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Colofon
'De Kroonbode'
 is het maandblad van Senioren Vereniging
Middenmeer (SVM) 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/pen-
ningmeester Rene Verberne (0227 501904). 
2e penningmeester Ans Wagenaar. lid Frouke 
Katuin, lid Yntze Wiebenga. lid Nico Wage-
naar.

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

Correctors:
David Schipper en Nettie Koopman

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 Middenmeer, per gezin 
is  €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon 
is €52.00 per jaar. 
Bij het lidmaatschap inbegrepen het maand-
blad “Kroonbode”. 

Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v. 
Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)

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.M.

Datum  ......../........../ 2022
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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Persbericht
7 november 2022

Den Oever, Hippolytushoef, Middenmeer, Slootdorp en 
Wieringerwerf zijn nog in de race voor glasvezel

De deadline van de glasvezelcampagne van DELTA Netwerk in Den Oever, Hippolytus-
hoef, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf is inmiddels verstreken. Wanneer 20% 
van de inwoners uit deze dorpen ‘ja’ heeft gezegd tegen de aanleg van een glasvezelnet-
werk en een abonnement heeft afgesloten komt er glasvezel. 

Aanmelden kan nog tot 1 december

Inmiddels zijn alle afgesloten abonnementen in kaart gebracht en kunnen we aangeven dat 
we er bijna zijn. Er zijn nog een aantal aanmeldingen nodig. Omdat wij graag alle inwoners 
de kans op glasvezel willen geven is besloten dat je je nog kan aanmelden tot 1 december 
2022. Je betaalt dan alleen de kosten van het abonnement bij de telecomaanbieder (voor mi-
nimaal 1 jaar en kun je nog profiteren van het welkomstaanbod). 

Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar  

Sonja Jansma, projectleider bij DELTA Netwerk: “Tijdens de campagne is er veel werk ver-
zet om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs, verenigingen 
en lokale verkopers hebben zich volop ingezet om inwoners te overtuigen van het belang van 
glasvezel. Met succes, want er zijn  heel veel aanmeldingen binnen. Laten we met z’n allen 
de schouders eronder zetten er zorgen dat we binnenkort ook Den Oever, Hippolytushoef, 
Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf kunnen voorzien van glasvezel.” 

Hoe stap je over naar glasvezel? 

Inwoners kunnen de aanbiedingen van de telecomaanbieder vinden op de website van DEL-
TA Netwerk en zich online aanmelden of een bezoek brengen aan één van de twee Glasvezel 
Informatiepunten aan het Omtaplein 5 in Wieringerwerf of de Hoofdstraat 7 in Hippolytus-
hoef. Daarnaast is het mogelijk om advies in te winnen bij lokale verkopers.  Alle informatie 
hierover vind je op deltanetwerk.nl.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk richt zich op de aanleg van glasvezel in nieuwe gebieden en is onderdeel 
van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het net-
werk van DELTA Fiber bereikt inmiddels meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven en 
groeit met 8.000 glasvezelaansluitingen per week. De ambitie is om zoveel mogelijk huis-
houdens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 
miljoen aansluitingen in 2025. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappij-
en EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en 
Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele 
telefonie.

Einde persbericht 
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Programma van de maand december 2022
Dagelijks   Koffiedrinken (vrije inloop)  09.30 - 10.30 uur
Winkel (toko)        10.00 - 11.30 uur
    Biljarten      10.00 - 16.00 uur
Wekelijks
maandag:   Sjoelen     14.00 - 16.00 uur
dinsdag:   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     
Vrijdag 2 december: Viering Sinterklaas (1)   14.00 - 16.30 uur
Zondag 11 december: Koffiedrinken op zondag    11.00 - 13.00 uur
Dinsdag 13 december: Maken van Kerststukjes (3)  13.30 - 15.30 uur
Donderdag 15 december: Avondoverdenking (ds.W.Lammers) 18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 23 december : Viering Kerstmis (2)   14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 30 december: Viering Oudjaar (4)    16.00 - 19.00 uur

Vrijdag 6 januari 2023: Nieuwjaarreceptie (5)   15.00 - 16.30 uur
-o-o-o-o-

Toelichting 
overige activiteiten

De corona pandemie is gelukkig weer groten-
deels achter de rug en dus kunnen we einde-
lijk weer een aantal activiteiten organiseren. 

1. St. Nicolaas met zijn helpers komt 
ons weer bezoeken. We gaan dat vieren met 
muziek, een drankje en een hapje. Uiteraard 
zal Sinterklaas ook weer enige leden bij zich 
roepen en ze waar nodig corrigerend toe-
spreken dan wel complimenteren. We hopen 
op een grote opkomst. Opgave in de toko is 
noodzakelijk zodat de Goedheiligman weet 
hoeveel cadeautjes hij moet meenemen. Ook 
Sinterklaas kan in deze moeilijke tijd wel een 
kleine financiële ondersteuning gebruiken en 
daarom is een eigen bijdrage vastgesteld van 
5 euro p.p. die gelijktijdig bij de opgave dient 
te worden voldaan.
2. Uiteraard gaan we ook weer aandacht 
besteden aan het Kerstfeest. Aan dit feest zijn 
geen kosten verbonden. Iedereen is welkom 
en opgave is vooraf niet nodig. Het zangduo 
Zus en Zo zorgt voor een passende omlijsting 
en uiteraard zal het de aanwezigen aan niets 
ontbreken.
3. Doet&Ontmoet, die iedere dinsdag een 
gezellige middag organiseert, heeft bekend 
gemaakt dat zij weer belangstellenden uit-
nodigt om deel te nemen aan het maken van 

