdagmiddag op de Kroon
Het	is	donderdagmiddag.	Ver	voor	de	officie-
le starttijd heeft iedereen zijn puntenbriefje 
en speelnummer opgehaald en zijn alle plaat-
sen bezet. Direct na het begin heerst er een 
ernstige stilte. Stilte, nou ja, niet helemaal. 
Wanneer er gesproken wordt wordt er eigen-
lijk gedempt gesproken. Ik zie zes tafels en 
om elke tafel vier personen. Er wordt hier 
en daar zelfs zeer ernstig gekeken. Wat is 
dat toch eigenlijk dat klaverjassen voor veel 
mensen zo aantrekkelijk maakt. Waar komt 

het vandaan? Het blijkt een hele serieuze 
sport te zijn, gezien de vele competities in 
het hele land. Het blijkt dat in sommige com-
petities met het mes op tafel wordt gespeeld, 
maar dat zie ik hier gelukkig niet. Het gaat 
hier en daar ook om forse prijzen.
Onze eigen klaverjascompetitie
Neem nu onze eigen klaverjascompetite 
onder de bezielende leiding van Jan Knook. 
Vanaf 16 september j.l., na een lange coro-
nastilstand, weer begonnen en wanneer ik dit 
schrijf zijn er al weer 8 competitemiddagen 
voorbij. De uitslagen vindt u maandelijks in 
dit blad en het aantal behaalde punten rijst 
al weer de pan uit en nadert voor diverse 
deelnemers reeds de 30.000. De competitie 
duurt tot half mei en dan is er ook de prijs-
uitreiking. Om er zeker van te zijn dat de 
zes speeltafels altijd bezet zijn heeft Jan een 
soort buffer aan vrijwillige instappers, maar 
die buffer is vaak krap aan. We kunnen er 
best nog een paar bij gebruiken stelt hij.
Laat ik maar eens even gaan spitten 
Wat weet ik eigenlijk van het klaverjassen? 
Dat is niet veel, maar dat kan ik veranderen.
Thuisgekomen sla ik er mijn vriend maar 
weer eens op na, u weet wel.. Wikipedia.
Hier lees ik dat klaverjassen een kaartspel 
is dat door vier personen, in twee paren, 
wordt gespeeld. Hierbij zitten de teamge-
noten tegenover elkaar (noord/zuid en oost/
west). Nu, dat is niks nieuws, dat had ik 
natuurlijk al lang gezien. Verder lezen! Ver-
gelijkbare spelen zijn bekend in Frankrijk en 
Noord-Amerika, bekend onder de respectie-
velijke namen Belote en Tarbish.
De naam klaverjassen blijkt afgeleid van het 
oude	begrip	jas	(Waarschijnlijk	aflkomstig	
van de Franse term “jacques” voor boer). 
Klaverjassen
Klaverjassen wordt gespeeld met 32 kaar-
ten, van iedere kaartkleur, (klaver, schoppen, 
harten en ruiten) de7, 8, 9, 10, boer, vrouw, 
heer en aas. Een compleet spel, “boompje” 
genaamd, bestaat uit 16 spellen, waarbij alle 
vier spelers vier keer delen. De kaarten wor-
den geschud en kaart voor kaart uitgedeeld, 
te beginnen bij de speler die links van de 
deler zit, tot iedere speler 8 kaarten heeft. 
De kaarten worden met de klok mee 3-2-3 
of anders 4-4 gedeeld (één voor één delen 
is als niet de gewoonte). Dan wordt de troef 
bepaald. De speler die links van de deler zit 
bepaalt welke kaartkleur troef is. Hij begint 
te spelen en gaat er vanuit dat hij samen met 
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zijn partner meer dan de helft van het aantal 
punten in dat spel zal behalen. Bij klaverjas 
kun je punten halen door de slagen die je 
met je team binnenhaalt en door extra punten 
(roem) te vergaren. De kaarten hebben een 
puntenwaarde die meteen de relatieve hoogte  
van de kaart bepaalt.
De puntentelling
Van de kleur die troef is gemaakt geldt dat de
Boer (jas) voor 20 punten telt, de Negen (nel) 
voor 14, de aas 11, de tien 10, de Heer 4, de 
Vrouw 3, de 8 en de 7 zijn beiden 0 punten 
waard. Voor de niet troef gemaakte kleuren 
telt dat de Aas 11 punten waard is, de Tien 
10, de Heer 4, de Vrouw 3, de Boer 2 en de 
9, 8 en de 7 zijn allen  0 punten waard.
Extra punten
Voor de laatste slag van een spelletje krijgt 
men 10 extra punten. Dan zijn er op vier ma-
nieren roempunten te behalen, natuurlijk wel 
in één en dezelfde slag. 
1)Dat is bij een driekaart, dus drie kaarten op 
een rij van dezelfde kleur. dit geeft 20 pun-
ten.
2)Dat is bij een vierkaart, dus vier kaarten op 
een rij in dezelfde kleur, dit geeft 50 punten.
3)Als derde roem mogelijkheid is daar 
“stuk”, dit zijn de vrouw en heer van de 
troefkaart, dit geeft 20 punten.
4) Vier gelijke kaarten (van 7 t/m aas) geeft 
100 punten roem
Wanneer een speler, samen met de maat, alle 
slagen haalt, terwijl hij of zij zelf troef geko-
zen heeft, is er een pit gehaald. dit wordt ook 
wel doormars genoemd. Hiervoor krijg je 
100 punten extra roem.
Dus in het spel kun je, zonder de ‘roem’ 
punten, maximaal 162 punten halen (62 troef 
punten, 3 x 30 niet-troef punten, 10 extra 
punten voor de laatste slag). Het kan echter 
voorkomen dat een team dat in een spel de 
meeste punten heeft binnengehaald verliest 
doordat de tegenspelers meer roempunten 
hebben gehaald.
Tjonge jonge... Wat een verhaal! Ik krijg er 
een punt(en)hoofd van. Ik wens alle klaver-
jassers in onze eigen competitie heel veel 
leesplezier.

