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
................................ ................ ..........
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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 ......../........../ 2021
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 februari 2022
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 (zie notitie )				
14.00 - 16.00 uur
Dinsdag:			Koersbal						 09.30 - 11.30 uur
				
Doet & Ontmoet 					
13.30 - 16.00 uur
Woensdag:
Schilderclub/koffiedrinken
09.30 - 11.30 uur
Donderdag:			Gymnastiek						 09.30 - 10.30 uur
				
Klaverjassen (zie notittie)			
13.30 - 16.00 uur
Notitie.
Het sjoelen en het klaverjassen is voorlopig nog niet toegestaan gelet op de onderlinge verplichte afstand houden van 1,5 meter. Zodra een verdere versoepeling van de corona maatregelen dit mogelijk maakt zullen ook deze 2 activiteiten weer kunnen starten.
Ook nog enige aandacht voor het koffiedrinken. Iedere morgen is er altijd verse koffie met
koek, dus kom er af en toe bijzitten.
Overige activiteiten
Zondag 6 februari
Koffietafel (met drankje)
Zondag 20 februari
Koffietafel (met drankje)
Maandag 14 februari
Valentijns ontmoetingsdrankje		
				
(zie mededelingen bestuur punt 4)
Vrijdag 18 februari		
Bingo					
Woensdag 23 maart
Algemene ledenvergadering
				(bijzonderheden volgen nog)
Dinsdag 12 april		
Kringloop marktdag		
				
(zie mededelingen bestuur punt 3)

11.00 - 13.00 uur
11.00 - 13.00 uur
16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 – 16.30 uur
14.00 – 17.00 uur

-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen

2. Reanimatiecursus.
Er zijn plannen om, bij voldoende belangstelling,
een reanimatiecursus in het voorjaar
1. Corona maatregelen.
Gezien de ingestelde co- te organiseren in Kroonwaard. De cursus zal
dan op een middag worden gegeven. Aan
rona maatregelen dient
deze cursus zijn geen kosten verbonden. Tijiedereen die Kroondens de cursus, waarbij kan worden
waard binnenloopt in
het bezit te zijn van een geoefend op een pop, zal ook uitleg worden
gegeven over het zg. AED apparaat. Dit apcorona pas (QR code) op een mobiele teleparaat hangt bij de ingang van Kroonwaard.
foon of op papier.
Deze pas dient men bij binnenkomst altijd bij Heb je belangstelling dan graag even melden
in de toko.
zich te hebben met een legitimatiebewijs.
Vergeet ook niet een mondkapje te dragen,
3. Kringloop marktdag.
dat kan worden afgedaan zodra men gaat
Het bestuur kreeg het verzoek een marktdag
zitten.
Zoals al aangegeven in het maandprogramma te organiseren. We hebben begrepen dat er
kan weer worden aangevangen met de dage- leden zijn die veelal overtollige- mooie huislijkse - en wekelijkse activiteiten met uitzon- houdelijke- dan wel andere artikelen hebben
die ze graag willen laten zien, eventueel
dering van het sjoelen en klaverjassen om
willen ruilen dan wel en zo mogelijk tegen
reden zoals in de notitie aangegeven.
een kleine vergoeding “van de hand” willen
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doen. Daarnaast zijn er wellicht leden die
een leuke hobby hebben en willen laten 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 aan willen
meewerken. Deze markt zal dan ook worden
gehouden op dinsdag 12 april vanaf 14.00
uur. Uiteraard maken we er dan een gezellige
middag van waar het aan een drankje en andere versnaperingen niet zal ontbreken. Om
een indruk te krijgen hoeveel van onze leden
aan deze markt willen meedoen graag vooraf
even opgeven in de toko. Als bestuur weten
we dan waarmee we rekening moeten houden
bij het opstellen van deze markt.
4. Valentijns ontmoetingsdag.
We hebben nogal wat activiteiten moeten
annuleren door alle corona maatregelen,
waarvan we hopen dat daar een keer een
einde aan komt. Zo hebben we ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gemist. Dat gaan
we inhalen. Op maandag 14 februari biedt
het bestuur de leden een gezellige “inloop”
middag aan waar we elkaar weer eens zien en
van een drankje en wat “hap en snap” kunnen
genieten. Als we elkaar wat ruimte geven, bij
lopen een mondkapje opzetten en gevaccineerd zijn dan moet het een gezellige middag
worden.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden
en opgave vooraf is niet nodig.
Noteer deze datum en tijd.
5. Biljart lessen.
Na het nodige uitstel vanwege de corona
maatregelen zal er op korte termijn worden
aangevangen met biljartlessen. Deze lessen
zullen gratis worden gegeven door de heer
Snip, een voormalig Nederlands kampioen.
Er hebben zich inmiddels al 8 leden gemeld
voor deze lessen. Deze kandidaat biljarters
zullen op de hoogte worden gesteld v.w.b.
data en tijden. Coördinator voor deze lessen
is bestuurslid Nico Wagenaar. Mochten er
nog andere leden zijn die aan deze lessen
willen deelnemen neem dan contact op met
Nico.
Nico zal dan bekijken in hoeverre uitbreiding
van de groep mogelijk is.
Secretaris.
-o-o-o-o-