kerststukjes. Opgave in de toko. Er wordt 
een eigen bijdrage gevraagd van 3,50 euro 
die bij opgave dient te worden voldaan. Voor 
kerstgroen wordt gezorgd maar men dient 
zelf een bakje mee te nemen als basis voor de 
ongetwijfeld mooie werkstukken die zullen 
worden geproduceerd.
4. We gaan ons weer tegoed doen aan de 
vele oliebollen die ter plaatse zullen worden 
gebakken, dus nog verser kunnen ze niet 
worden gemaakt. We hebben voor deze on-
getwijfeld gezellige happening weer uitgeno-
digd onze troubadour Hans van Gorp die nu 
alweer voor de 3e maal voor ons zal optreden 
met een gezellige “potpourrie” van bekende 
liedjes. Uiteraard zal het aan verdere versna-
peringen en drankjes niet ontbreken. Maar 
voor niets gaat alleen de zon maar op, dus 
vragen we van jullie een eigen bijdrage van 
5 euro p.p. Geef je tijdig op in de toko waar 
ook de eigen bijdrage kan worden voldaan. 
Het wordt een geweldige middag.
5. Geen nieuwjaar zonder een receptie 
waarbij we elkaar het allerbeste toewensen 
voor 2023. Iedereen kan binnenlopen wan-
neer hij/zij maar wil en opgave is vooraf 
niet nodig. Uiteraard zal een toost worden 
uitgebracht en (warme) glühwein worden 
geschonken. Verder wordt er voor nog andere 
drankjes en hapjes gezorgd.
Aan deze ongetwijfeld gezellige bijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden.

secretaris
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Mededelingen
Wij feliciteren met hun verjaardag
22 december Mw. T. Smit           
28 december Dhr. K. Hoes                               
De jarigen van harte gefeliciteerd en een 
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer 
mensen zijn die in deze rubriek willen wor-
den genoemd, gaarne bericht. Dit geldt ook 
voor de mensen die mee willen genieten 
van de digitale berichten. Maak hiervoor uw 
e-mailadres bekend

Data ophalen Groente, fruit en etensres-
ten, dinsdagen 29 november en 13 december. 
Restafval, dinsdag 6 december. Plastic, blik 
& drinkpakken, dinsdag 20 december. Pa-
pier dinsdag 13 december.

Bingo
In de maand december geen bingo i.v.m. 
andere activiteiten. wij wensen iedereen fijne 
feestdagn en een goede jaarwisseling.

Mary Bos en Hannie Braak

Winnaar novemberpuzzel
Deze keer hebben we als winnaar dhr. Frans 
Vreman, Dr.Lovinkstraat 31 Middenmeer. 
Van harte gefeliciteerd en hetbloemetje is 
onderweg. 

Inhoud
Blz 2 Colofon
Blz 4 Programma van de maand december 
Blz 4   Toelichting activiteiten
Blz 5 Inhoud
Blz 5 Mededelingen 
Blz 6 Van de voorzitter 
Blz 7 Kerstverhaal uit de Bijbel 
Blz 8 Decemberpuzzel 
Blz 11 Stampot zuurkool eten
Blz 14  Dorpsvesper
Blz 14 Sint Maarten in de Kroon
Blz 17  Frutsels van Harry Koopman
 Blz 18 Klaverjassen 
Blz 18 Sjoelen 
Blz 18 Moppentrommel
Blz 19 Koffiedrinken op zondag 
Blz 21 M’n Opa, m’n opa
Blz 23 Herfststukje maken
Blz 23 Agenda doet en Ontmoet

-o-o-o-o-
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Van de 
voorzitter

De herfst is een ver-
warrend seizoen, vind 
ik. Storm en regen 
kunnen plannen door 
elkaar blazen, maar dat 
is altijd maar even. En 
dat soort herfstweer 

maakt dat je lekker warm binnen wilt blij-
ven, het wordt steeds donkerder, kaarsje aan, 
boekje erbij, wat speculaasjes… heerlijk, 
relax!

Maar aan de andere kant begint er dan iets te 
knagen, er staat van alles voor de deur: om 
te beginnen zingende kinderen die hopen op 
snoep. En daarna de vraag of er misschien 
nog sinterklaasattenties gekocht moeten wor-
den, wie wil je eens verrassen? De verrassing 
zelf is het belangrijkste dus het kan ook een 
kleinigheidje zijn. En dan krijg je ook het 
gevoel dat één kaarsje wel wat weinig is voor 
de kersttijd, de eerste feestelijke lichtslingers 
beginnen hier en daar alweer te schitteren 
en zijn door de kale struiken van ver te zien. 
Waar hebben wij die spullen ook weer al-
lemaal gelaten in januari toen we helemaal 
klaar mee waren? En dan heb ik het nog niet 
eens over kerstbomen, kerstdiners en bijbe-
horende kerststress. 