Oh	ja,	dat	vergeet	ik	bijna...	De	koffie!	Om	
de week lossen Marjan Schaafstra en Astrid 
Witteveen elkaar af om voor de spelers de 
koffie	te	verzorgen.	Geweldig!

H.T

Kroonmenu 
van de maand

december
Karbonade met 

appelcurry
Ingrediënten:
2 ribkarbonaden
peper, zout
1 eetlepel vloeibare margarine
1 appel
½ eetlepel kerrie
100 gram magere Griekse yoghurt op kamer-
temperatuur
Bereiding:
Bestrooi de karbonaden met peper en zout
Bak het vlees in de hete margarine aan alle 
kanten in ca. 5 minuten bruin.
Neem ze uit de pan.
Maak de ui schoon en snijdt hem klein. Schil 
de appel en snijdt hem in blokjes.
Fruit de ui in de margarine glazig. Bak de 
appelblokjes en de kerrie mee.
Roer er de yoghurt door en maak het op 
smaak met peper en een beetje zout.
Leg de karbonades op de appelcurry en stoof 
ze in 20 minuten verder gaar.
Was de peterselie en knip het klein. Roer de 
peterselie door de curry.

Lekker met spruitjes en aardappelen.
Eet smakelijk.
Suzan

-o-o-o-o-
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Wij zijn 
Wim en Gre Dorst

Inmiddels zijn we al 51 jaar getrouwd.
Ook wij willen ons graag even voorstellen 
in de Kroonbode en iets over onszelf ver-
tellen. Ik ben dus Wim Dorst en woon hier 
samen met mijn vrouw Gre in Middenmeer. 
Ik ben in 1945 in Oud-Beyerland geboren. 
Mijn moeder kwam van een boerderij en 
mijn vader was molenaar op een watermolen 
in Mijnsherenland in de Hoeksewaard. Drie 
maanden na mijn geboorte verhuisden we 
naar een huisje naast de molen. Ik had hier 
een	mooie	jeugd.	Ik	ging	elke	dag	op	de	fiets	
naar school. Na de lagere school ging ik naar 
de Technische school in Oud-Beyerland ,ook 
op	de	fiets.	Omdat	ik	liever	met	mijn	han-
den werkte dan met mijn hoofd, heb ik deze 
school niet afgemaakt. In 1957 verhuisden 
we van de molen naar een elektrisch gemaal 
in Puttershoek. In 1959, ik was 14 jaar, toen 
ik begon met werken en wel in een tuinderij. 
Dit was van ‘s morgens 4 uur tot 18.00 uur 