Van de
voorzitter
En het nieuwe jaar
wordt vast beter….
schreef ik in december.
En dat wens ik nu iedereen toe: een gelukkig en gezond of in elk geval een béter jaar
dan het vorige!
We zijn de tweede corona-januari ingerold.
Heeft u ook zo genoten van het vuurwerkverbod?
Hopelijk trekt die corona zich met het lengen
van de dagen terug of met hogere temperaturen. Of wie weet worden we het ook een
keertje de baas, of wie weet leren we er mee
omgaan. Dat zou zeker wel beter kunnen
worden!
Tot nu toe beleven we in elk geval steeds
spannende tijden, met wel veel opwinding
maar met weinig vertier. Hopelijk kunnen we
aan dat vertier nu weer wat gaan doen. Als
we de nieuwste voorschriften netjes opvolgen, kan er weer het een en ander in onze
Kroonzaal. Biljarten, schilderen, gymmen,
koersbal, bingo, daarbij is goed afstand te
houden. Met die activiteiten kunnen we wel
weer beginnen, op de gewone tijden.
Bij kaarten en sjoelen is afstand houden
moeilijker, daarom wachten we daar nog
even mee.
We moeten wel blijven opletten: thuisblijven bij verschijnselen, of even een zelftestje
doen, in elk geval mondkapjes gebruiken…
Daar zitten we, vrees ik, nog wel even aan
vast!
Al onze leuke plannen voor december en
januari konden dus de ijskast in en daar zijn
ze nog wel een jaartje houdbaar. Maar de
‘nieuwjaarsborrel’ willen we omtoveren in
een Valentijn-ontmoeting in februari. Dan
kunnen we hopelijk weer veel mensen begroeten en bijpraten!

De precieze dagen en tijden van alle activiteiten, welke wel doorgaan en welke niet, de
informatie is te vinden in deze Kroonbode.
Tot gauw!				Sjanet
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Colofon
Programma van de maand februari
Bestuurs mededelingen
Van de voorzitter
Inhoud
Mededelingen
Emancipatie
De Kroonpuzzel
Precies goed!
Laat ie me alleen
Waarom de sneeuw.....
Frutsels van Harry Koopman
SVK-attentie
Kroonmenu van de maand
De Moppentrommel
Afscheid van Truus
Koffiedrinken op zondag
Oplossing Kroonpuzzel
Rode kool op maandag
Kleine opa
Er werd aan de deur gebeld
Als ik twee maal met...
De zingende groenteman
-o-o-o-o-

Mededelingen
Wij feliciteren met hun verjaardag
01
februari Mw. M.W.Kroon
05
februari Mw. C. Bakker		
07
februari Mw. S. Wanders-Zijlstra
10
februari Mw. M. Onderdijk Stammes
17
februari Dhr. H. van Assen		
23
februari Mw. S. Hoes – de Braal
27
februari Mw. A Wubs – Greven
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
mensen zijn die in deze rubriek willen worden genoemd, gaarne bericht.
Dit geldt ook voor de mensen die mee willen genieten van de digitale berichten. Maak
hiervoor uw e-mailadres bekend

Data ophalen huisvuil.
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 8
en 22 februari. Restafval, dinsdag 1 februari. Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 15
februari. Papier op de dinsdagen 1 en 22
februari.
-o-o-o-o-

Emancipatie

In mijn jeugd werd ons jong geleerd
Waarom iets goed is of verkeerd
‘goed’ was eerbiedig zijn en ‘kuis’
Werken, kerkgang, vrouwen thuis
Men hamerde ons constant in
De hoeksteen dat is het gezin
Verdeeld door een geslachtelijk waas
Moeder huisvrouw, vader baas
Die oude waarden gingen kwijnen
Versleten, gedoemd om te verdwijnen
Taken gedeeld, het foute geweerd
Jongens en meisjes geёmancipeerd
Die verandering zou ieders leven verrijken
Mannen en vrouwen gewaardeerd
als gelijken
Ze zorgen nu beiden voor het dagelijks brood
En brengen ook samen hun kinderen groot
Emancipatie, een keer ten goede
Ondanks een uitwas die er soms woedde
Vernieuwing prima, het spoor bijgesteld
Mijn standpunt heb ik nu duidelijk verteld.