Zo gaat het bij mij tenminste en jullie hebben 
dat natuurlijk allemaal veel beter op de rit. 
Maar ik laat me niet klein krijgen, ik ga eerst 
binnen behaaglijk van de herfst genieten … 
Lekker met die storm buiten. Of een mooie 
herfstwandeling maken als het weer het goed 
vindt.

Veel van onze leden hebben al die kerststress 
allang achter zich gelaten. En ervaring doet 
ook een hoop, dan maak je je niet meer zo 
druk. 
Een saaie december hoeft het voor niemand 
te worden, want er staat nog wel een en ander 
op stapel. Kijk maar naar de agenda van de 
Kroonactiviteiten. Je kunt kiezen uit dage-
lijks, wekelijks, jaarlijks, meld je aan en ga 
gewoon! 
Dan hoop ik velen van jullie te kunnen be-
groeten.

Sjanet 
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Het kerstverhaal 
(uit de bijbel) 

Aankondiging van de geboorte van Jezus.
In de zesde maand zond God de engel Ga-
briël naar de stad Nazaret in Galilea, naar 
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een 
man die Jozef heette, een afstammeling van 
David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging 
haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, 
je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn woorden 
en vroeg zich af wat die begroeting te beteke-
nen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees 
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. Luister, je zult zwanger worden 
en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij zal een groot man worden en 
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, 
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn 
vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan 
zijn koningschap zal geen einde komen."

Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat 
gebeuren? Ik heb immers nog nooit ge-
meenschap met een man gehad." De engel 
antwoordde: "De heilige Geest zal over je 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw bedekken. Daarom zal 
het kind dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. Luister, ook je 
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al 
hield men haar voor onvruchtbaar, in de zes-
de maand van haar zwangerschap, want voor 
God is niets onmogelijk." Maria zei: "De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar 
weer alleen.

De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een 
decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. Deze eerste volk-

stelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aan-
staande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek 
en legde hem in een voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. Opeens stond er een engel 
van de Heer bij hen en werden ze omgeven 
door het stralende licht van de Heer, zodat 
ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 
"Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad 
van David voor jullie een redder geboren. 
Hij is de messias, de messias, de Heer. Dit 
zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek ge-
wikkeld in een voederbak ligt." En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels le-
ger dat God prees met de woorden: "Eer aan 
God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft."

Toen de engelen waren teruggegaan naar de 
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten 
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen 
te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen 
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en 
het kind dat in de voederbak lag. Toen ze 
het kind zagen, vertelden ze wat hun over 
dat kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen 
hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover naden-
ken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord 
en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd. Toen er acht dagen verstreken wa-
ren en hij besneden zou worden, kreeg hij de 
naam Jezus, die de engel had genoemd nog 
voordat hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen.
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December
HORIZONTAAL 1 mokken 5 uitge-
rekt 10 onder andere 11 in elkaar 12 
verdacht 14 gebundelde handwerk-
patronen 16 afbeelding 18 en ande-
ren 19 strijdperk 20 oostzuidoost 21 
klinkende klap 23 ophijsen 26 te koop 
28 de heer 29 Amerikaans godsdien-
stig lied 30 medisch beroep 33 die-
rengeluid 34 dus 35 milieuvriendelijk 
(voorvoegsel) 37 het binnenste van 
iets 40 chaos 43 ingenieur (afk.) 45 
deel van een fornuis 47 scheikundig 
symbool voor barium 48 onmeetbaar 
getal 49 grote loopvogel 50  hoender 
51 hier en nu 54 Oudnoorse goden 55 
of iets dergelijks 56 watervogel 60 
pose 62 gewas inzamelen 65 plotse-
ling 67 Amerikaanse geheime dienst 
68 deel van een mast 69 oud be-
roep 73 beginsel 76 Griekse onheils-
godin 77 kostbare stof 79 bijwoord 
80 vaart 82 tabaksproducten 83 naar 
beneden 84 liefkozen 85 muzieknoot 
86 vervelend mens 87 ronddolen
VERTICAAL 1 voertuig 2 treuren 3 
zeer hard lopen 4 orgaan 5 zinloze 
praat 6 met lof 7 plak 8 oproerkraai-
er 9 gil 13 vliegveld bij Londen 15 
bladgroente 17 waagstuk 21 Belgi-
sche badplaats 22 probeersel 24 arti-
kel 25 ik (Latijn) 27 rund 28 periode 
van vierentwintig uur 31 vakantie in 

groepsverband 32 lid van een senaat 33 onderzeese bom 36 koolmonoxide 38 noordnoord-
oost 39 ligplaats voor schepeñ 41 alfabet 42 aanwijzend voornaamwoord 44 dwaas 46 langs 
51 tropische vrucht 52 bolgewas 53 rechtmatig 57 Europese ruimtevaartorganisatie 58 van 
de 59 drijver aan een hengelsnoer 61 in samenwerking met 63 uitroep 64 informeren 66 met 
veel vocht 70 fruit 71 gevangenenkamer 72 gemiddeld 74 karakteristieke geur 75 bijenhou-
der 78 herenhuis 80 eentonig 81 zoogdier
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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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Stamppot zuurkool eten 
in “de Kroon.”