Sjoelen
Uitslagen 

t/m 15 november
    

              punten beurten
1 Ynze Lautenbach 769  5
2 Joke van der Bunt 721  3
3 Dirkje Huizenga  708  5
4 Polly Anne Snijders 702  4 
5 Roelie Pladdet  693  5 
6 Japke van ‘t Riet  639  4
7 Rennie Haverkamp 629  5 
8 Sjouk Wanders  577  5
9 Jan Bosman  570  5 
10 Anneke v.d. Velde 533  2
11 Nettie Timmermann 506  4

Met de groeten van 
Ynze  Lautenbach

   -o-o-o-o- 
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raken met Joden en Christenen. In 1982 kre-
gen we de kans. Dat trok ons heel erg aan en 
we vonden het geen probleem om materieel 
een stapje terug te doen. De kinderen waren 
toen 8 en 10 jaar oud.

Dat was een gouden en leerzame tijd.
Om het verhaal niet te lang te maken, we 
hebben hier heel veel achtergelaten en alles 
opgezegd, een container gehuurd en daar gin-
gen we, voor vijfeneenhalf jaar naar Israël. 
Dat was een gouden en leerzame tijd. Ik heb 
daar het onderhoud van de stookketels ge-
daan van 2 ha rozenkassen. Maar ook onder-
houd van sorteermachines, koelcellen enz. 
De kinderen gingen naar een school waar 
alles in het Hebreeuws ging, maar het is bij 
kinderen net zo of er van achteren een knop 
zit die je omdraait en dan weer verder gaat. 
We wisten wanneer we weer terug naar Ne-
derland zouden gaan en een medewerker uit 
de Wieringermeer, die eerder terug ging dan 
wij, adviseerde om naar de Wieringermeer-
polder te gaan. Hij heeft ons bij zijn terug-
komst in Middenmeer in laten schrijven voor 
een woning. In 1987, na bijna 6 jaar Israel 
ervaring kwamen we eerst voor een maand of 
tien in Wieringerwerf te wonen en in die tijd 
heb	ik	naar	werk	gezocht.	Dat	werd	de	firma	
Driesen Aircraft. Na 10 maanden kwam het 
huis in Middenmeer vrij. Het werd Ir. Wort-
manstraat. In 2002 kon ik met vervroegd 
pensioen gaan. dit mede in verband dat ik 
veel vrije dagen had gespaard i.v.m. een 
geplande reis naar New Zeeland en het feit 
dat	de	firma	Driesen	een	deel	van	zijn	werk-
zaamheden naar het verre oosten verplaatste.

Tot 2014 ging het redelijk goed met mijn 
gezondheid. Voor die tijd deed ik aan zwem-
men, judo en schaatsen. Een nare tijd brak 
aan en ik verloor door mijn ziekte een been. 
Nu, in 2021 hebben we alles weer tamelijk 
goed op de rails. We wonen sinds een paar 
jaar in een leuk huisje vlak bij “De Kroon”. 
Ik ben lid van de Senioren Vereniging de 
Kroon en hier ga ik eens per week klaverjas-
sen, ook bezoek ik regelmatig andere happe-
nings van deze vereniging. Een andere hobby 
van mij is postzegels verzamelen. Ik ga nog 
twee keer in de week naar de sportschool. De 
hobby’s van Gre zijn handwerken, wandelen 
en oppassen. Dit was ons verhaal.

Wim en Gre Dorst.

en ook op zaterdag werken. Dat heb ik tot 
mijn diensttijd gedaan. In 1965 ging ik in 
dienst en werd ik ingedeeld bij van Heutz in 
Schoonhoven. Ik had al een jaar uitstel gehad 
in verband met het helpen van mijn vader op 
de molen. Ik had in mijn diensttijd graag naar 
Suriname overgepaatst willen worden, maar 
dat ging niet door. Ik kwam toen in de Lier 
terecht, dat ligt in het Westland. Hier ont-
moette ik in 1971 Grè. Zij werd de liefde van 
mijn leven en inmiddels zijn we al 51 jaar 
getrouwd. In Puttershoek werden onze twee 
kinderen geboren. Onze dochter Miranda in 
1972 en onze zoon Remon in 1974.