Overleden
Met leedwezen vernamen wij het op 21 december 2021 overlijden van Mw. Geertruida
Schrooder-van den Idsert, bij ons bekend als
Truus. Zij was een actief lid van onze schildersclub. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij dit verlies.
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H.W. Koopman

Februari 2022

Horizontaal 1 water tussen
Duitsland en Scandinavië 6 hip
11 technisch onderwijsassistent
12 verheugd 14 Europese taal
15 van tevoren pasklaar gemaakt 17 schelpdier 18 boze
geest 20 body mass index 22
cilindrisch 23 kleur 25 de handeling van bieden 26 zojuist 27
snaarinstrument 30 ondergrondse 33 dierengeluid 34 ontknoping 36 de aandacht verstoren
38 boksterm (afk.) 39 het typen
41 godin van het morgenrood
42 deel van een korenhalm 43
snelheid 46 inleiding 47 Italiaans keukenkruid 49 de heer 50
graveren 52 ondersoort 54 hert
55 verwensing 57 koolmonoxide 58 loopbaan 60 haarstreng,
62 Bíjbeldeel (afk.) 63 naam
voor een papegaai 65 stuurs
66 vluchtige stof 68 artikel 69
kansspel 72 echter 73 buidel 74
houten stok met voetsteun
76 hoeveelheid 78 tweemaal 80
godin van de vrede 81 heftig
83 laks 84 tijdelijk gebruiken
85 tot welke tijd Verticaal
1 weinig diepgaand 2 kleine
roofvogel 3 prettig 4 deel van
een vrucht 5 getijde 6 insectenverblijf 7 inwendig 8 vooruit!
9 koele vruchtendrank 10 vogelgeluid 13 beloning 16 muf 19 tijdelijk gebruik in kleding 21
mij 24 heimelijkheid 28 ongeindentificeerd vliegend voorwerp 29 ambtsgewaad 31 twijg 32
invetten 33 verlaagde toon 35 wild rund uit de ijstijd 37 zonder leven 40 balken als een ezel
42 voordat 43 schoolvak 44 zure kers 45 buitengewoon omvangrijk 48 opstandig persoon
51 zitgedeelte voor een cafe 53 plaats in Duitsland 54 ongedierte 55 zeer gevorderd 56 overhaast 57 christelijk 58 alcoholische mengdrank 59
van de glijbaan gaan 61 land in Zuid-Amerika 64
vreemde snoeshaan 66 opeenhoping van brandstof
67 winters vermaak 70 rondhout 71 gast 75 luchtig
weefsel 77 een zekere 79 stier 82 Ghana (in internetadressen)
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Precies goed!
Soms wil je gewoon je hoofd
op de aarde leggen.
Je vuist naar de hemel heffen,
De tranen laten komen en zeggen:
“Het is zeker dat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, te onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poétisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots, confronterend ben?
Daarom zeker!”
En dat de aarde je dan
met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoogduwt,
je op je wang kust en fluistert:
“Het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig,
gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed!
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-o-o-o-o-

“Laat ie me alleen….”
“Laat ie me alleen, midden in een grote stad
in Amerika!” We zijn op een verjaardagsfeestje en aan het woord is mijn vrouw, Jannie. Ter sprake is onze eerste Amerikavakantie in 2007. We maakten een rondrit door o.a.
Californië en de eerste paar dagen laat Bas
ons San Francisco zien. Bas is onze chauffeur. Hij komt oorspronkelijk uit Middenmeer en is op18-jarige leeftijd naar Amerika
vertrokken om daar zijn geluk te zoeken. Hij
heeft tijdens zijn leven daar o.a. een 40-tal
jaren op de bekende Grey Hound bussen
gereden. Hij weet dus overal goed de weg.
“Tja, dat doet hij regelmatig” vervolgt Jannie haar verhaal. “Gaan we ergens naar toe
en dan zegt hij – even een paar foto’s maken
hoor en dan zie ik hem gelijk niet meer terug.-. “Nou ja.. dat is een beetje overdreven.”
Onderbreek ik haar. “ Dat is maar één keer
gebeurd.