Op vrijdag 4 november om half 12 zijn Henk 
en Dirkje Huizenga druk bezig in de keu-
ken van “de Kroon.” De aardappelen en de 
zuurkool staan op de kachel, de spekjes zijn 
gebakken en de worst ligt gereed. Intussen 
druppelen de eters binnen. De tafel is keurig 
gedekt voor 16 personen. Henk stampt de 
aardappelen en de zuurkool door elkaar, het 
is immers stamppot. 
Dan gaat er ananas en spekjes door, het 
wordt gewoon een feestmaal. De comfoortjes 
op tafel worden aangestoken en dan ver-
schijnt het hoofdgerecht, stamppot zuurkool.      
Henk neemt het woord en heet 13 gasten 
welkom. Hij stelt, dat er wat start proble-
men waren. In het verleden werd er ook al 
in de winter eens per maand gekookt. Hij 
vraagt een ogenblik stilte en dan kunnen we 
opscheppen. We krijgen allemaal een flink 
stuk worst. Aan de geluiden te horen smaakt 
het prima. Henk en Dirkje zijn ware keuken-
prinsen! Om even over half een komt Kathy 
Katuin binnen. Zij helpt met het afruimen, 
doch niet nadat het toetje, een bakje vanille 
vla gemengd met chocolade vla, geserveerd 
is. Het is meteen weer stil. 
Vervolgens onderbreekt Henk de stilte met 
de vraag of iedereen genoeg gehad heeft. Het 
lijkt mij een overbodige vraag, want er is nog 
zuurkool over en als ik zie, wat er allemaal 
gegeten is…. Tot mijn verbazing hebben 
we voor slechts 3 euro per persoon opge-
geten, dat is niets, gezien wat we kregen.                                                        
Henk sluit af met de mededeling, dat we in 
januari weer welkom zijn. Ik denk, dat velen 
dat als muziek in de oren klonk. Henk en 
Dirkje bedankt voor het vele werk, wat jullie 
hier verricht hebben.   D.S.
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Sint Maarten
In groep 3 van de basisschool Titus Brands-
ma zijn de kinderen druk bezig met het ma-
ken van hun lampion. We maken een lampion 
van volièregaas waar wij gekleurde stroken 
papier doorheen weven. Met vliegerpapier 
erachter en sliertjes eraan wordt het een 
prachtige lampion. We zijn ook veel aan het 
oefenen met Sint Maarten liedjes, zodat we 
al zingend onze mooie lampionnen kunnen 
laten zien aan de ouderen bij Kroonwaard.
De kinderen en ik vonden het heel erg leuk 

om bij jullie langs te mogen komen. Met 
vriendelijke groet, Larissa Zwemmer.

Gelukkig konden we ook dit feest na corona 
weer vieren. Om kwart over 10 was het reeds 
gezellig. Henk Huizenga liep met de koffie 
rond en er werd speculaas bij aan geboden. 
Waar zouden we zonder de gouden vrijwil-
ligers zijn? In het midden van de grote zaal 
is er een grote ruimte en wij zitten er in een 
kring om heen. Henk Torenvlied liep naar 
buiten en dat betekent, dat de kinderen er 
aan komen. Het ontvangstcomité (Sjanet en 
Rene) staat paraat. Dan zegt Rene om tegen 
half elf: “Daar komt het gespuis.” Ook wij 
zien de kinderen o.l.v. 3 ouderen( 2 moed-
ers en een juf) met brandende lampions, 
dankzij het rustige weer kan dit, aankomen. 
Luidkeels zingend komen er 22 kinderen 
van de “Titus Brandsma school” binnen. Het 
is groep 3, dus 6 jarigen. Sjanet leidt alles 
in goede banen. Zij ontvangt hen met, wat 
zijn we blij, dat jullie er zijn. Als allen rustig 
zitten vraagt Sjanet: “Hoe lang hebben jullie 
aan die mooie lampions gewerkt?” 1 week 
wordt er geroepen.  We zijn benieuwd naar 
wat komen gaat aldus Sjanet. Nou, dat was 
een ware potpourri aan st. Maartens liedjes 
o.l.v. juf. Larissa. Wat moeten de kinderen er 
veel op geoefend hebben. Het enthousiasme 
spat er van af. Dan gaan de lampions  om-
hoog, zodat we ze goed kunnen bekijken. Ze 
zijn heel mooi. Applaus van de 27 bezoekers. 
Een van de kinderen vertelt nu het verhaal 
van st. Maarten. St. Maarten was een biss-
chop en was begaan met de armen. Hij gaf 
zelfs de helft van zijn jas weg, toen hij een 
arme man zag, die het koud had. De jongen 
deed het keurig. Dan worden de tafels naar 
voren geschoven en lopen de kinderen achter 
elkaar voor ons langs. Tot mijn verbazing 
kwam er ook een van de begeleiders met 
een tasje snoep op halen. Het bleek voor een 
zieke leerling te zijn. Allen hebben we tradi-
tie getrouw wat meegenomen, dus gaan de 
kinderen met een zak vol lekkers weer zit-
ten. Zij krijgen allemaal drinken. Het is een 
oorverdovend gekakel, zowel van de jeugd 
als van de ouderen. Voor dat men vertrekt, 
krijgen alle kinderen nog een zakje chips 
van Ge. De jassen gaan weer aan en wuivend 
gaat men weer blij naar de school. Het was 
een leuke ochtend.      
      D.S.  