Toen werd ik ziek
Na mijn diensttijd ben ik al mijn rijbewijzen 
gaan halen. Motor, luxe auto en vrachtwagen. 
We beleefden samen een heerlijke tijd op de 
motor en gingen overal naar toe. Ik ben toen 
vrachtwagenchauffeur geworden en ook dat 
vond ik een fantastische tijd en ik heb er nog 
steeds een zwak voor. Dit wilde ik graag tot 
mijn 35e blijven doen en dan op een touring-
car. Maar helaas,ik kreeg acute diabetes 1 en 
in 1970 heb ik 3 maanden in het ziekenhuis 
gelegen. Het was door deze ziekte onver-
antwoord om nog te blijven rijden en ik heb 
een omscholingscursus gedaan tot automon-
teur. Ik ben10 jaar automonteur geweest in 
Oud-Beyerland.

Israël
Grè en ik waren in die tijd erg geinteresseerd 
in het land Israel. We stonden op markten en 
braderieen en verkochten Israelische produc-
ten. Hier kwamen we in contact met mensen 
waarvan we hoorden over Nes Ammim, een 
Christelijke nederzetting in Israel waar je 
voor een bepaalde tijd heen kon met als doel 
een stuk grond te bewerken, waarvoor je 
een soort zakgeld kreeg als vergoeding. Dat 
daagde ons uit, vooral ook om in gesprek te 
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Kerstverhaal 
in schilderijen van 

Rembrandt
(Uit de statenvertaling)

De geboorte van Jezus Christus was nu al-
dus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef 
ondertrouwd was, eer zij samengekomen 
waren, werd zij zwanger bevonden uit den 
Heiligen Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij 
rechtvaardig was, en haar niet wilde open-
baarlijk te schande maken, was van wil haar 
heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen 
in den zin had, ziet, de engel des Heeren ver-
scheen hem in den droom, zeggende: Jozef, 
gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, 
uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in 
haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen 
Geest; En zij zal een Zoon baren, en gij zult 
Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden.

En dit alles is geschied, opdat vervuld zou 
worden, hetgeen van den Heere gesproken is, 
door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd 
zal zwanger worden, en een Zoon baren, en 
gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk 
is, overgezet zijnde, God met ons.
Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, 
deed, gelijk de engel des Heeren hem bevo-
len had, en heeft zijn vrouw tot zich geno-
men;

En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde 
dagen, reisde met haast naar het gebergte, in 
een stad van Juda; En kwam in het huis van 
Zacharias, en groette Elizabet. En het ge-
schiedde, als Elizabet de groetenis van Maria 
hoorde, zo sprong het kindeken op in haar 
buik; en Elizabet werd vervuld met den Hei-
ligen Geest; En riep uit met een grote stem, 
en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrou-
wen, en gezegend is de vrucht uws buiks! En 
van waar komt mij dit, dat de moeder mijns 
Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem 
uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo 
sprong het kindeken van vreugde op in mijn 
buik. En zalig is zij, die geloofd heeft; want 
de dingen, die haar van den Heere gezegd 
zijn, zullen volbracht worden.

En Maria bleef bij haar omtrent drie maan-
den, en keerde weder tot haar huis. En het 

geschiedde in diezelfde dagen, dat er een 
gebod uitging van den Keizer Augustus, dat 
de gehele wereld beschreven zou worden.
Deze eerste beschrijving geschiedde, als 
Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij 
gingen allen om beschreven te worden, een 
iegelijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad 
Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit 
het huis en geslacht van David was); Om 
beschreven te worden met Maria, zijn onder-
trouwde vrouw, welke bevrucht was. En het 
geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen 
vervuld werden, dat zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en 
wond Hem in doeken, en leide Hem neder in 
de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats 
was in de herberg.

En er waren herders in diezelfde landstreek, 
zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. En ziet, een 
engel des Heeren stond bij hen, en de heer-
lijkheid des Heeren omscheen hen, en zij 
vreesden met grote vreze. En de engel zeide 
tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u 
grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligma-
ker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult 
het Kindeken vinden in doeken gewonden, 
en liggende in de kribbe. En van stonde aan 
was er met den engel een menigte des hemel-
sen heirlegers, prijzende God en zeggende: 
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in de mensen een welbehagen. 

En het geschiedde, als de engelen van hen 
weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan 
heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien 
het woord, dat er geschied is, hetwelk de 
Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen 
met haast, en vonden Maria en Jozef, en het 
Kindeken liggende in de kribbe. En als zij 
Het gezien hadden, maakten zij alom bekend 
het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd 
was. En allen, die het hoorden, verwonder-
den zich over hetgeen hun gezegd werd van 
de herders.
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