Het is 12 september 2007. Man, man, wat is
dat een enorme stad. Ik heb het dus over San
Francisco. Na een heerlijk ontbijt rijdt Bas
ons langs vele voor ons bekende punten zoals
bijvoorbeeld de Golden Gate Bridge, Twin
Peak, enz. enz. Nou ja, voor ons bekende
punten, vanaf de TV natuurlijk. Uiteindelijk
arriveren wij op Fishermans Wharf. Fisherman’s Wharf ligt in het noorden van de stad
en is een van de drukste toeristische wijken.
Overal zie je souvenirwinkels en kraampjes
waar je van alles kunt kopen. Het uitzicht op
de baai, de Golden Gate Bridge en Alcatraz
is schitterend.

met deze tram te maken. Nou, dat kon geregeld worden en we spraken af dat Bas ons bij
de eindhalte Marketstreet weer op zou wachten. Leuk hoor!
Ik had van te voren gelezen dat in de 19e
eeuw het transport van mensen en goederen
over de steile heuvels van San Francisco nog
met paardentrams gebeurde. Er gebeurde dan
ook, zeker bij slecht weer, als de straten er
nat bij lagen, vele ernstige ongevallen. Een
zekere mijnheer Andrew Smith Hallide bedacht toen het systeem van de kabeltram en
het was in 1873 dat de eerste kabeltram ging
rijden. Deze kabeltram is een grote toeristische attractie geworden en dat wilde Jannie
en ik ook wel eens graag meemaken.
De kabeltram wordt door een ondergrondse
kabel voortgetrokken. Deze kabel is voortdurend in beweging, dus als de tram gestopt
moet worden moet hij losgemaakt worden
van de kabel. Dit gebeurt in de tram m.b.v.
een enorme handel. Deze word bediend door
een zogenaamde gripman. Grip is het Engelse woord voor grijpen. De tram kan ook
geen bochten maken, dan moet de gripman
hem ontkoppelen en na de bocht de volgende
kabel weer grijpen.

Terug naar ons verhaal. Jannie neemt alvast
plaats op een van de zijbanken. Je benen
hangen daarbij buitenboord.. Nou ja, gelukkig is er wel een treeplank waar je je voeten
Hier staan we ineens bij de eindhalte van de
op kunt zetten. Ik zwerf nog wat om de tram
beroemde kabeltram. Nou ja, dus voor ons
eigenlijk de beginhalte, maar dat doet er niet en maak wat foto’s. Dan gaan we vertrekken.
De gripman, in dit geval een grote donkere
toe. Het leek Jannie en mij best leuk een rit
mijnheer, haalt de enorme handel over en de
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Waarom de sneeuw
het sneeuwklokje
geen kwaad doet