Heen is de dag, de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wademt avonddauw,
De vogel laat een laatst geneurie hooren,

In roerlooze aandacht luistert de landouw:

De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In 't dal en naar 't gehucht van wit en grauw;

Daar klinken vrome tonen uit den toren, 
De star der liefde flonkert zilverblauw:

Het kerkje bracht,  
wie danken wilden, samen,

En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: "amen"

De zwerver schrijdt, 
in zoet gepeins, weer voort:

Waar zooveel eensgezinden samenkwamen,
Daar sterft de haat, 

en wordt geen klacht gehoord.

-o-o-o-o-
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Ik frutselde ik in de loop der tijd een aantal 
gedichtjes en korte verhalen die ik maakte 
om mijn vrouw te plezieren, om mijn kinde-
ren 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.

De Kaars

De kaars, uit donkere doos gehaald
En op een schotel vastgekleefd

Heb ik aangestoken. Rondom straalt
Haar zachte licht dat wiegend beeft

Door het licht de duisternis verdwijnt
Beschroomd komt alles weer tot leven

En prijkt verguld, verfraaid, verfijnt
Door gouden schijnsel zoet gewreven

Wat eerst nog armetierig leek
Krijgt warme glans en pronkt nu rijk
Mijn dromen maken mij van streek

Als ik in mijn herinnering kijk

Want magisch is die vlam, zo teer
Mijn doden komen weer tot leven
Met blijdschap en met hartezeer
Gedenk ik elk van hen nu even

Ik zink in het netwerk van mijn geest
Tastend die ijle weefseldraden

En zoek waar ik ben fout geweest
Naar tegenwicht aan goede daden

Doch tijd ging schurend door mijn brein
Versleepte heldere contouren

‘t is al verwaasd, vervaagd en klein
ik kan de waarheid niet beroeren

Dan schrik ik uit mijn mijmering op
     O wee, wat brandt mijn kaars al laag

Haar pitrest zuigt de laatste drop 
Van het vloeibaar mengsel in haar kraag

Zij deed haar plicht en gaat ten onder

 haar vlam verteerd haar wassen lijf
droef spetterend dooft uit het wonder

een koude rest op schotelschijf

zo ik een kaars was in mijn leven
heb ik dan ook mijn plicht gedaan?
Kon ik aan anderen licht ooit geven

Of heb ik voor niets in brand gestaan?

Een huiver vaart mij door mijn leden
Ik verzink in grauwe somberheid
Laat ik een glimp na hier beneden
Als ik opga naar de Eeuwigheid?

J.C. Koopman. 

Kerkplein

Linksaf, ginder bij de kerk
Daar woont een man die ooit als werk

Een puur kristallen wijnbokaal
Voorzien moest van een gouden keur

In opdracht van een rijk sinjeur

Terwijl ik naar het klokspel zoek
Hangt rechtsaf, op de andere hoek
Net in de schaduw van het kruis
’t omhulsel van een nijvere ziel

Een sleets gedragen werkmanskiel

Rechtuit, bijna aan ’t eind van het wegje
Was eens een zanger die zijn zegje

Met kopstem, van verliefdheid zwanger
Door zijn gevoelens overmand
Verklankte tot in het ommeland

En ergens rond mij is een plek
Daar ligt mijn schaduw als een vlek

Op het plaveisel neergeworpen
De juiste plaats is te bepalen

Staand, in de baan der zonnestralen

Vanwaar ik sta, hier in het midden
Hoor ik de kerkklok die luidt: komt bidden
Zij klept haar boodschap sinds een eeuw

Toch wordt de stilte niet verstoord
Daar bijna niemand het meer hoort.

H.W. Koopman
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Klaverjassen
Hier is dan weer een berichtje over het kla-
verjassen. We zijn hebben 9 middagen met 
elkaar gespeeld. En iedere week verandert 
de uitslag. Tussen de eerste en de tweede op 
de lijst wordt het punten verschil minder. En 
onder aan de lijst wordt het verschil tussen de 
laatste en één na laatste ook minder.  Dus er 
is wekelijks veel veranderingen  in de totale 
lijst. En dat maakt de competitie spannend.  
Er hebben zich nieuwe invallers aangediend, 
dus lukt het me beter om de 6 tafels vol te 
krijgen. Hier volgt de uitslag.
1    Dick  Oosterhaven                           44195
2    Jaap   Gouwenberg                          43785
3    Karola   Wijngaarden                      43643
4    Truus  van  Campen                        41628
5    Anne van de Putten                         41625
6    Henk van de Putten                         40642
7    Peter van  Diepen                            40402
8    Peter Holleman                                40156
9    Ans   Wagenaar                                39806
10   Siem van den  Bunt                        39598
11   René Verberne                                39588
12   Wim  Dorst                                     39582
13   Jan   Knook                                    39530
14   Riet Gouwenberg                           39455
15   Ton van ’t  Riet                               39440
16   Hein van  Assen                              39245
17   Roelie   Pladdet                               39153
18   Helmut  Timmerman                      38938
19   Aries  Zuidhof                                 38935
20   Roelof van Binsbergen                   38863
21   Jan  Dimmers                                  38818
22   Cor  Berkhout                                 38665
23   Fook de  Graaff                               38218
24   Thea  Knook                                  38048
Dit is het dan!   Tot de volgende keer   groet 
Jan Knook.  503318 of 06.30437698

-o-o-o-o-

Moppentrommel
Tandarts en juf

Wat is het verschil tussen een tandarts en een 
juf?