tram begint te rijden. De tram is helemaal
vol, geen plekkie meer over. Het gaat helling
op, helling af. Bij het beroemde hoogste punt
ter hoogte van de beroemde Longbardstreet
wordt even gestopt om de mensen even de
gelegenheid te geven wat foto’s te maken.
Een kort verhaal over hoe de sneeuw aan
Nu, daar heb ik helemaal geen hekel aan. Ik
zijn kleur komt.
stap uit, maak wat foto’ en wanneer ik dan
weer om kijk… is de tram weg! Tjeetje… dat Waarom de sneeuw het sneeuwklokje geen
kwaad doet. Alles had een kleur, behalve de
is ook wat! Tram weg… Jannie weg.
sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen,
de rozen rood, de hemel blauw en de zon was
Jannie ziet het gebeuren. De tram vertrekt.
van goud. Alleen voor de sneeuw bleef er
Zij roept nog naar de gripman: “My husgeen kleur over. De arme sneeuw besloot om
band, my husband!!, maar ja de tram is vertrokken. Jannies ietwat heftige gebaren trek- aan één van de anderen een beetje kleur te
vragen.
ken de aandacht van de gripman en als hij
-Eerst ging hij naar de aarde: "Aarde, mag ik
hoort wat er aan de hand is zegt hij tegen de
mensen om hem heen… She is happy that he een beetje van jouw bruine kleur?" Maar de
is gone! (Zij is blij dat ze hem kwijt is!) Jan- aarde sliep en antwoordde niet.
nie besluit dan om rustig tot de eindhalte mee -Daarna ging de sneeuw naar het gras en
vroeg: "Gras, mag ik een beetje van jouw
te gaan want daar zou Bas immers wachten.
groene kleur?" Maar het gras was gierig en
Daar aangekomen staat Bas inderdaad te
deed alsof het niets gehoord had.
wachten. Jannie zegt tegen hem: “Henk is
-Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekweg, maar dat zul je deze week wel vaker
te: "Roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje
meemaken.
van jouw rode kleur." Maar de roos was erg
verwaand en draaide zijn hoofd af.
Intussen sta ik nog steeds bij de halte Lom-De sneeuw probeerde het bij de hemel en
bardstreet en de ene na de andere tram gaat
riep: "Hemel, mag ik een beetje van jouw
voorbij. Allemaal hartstikke vol en geen
blauwe kleur?" Maar de hemel was veel te
plaats voor mij. Nou, dan ga ik maar lopen.
ver weg en hoorde de sneeuw niet.
Vanuit mijn voorbereidingen weet ik dat
-En zo moest de sneeuw weer verder en
de route 6 km lang is. Dat is te doen toch.
vroeg aan de zon: "Zonnetje, mag ik een
Om een lange wandeling kort te maken, in
beetje van jouw gouden kleur?" Maar de zon
looppas in zuidelijke richting. Een twee..
een twee… Het gaat eigenlijk best lekker. Ik had het veel te druk met schijnen en had geen
tijd om te antwoorden.
heb gelukkig een goeie conditie. Ongeveer
halverwege gaat de rails links af, dus ik ook. -En tenslotte vroeg hij aan een klein wit
bloempje aan de rand van het bos: "Wit
Nog even verder slaat de rails weer rechts
bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie
af, dat doe ik dus ook maar. Een twee.. een
kleur?"
twee… Ik passeer het enorme Mark Hopkins Hotel en de Grace Cathedral en wanneer -En het lieve bloempje antwoordde: "Natuurlijk sneeuw, neem zoveel als je wilt!"
ik de voorlaatste halte voorbij wil rennen,
Zo nam de sneeuw een beetje van de witte
een twee, een twee, wordt ik ineens op mijn
kleur van de bloem en vanaf dat ogenblik
schouder getikt.
was de sneeuw
wit.
Het is Jannie, samen met Bas. Was ik ze toch
-Daarom werd het
bijna voorbij gerend! Het eerste en enigste
tere bloempje aan
wat Jannie op dat moment zegt is: “Dat flik
de rand van het
je me niet meer!. Laat je me midden in een
bos sneeuwklokje
grote Amerikaanse stad alleen!
genoemd en het is
het enige bloemH.T.
pje, dat van de
-o-o-o-osneeuw geen last
heeft.
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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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Nieuwe kleren
Ik frutselde ik in de loop der tijd een aantal
gedichtjes en korte verhalen die ik maakte
om mijn vrouw te plezieren, om mijn kinderen te vermaken of om herinneringen vast te
leggen aan momenten die me troffen.
Soms ook uit verveling of om een hilarische
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om
iemand een plezier te doen.

Krantenberichten

Je leest het dagelijks in de krant
Men doet zijn spullen van de hand
Wat niet meer goed is voor de een
Gaat voor een prikje elders heen
Wat bij dit alles zo verbaast
Is vaak de overdreven haast
Je krijgt amper tijd om te beslissen
Gauw kopen of je gaat het missen
In het aanbod zitten varianten
Voor hele speciale klanten
zo las ik laatst iets heel erg raars
te koop voor boer, neurende vaars
het intrigeert mij bovenmatig,
neurende vaars
wat klinkt dat statig
te koop ook echte tinnen kan
en aalscholver voor visserman
contact gezocht met heuse heer
zoekt u een Poolse bruid meneer?
Bij Nicolet Franse massage
Gevraagd jong meisje voor bondage

Wij zijn op jacht geweest mijn vrouw en ik
Op zoek naar nieuwe kleren
Het oude vel was op maar het wordt feest
Als je ons terug ziet in onze nieuwe veren
Dus, erop uit. Geladen met ideeёn
En geld en volop tijd
Beiden een goed figuur, maar geen echte
coryfeeёn
Toch staat alles ons goed, dat is een feit
Mevrouw/mijnheer, wat kan ik voor u doen?
Zo jubelde de montere verkoopster
Een jurkje voor mevrouw? In het groen?
Mag het iets duurder zijn of wilt u het goedkoper?
De spiegel kaatst ons beeld, meedogenloos
Het staat u goed, wat kleurt u dat uitstekend
Wat vind jij ervan vraagt ze me radeloos
Mijn achtste pasbeurt
al de jouwe niet gerekend
Het is een sof, we raken overstuur
Want kleren zijn er zat
Maar niet voor ons figuur
Aan alles mankeert wat
Het is de mode die ons parten speelt
Bij ons laat uitkomen (of extra prononceert)
Wat de proporties ongelijk verdeeld
Daardoor is heel het beeld verkeerd
Ik zeg, om haar te stimuleren
Het ligt niet aan jouw figuur, dat is perfect
Alleen zijn er dit jaar, helaas,
geen goede kleren
Ze zucht door pijn die naar haar voeten trekt
Weer thuis valt een besluit
Ik doe het nog met wat ik heb
Stel aankopen een jaartje uit
De mode van dit jaar is nep!

Het is oorlog hier en oorlog daar
Je haalt de landen door elkaar
Verbazend is hoe presidenten
De benen nemen met de centen
Zo rolt het lieve leven voort
De krant bericht zoals dat hoort
Als u zich nu ook abonneert
Dan blijft u goed geïnformeerd.
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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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Rechter:
“Aangezien niet bewezen is dat u de juwelen
hebt gestolen,spreek u vrij.”
Verdachte:
“Mag ik ze dan wel houden.”
“U reed te hard, meneer, ik moet u bekeuren,” zei de agent.
Het spijt me, agent, u bent net te laat, een
collega twee straten terug heeft dat al gedaan.

Kroonmenu
van
de
maand
Fris gestoofde
worteltjes
Ingrediënten:
400 gram bospeen
1 kleine appel
1 eetlepel citroensap
1 dl appelsap
10 gram boter of ( ¾ eetlepel vloeibare) margarine

Waarom, kost dat kleine kamertje op de bovenste verdieping zoveel meer aan huur?
Omdat die bewoner de traploper tot bovenaan verslijt.
Patiënt:
“Ik begrijp niets van uw behandelmethode,
dokter.
U zegt dat ik alle opwinding moet vermijden
en vervolgens stuurt u de rekening.
“Is het waar dat die man altijd in zichzelf
praat als hij alleen is?”
“Dat weet ik niet ik ben er nooit bij als hij
alleen is.”

Bereiding:
Schrap de worteltjes en halveer de dikke
stukken. Schil de appel en snijd hem in kleine blokjes. Doe de worteltjes met de blokjes
appel, het citroen- en appelsap en de boter
in een pan en doe er een sluitend deksel op.
Stoof de worteltjes op klein vuur in ca. 25
minuten gaar.
Menusuggestie:
Lekker met gebakken tartaar en aardapelpuree.
-o-o-o-o-

De
moppentrommel
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de Moppentapper

De schilderclub neemt
afscheid van Truus

lieve vrouw, had zeker een eigen mening,
wat wel eens lastig viel in de groep. Een uitje
met elkaar, dat was het hoogtepunt bij Truus,
daar hield ze van. we zijn een paar keer met
de boot van Paul en Dina mee geweest, ook
Het is woensdaar vierde feest hoogtij. Ze had een fles mee
dagmorgen
voor Paul om te bedanken voor de mooie
22 december.
Woensdag is de middag. De fles was leeg voordat we weer
ochtend dat we terug waren.
normaal op de
Het jaarlijkse etentje was ook voor haar een
Kroon aanwezig zijn om feest. De laatste keer heeft zij het met Thea
georganiseerd, dat is nu een bijzondere herte schilderen.
innering. Je kon de laatste jaren ook merken
Door corona
kan dat nu niet. dat ze veel worstelingen doormaakte. Het lijf
wilde niet meer en Truus wel, het hoofd dus.
En nu zit ik te
Dat was voor haar een hele strijd.
overpijnzen hoe wij Truus hebben meegemaakt in al de jaren dat zij actief is geweest
Ik denk dat ze nu haar rust heeft gevonden.
bij onze schildersclub. We hoorden gistermiddag dat ze was overleden. Verdrietig voor Uiteindelijk heeft ze geen lange lijdensweg
jullie als familie om in deze tijd van verwar- meer gehad en ze is in haar eigen huisje
overleden. Voor haar het beste wat ze kon
ring ook nog je moeder, oma en overoma te
verliezen. Zij was voor jullie een belangrijke wensen. denk ik.
spil in het gezin, heb ik het idee. De verhalen Een warme groet, namens de schiderclubdames,
die jarenlang bij ons tijdens de schilderuurMijneke Klomp
tjes werden verteld, waren met trots over
haar kinderen. Haar man is altijd veel weg
-o-o-o-ogeweest en zij heeft veel in de opvoeding en
opvang gedaan.
Truus kwam ongeveer 15 jaar geleden, bijna gelijk met mij, bij de club. Ze was heel
verdrietig omdat haar man overleden was,
ze wilde daar telkens over praten. Dat deed
haar goed. De hechte band die we op de
schildersclub onderling ervaren was voor
haar heel fijn. Schilderen en praten kon goed
samen gaan. Ze maakte mooie schilderijen,
veelal stillevens of van de oude meesters uit
de 17e of 18e eeuw. Wel kreeg het altijd een
eigen draai van Truus. Ze kon ook prachtig
tekenen en dat kwam af en toe mee. Dan had Op de zondagen 16 en 20 februari wordt er
ze nog geen nieuw voorbeeld en ging lekker weer koffie gedronken. Gezellig! U komt
tekenen, als ze er maar was en als er maar
toch ook?
gezelligheid was, want daar was Truus voor.
Ze heeft haar verjaardag een paar keer bij ons
gevierd met wat lekkers bij de koffie maar
ook een borrel erbij. De sfeer hé, dat was
Truus.