Antwoord: De tandarts zegt: ‘Mond open.’ 
De juf zegt: ‘Mond dicht.’

Vergeetachtig
Er komt een man bij de dokter. ‘Dokter, ik 
ben zo vergeetachtig.’ Dokter: ‘Hoe lang 

heeft u daar al last van?’ 
Antwoordt de man: ‘Waarvan?’

Tweehonderd euro
Meneer Jansen rijdt met zijn oude autootje 
door rood. Een agent laat hem stoppen en 

zegt: ‘Tweehonderd euro!’ Waarop Meneer 
Jansen zegt: ‘Verkocht!’

Pincode
Zegt de ene oen tegen de andere: 

‘Mijn pincode is 8888, 
maar ik zeg niet in welke volgorde.’

Theelepels
Meneer de Jong wordt met hevige buikpijn in 

het ziekenhuis opgenomen. 
Na de operatie zegt de dokter:

“Weet u wat ik in uw maag heb gevonden 
meneer De Jong? Achtien theelepeltjes!”

“Maar dokter, dat heeft u zelf voor voorge-
schreven! Driemaal daags een 

theelepel.”

Er was eens een man die in het ziekenhuis 
lag omdat hij een been moest afzetten. Dat 

vond hij niet leuk. De volgende dag komt de 
zuster met slecht nieuws, want zijn andere 

been moest er ook af. Hij begon te huilen. De 
dag erna kwam de zuster met goed nieuws.

“Hoeven mijn benen er niet af?”
“Jawel, maar uw buurman wilt uw schoenen 

kopen.”

Er lag een vrouw op de operatietafel en zei:
“Oh dokter, ik ben zo nerveus, 

dit is mijn eerste operatie.”
Zegt de dokter:

“Maak je niet druk, 
het is ook mijn eerste keer.”

Een dom blondje wil met haar auto naar En-
geland om daar wat rond te rijden.

Sjoelen
De stand na 4 weken sjoelen is als volgt,
Dit zijn de gemiddelden die per beurt zijn 
gegooid
W1  Dirkje Huizenga           98
2  Japke v ‘Riet                 92
3  Jan Bosma                     88
4  Sjouke Wanders           87
5  Pollyane Snijder           86
6  Nettie Timmermann   82
7  Rennie Haverkamp     81
8  Marieke de Vries         69
 



Koffiedrinken op zondag
Koffie drinken op zondag: 

11 december van 11.00 tot 13.00 uur.
U komt toch ook?
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Zegt haar buurman: “Meid, doe dat niet. Je 
bent dat linkse verkeer niet gewend.”

Een paar dagen later een hoop kabaal in de 
straat, een takelwagen komt eraan met de 
auto van het domme blondje: total loss.

Vraagt de buurman: “Wat is er gebeurd?”
“Ach,” zegt het blondje, “je had gelijk met 
dat linkse verkeer in Engeland, ik heb het 

eens uitgeprobeerd hier in Utrecht maar ‘t is 
inderdaad hopeloos!”

-o-o-o-o-
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M’n opa, m’n opa, 
m’n opa

Elke zondagmiddag bracht ie 
toffies voor me mee

Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee
Restaurantje spelen en m’n opa was de kok
Bokkewagen spelen en m’n opa was de bok

M’n opa, m’n opa, m’n opa

In heel Europa was er niemand zoals hij
M’n opa, m’n opa, m’n opa

En niemand was zo aardig voor mij
In heel Europa, m’n ouwe opa

Nergens zo iemand als hij
Niemand zo aardig voor mij

In heel Europa, m’n eigen opa
Niemand zo aardig voor mij

M’n ouwe opa

Als ik me verveelde ging 
ik altijd naar hem toe

Hij verzon een spelletje en 
nooit was hij te moe

Van de dijk afrollen en 
m’n opa was de dijk
Detectiefje spelen en 
m’n opa was het lijk

M’n opa, m’n opa, m’n opa ...

Samen naar de apies kijken, 
samen naar het strand

En als je geluk had ging 
je samen naar de brand

Samen op het ijs en 
met een sleetje in de sneeuw

Leeuwentemmer spelen 
en m’n opa was de leeuw
Altijd als we samen waren 

hadden we plezier
Stierenvechter spelen en 

m’n opa was de stier

M’n opa, m’n opa, m’n opa .

Ik zit achter mijn computer om weer eens een 
stukje voor de Kroonbode te schrijven. Als ik 
mijn radio aanzet voor wat achtergrondmu-
ziek klinkt juist het “M’n opa, m’n opa, m’n 
opa, in heel Europa was er niemand zoals 
hij…, u kent het nog wel, van  Annie M.G. 
Schmidt. M’n gedachten dwalen even af naar 

mijn eigen opa. Ik herinner hem als een beet-
je uitgebluste man in zijn leunstoel voor het 
raam en zuigend aan zijn pijp. Het was geen 
prater. Ik kijk eens in mijn stamboomarchief. 
Wat weet ik eigenlijk van hem? Nou, dat 
blijkt eigenlijk best veel te zijn.