Koffiedrinken op zondag

Ook had ik wel discussies met haar over een
stukje dat ik in de Kroonbode had gezet, in
woordspeling een grapje over haar of haar
schilderij. Dat kon ze niet waarderen, dus
ben ik daar maar mee gestopt. Truus was een
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Rode kool

Oplossing Kroonpuzzel
Deze keer maar tien goede oplossingen. we
hebben het blijkbaar duidelijk allemaal druk
gehad met de feestdagen. De oplossing van
de januaripuzzel luidt:
“Onze wens is voor u
allen een gezond 2022”
De winnares is deze keer Mw. Jannie van de
Schaaf, Kroonwaard 49 alhier. Van harte gefeliciteerd, het bloemetje is naar u onderweg
-o-o-o-o-

Eet geen rode kool op maandag.
Daar komt ruzie van.
Rode kool daar zit de bliksem in
Neem mijn raad toch an.
Wie er rode kool op maandag stooft
Krijgt de potten en pannen naar zijn hoofd
Eet geen rode kool op maandag,
Daar komt ruzie van.
-o-o-o-o-

Kleine opa
M’n opa is dement.
Het duurt wel even voor je er aan went,
want hij woont in een ander leven.
Hij zingt opnieuw van:
“Ik zag twee beren”.
Maar zijn broodjes
Kan hij zelf niet meer smeren.
Zou hij nog weten wie ik ben,
Als ik hem een bezoekje breng.
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Jan Vanallermeersch

Er werd
aan de
deur
gebeld!!