Mijn opa, voluit Theodorus Adrianus Chris-
tianus de Vries werd op 10 mei 1888 geboren 
te Amsterdam als de zoon van een
koperslager. Zijn moeder overleed bij zijn 
geboorte. Gedurende zijn leven was hij kor-
poraal en kwartiermeester bij de marine en 
later employe van “het Hooghe Huys” te 
Alkmaar., geboren te Amsterdam op 10 mei 
1888 en overleden te Alkmaar op 10 mei 
1959, 71 jaar oud. Zo, dat was het zult u den-
ken. Ik zal toch proberen wat meer te vertel-

len.
Van zijn jeugd 
weet ik eigen-
lijk niets. Wat ik 
wel weet begint 
met het feit dat 
als hij 21 jaar 
oud is hij van 5 
maart 1909 tot 
20 april 1910 
dienst als ma-
troos 2e klas op 
het wachtschip 
“Willemsoord”. 
Zijn salaris was 
60 cent per dag. 
Dit wachtschip 
lag voor het 
paleis van de 
schout bij nacht 

in Den Helder. Hierna werd hij overgeplaatst 
over op het Hr. Ms. ”Evertsen”. Toen Theo 
aan boord stapte was het schip net terug 
van een oefening met adelborsten en andere 
jeugdige schepelingen naar de Atlantische 
Oceaan en Schotland. Op 22 oktober 1910 
vertrok dit schip met Theo aan boord voor 
oefeningen op de Atlantische Oceaan en in de 
Middellandse Zee. Op 20 december was het 
schip weer in Nieuwediep terug. Theo bleef 
dienst doen aan boord van Hs.Ms.”Friesland” 
tot 1 februari 1911. Op die datum werd het 
schip uit dienst genomen. 

Theo stapt over op Hs.Ms.”Gelderland”, 
waar hij wordt bevorderd tot matroos 1e klas 
met een gage van 75 cent per dag. Hij ver
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toestand pogingen deed om over het tuinhek-
je te klimmen. Haar advies dat hij beter de 
voordeur kon nemen werd met enig gegrom 
beantwoord. 

Op zaterdag moesten de matten van het pa-
leis geklopt worden. Voor het paleis lag het 
wachtschip en de matrozen werden aange-
wezen om Catrien bij het mattenkloppen te 
helpen. Het klikte tussen een der matrozen en 
Catrien en die matroos werd mijn opa. 

Op 20 mei 1915 
traden Theo (27 
jaar) en Catrien 
(21 jaar) in het 
huwelijk. 
Het gezin 
woonde vanaf 3 
september 1915 
in de Smids-
dwarsstraat 
4  waar op 10 
maart 1916 hun 
eerste dochter 
wordt geboren. 
Opa zat toen-
tertijd op zee en 
toen zijn doch-
ter hem na bijna 

drie jaar voor het eerst zag, moest zij niets 
van hem hebben.

Op 12 november 1918 verhuist het gezin 
naar de Blomdwarsstraat 2. Hier wordt op 
eerste kerstdag 1920, dus ook op de verjaar-
dag van Catrien zelf, hun tweede dochter 
geboren. Dat was Neeltje en dat werd mijn 
moeder. Getuige was onder andere de beken-
de reddingbootschipper Dorus Rijkers. In de 
jeugd van mijn moeder ontstond een sterke 
band  tussen opa Dorus en Neeltje en het 
gebeurde vaak dat als Neeltje na school niet 
thuis kwam dat zij met Opa Dorus vanaf de 
dijk met de haringvlet op haringvangst was. 

Het is begrijpelijk dat als Theo tussen de 
reizen door, voor enkele weken of maanden 
thuis was, dan was dat in het huishouden een 
storende factor. Catrien had als goede zee-
mansvrouw het huishouden stevig in handen 
en kon het eigenlijk niet hebben dat Theo 
ook nog voor haar voeten liep. Zo schijnt 
zij op een keer gezegd te hebben van: “Nou 
moet je wel weten wat je wil, niet zo met die 

trekt voor een oefentocht, waarbij Cadiz, Las 
Palmas, Gibraltar en enkele malen Tanger 
werd aangedaan. In juni 1911 vertrekt het 
schip - met aan boord Z.K.H. Prins Hendrik 
- van Rotterdam naar Sheerness om de kro-
ningsfeesten van het Engelse koningspaar bij 
te wonen. Vanaf 21 oktober tot 21 december 
wederom een oefenreis naar de Middelland-
sche Zee. Op 29 april 1912 vertrekt Theo met 
dit schip voor een oefentocht op de Noord-
zee, de Noord-Atlantische Oceaan en de 
Deense wateren. Op 30 mei weer terug en op 
4 juni wederom vertrokken, deze keer voor 
een kruistocht in de Noorse wateren, waarbij 
diverse fjorden werden bezocht. Hierna als 
matroos dienstdoend op het wachtschip voor 
het paleis van de Schout bij Nacht in Den 
Helder.. Omdat op dat moment mijn oma in 
beeld kwam, eerst een stukje over haar.

Goh.. Dat was een aparte vrouw. Iemand 
die het roer van haar eigen leven stevig in 
handen had. Ik heb mooie herinneringen aan 
haar. Tja, oma de Vries... Dat was een echte 
zeemansvrouw. Zij kon ook heel mooi ver-
tellen. Oma heette eigenlijk voluit Catharina 
Hoogkamp en werd geboren op 25 decem-
ber 1894 in Den Helder. Haar vader werkte 
als stoker bij de Marine en werd voor de 1e 
wereldoorlog gepensioneerd. Tijdens deze 
oorlog werkte hij op Ford Erfprins. Hierna 
begon hij een eigen zaak als petroleumventer 
en hij stond later in Den Helder bekend als 
de olieman met de hondenkar.

Ook van de jongejaren van oma heb ik wei-
nig te pakken gekregen. Ik weet alleen dat zij 
rond haar twintigste jaar als dienstbode op 
het paleis van de Schout bij Nacht werkte. 
Daar kon zij mooi over vertellen. Onder an-
dere het verhaal van de wrijfwas. Het gebeur-
de dat de vrouw des huizes, vlak voor dat zij 
ergens op bezoek ging zei van: “ Catrien, zet 
je alles weer lekker in de wrijfwas, dat ruikt 
zo lekker”. Dat komt in orde mevrouw. Zo-
dra mevrouw de deur uit was zette Catrien 
het blikje wrijfwas op de kachel en bij terug-
komst was mevrouw helemaal tevreden.

Ook vertelde oma wel over Prins Hendrik die 
vaak op het paleis logeerde. Deze ging dan 
bijvoorbeeld tegen de avond, keurig gekleed, 
de deur uit via de voordeur. In de nachtelijke 
uren hoorde Catrien gestommel bij de zijdeur 
waar de prins dan in tamelijk beschonken 
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Agenda 
Doet en Ontmoet

13 december kerststukje maken – neemt u 
zelf een potje mee, de rest regelen wij. Kos-
ten voor het bloemschikken €1.50, (betalen 
op de dag zelf) Graag van te voren opgeven 
bij ons of bij het winkeltje, i.v.m. inkoop 
20 december – sneeuwpopjes maken.

deur kleppen, er in of er uit!”

Op 14 oktober 1925 vertrok Theo met het 
schip “Java” wederom naar Batavia. Op 14 
juni 1928 keerde hij terug als bootsman van-
uit Soerabaja waarop hij op 9 februari 1931 
wederom naar Soerabaja vertrok. 

Op zaterdagavond 4 februari 1933 brak er 
muiterij uit op het Nederlandse oorlogsschip 
De Zeven Provinciën bij de noordoostpunt 
van Sumatra bij de rede Oleh-leh van Koeta 
Radja. De onmiddellijke aanleiding voor de 
muiterij was het toepassen van een korting 
op de salarissen van het Europese en het 
inlandse marinepersoneel. Na een week te 
hebben gevaren onder bevel van de muiters 
werd het schip op 10 februari ter hoogte 
van de straat Soenda door een bom uit een 
Dornier-vliegtuig getroffen. Het gevolg: 23 
doden en vele gewonden en einde van de 
muiterij. Opa voer op dat moment op het op-
nemingsvaartuig de “Tideman” (de kust van 
Indonesie in kaart brengen), Dit schip werd 
naar “ De Zeven Provincien” gestuurd om 
de lijken te bergen. Allemaal een halve liter 
jenever en dan “er op af”. Opa heeft er nooit 
over kunnen praten.

Theo en Catrien kwamen uiteindelijk in 
Alkmaar te wonen. Om een lang verhaal 
kort te maken, Opa ging natuurlijk door de 
vele tropenjaren al heel jong met pensioen. 
De goede man had geen hobbies hetgeen er 
uiteindelijk in resulteerde dat Catrien hem 
weg stuurde om werk te zoeken. Dit werd het 
archief van het “Hooghe Huis” in Alkmaar.
Op 10 mei, precies op zijn 71e verjaardag 
overleed hij.
Tja, .... waar een radioliedje allemaal toe kan 
leiden. Dit was het verhaal van mijn opa en 
een beetje van mijn oma.

H.T.
-o-o-o-o-

1 november 
herfststukje maken

Een betere dag hadden we niet uit kunnen 
kiezen, met de eerste stormachtige dag van 
deze zomerse herfst.
Met een mooie opkomst van flink wat dames 
gingen we van start met koffie en thee,  daar-
na ging iedereen hard aan het werk en het 
resultaat was dan ook weer helemaal leuk. Ie-
dereen had een mooi stuk gemaakt en namen 
deze blij weer mee naar huis. Met behulp van 
het mooie team vrijwilligers, Karolien, Mo-
nique, Gabriella, Maaike en Jenny was het 
weer een gezellige middag, die werd afgeslo-
ten met een borrel of frisje.

(Zie achterzijde deze Kroonbode)
Denkt u nu dat zou ik ook wel willen, 
schroom niet en sluit gezellig aan, 13 decem-
ber gaan we kerststukjes maken, u kunt zich 
hiervoor aanmelden bij ons of bij het winkel-
tje.
Dinsdag 15 november staat een informa-
tieve middag van Informatie Punt Digitale 
Overheid op de planning, dit een is het open 
inloop vanaf 13.30 uur.
 
         Willy Rijnja, welzijnsconsulente WPW.