niet liggen!- “Ik heb hem net!” antwoord ik
om haar gerust te stellen. “Ik moet nog maar
eens even naar de gebruiksaanwijzing kijken.” Terug naar huis en de gebruiksaanwijzing erbij. Ja hoor! In de gebruiksaanwijzing
wordt duidelijk verwezen naar de mogelijkheid dat verschillende deurbellen op elkaar
kunnen reageren. De oplossing van het proIk hoorde toch
bleempje staat er ook bij. Achter in de drukduidelijk de voor- knop zit een klein gekarteld wieltje met een
deurbel. Ik weet
pijltje en daar omheen cijfers. In de bel zelf
het zeker. Ik loop de trap af en doe de voorzit net zo’n wieltje. Ik hoef alleen met behulp
deur open.. Niemand te zien. voor de zekervan een kleine schroevendraaier de beide
heid doe ik een stap naar buiten en kijk links wieltjes naar een ander cijfer te laten wijzen.
en rechts. Niemand te zien. Ik loop naar de
Wel beide hetzelfde cijfer. Kunt u het nog
woonkamer en vraag Jannie of zij de deurbel volgen? Nu, ik bijna ook niet meer, maar de
ook gehoord heeft. Ja hoor.. Zeker kwajonhoofdzaak is dat we nu niet meer voor niets
gens (of meisjes, ik mag niet discrimineren
naar de voordeur hoeven.
toch?).
H.T.
Een half uur later, weer hetzelfde verhaal. De
-o-o-o-odeurbel gaat weer en weer niemand te zien.
Er gaat me een licht op.. We hebben sinds
kort een nieuwe deurbel, je weet wel, zo’n
draadloze. Je stopt de bel ergens in huis in
een stopcontact en als er dan op de belknop
(tekst: J. Bess/muziek: C. Woldendorp:/uitgedrukt wordt dan gaat de bel af. Maar als
voering: Max van Praag)
die bel dan luidt, dan heeft er toch iemand op
de knop gedrukt, dat was tenminste altijd zo.
Zij waren nog pas zestien en op de HBS
Die bel heeft toch geen eigen mening.
Zij gaf hem chocolaadjes,
hij maakte vaak haar les
Een dag later, de bel is al weer enige malen
Hij kwam haar altijd halen,
uit zichzelf gegaan. Als ik dan weer een keer
maar pa had veel bezwaar
tevergeefs naar de deur loop, roept Jannie mij
Zo werd een list verzonnen,
vanuit de kamer. Als ik de kamer binnenkom
en zei hij zacht tot haar:
staat Jannie voor het voorraam. Ze zegt: “De
overbuurvrouw staat ook met een schroevenRefrein:
draaier bij de deurbel. Zou dat iets met elkaar
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
te maken hebben.” “Daar kan ik achterkoNou dan weet je het wel,
men!” antwoord ik en ik loop gelijk weer
nou dan weet je het wel
naar de voordeur en terwijl ik op de belknop
Als ik, tweemaal met m’n fietsbel bel,
druk houdt ik de overbuurvrouw in de gaten.
dan wacht ik voor de deur
Dan ren je naar het venster toe
Ja hoor! De overbuurvrouw reageert veren kijk je door de ruit
baasd. Nou, dat is toch ook wat! Ik schiet
Je tikt (klop klop) en knikt ‘ja, ja’,
in mijn sloffen (dus niet er uit) en steek de
dan rijd ik vast vooruit
straat over. “Hé buurvrouw... Ging bij jou
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
ook de deurbel?” “Ja.. ik begrijp er niets van.
Nou dan weet je het wel,
Ik wilde de drukknop net even losschroeven
nou dan weet je het wel
om te kijken of ik iets verkeerds kon vinAls ik tweemaal met m’n fietsbel bel
den.” Ik begin te lachen en zeg: “Laat maar
Dan betekent dat: ‘Kom snel’
zitten want ik denk dat ik het wel weet hoor.
Als er bij ons op de deurbel gedrukt wordt
Zij werd een jongedame en hij een jongeman
gaat ie bij jou ook over en andersom preEn als hij haar kwam halen,
cies zo.” “Ik heb hem al heel lang.” zegt de
zei ma er niets meer van
buurvrouw op een toon van -aan mij kan het
Maar vroeg zij bij een afspraak:
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Als ik tweemaal met
mijn fietsbel bel

‘Weet je hoe laat je komt’
Dan was nog net als vroeger
het antwoord altijd prompt:
Refrein
Zij gaven na een tijdje elkaar
hun woord van trouw
En leven nu al jaren tevree
als man en vrouw
Maar als hij van kantoor komt,
dan dreigt het scheef te gaan
Want doet zij niet gauw open,
geeft hij haar te verstaan:
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
Nou dan weet je het wel,
nou dan weet je het wel
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel,
dan hang ik voor de deur
Dan hol je daad’lijk naar de trap
en ruk je aan het touw
Je zoekt m’n toffels en m’n krant,
daarvoor ben je mijn vrouw
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
Nou dan weet je het wel,
nou dan weet je het wel
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
Dan betekent dat: ‘kom snel’

De zingende groenteman
Wanneer ik op donderdag 16 december de
Schager Courant open sla zie ik daar ineens
de gezichten van de voor ons SVK-ers wel
bekende Gert Tromp met zijn Annie. Wat een
mooi artikel van ene Winnie van Galen. Het
blijkt dat Gert en Annie vandaag precies 60
jaar getrouwd zijn en met grote letters staat
er als kop: “Zonder Annie had ik het echt niet
gered”. Gert is nu 86 jaar en zijn Annie 84.
Nu, ik weet zeker dat ik een hoop Wieringermeerders uit onze vereniging een plezier doe
daar in de Kroonbode aandacht aan te schenken. Ik weet niet precies hoeveel keer Gert
met zijn vrouw in de loop van de tijd voor
ons een optreden hebben verzorgd, maar dat
zijn heel wat keertjes. Later, op latere leeftijd, ook nog met zijn dochter Annemarie.
Tja, Annie is nu nog altijd, na 60 jaar huwelijk, zijn rots in de branding, die hem door
dik en dun steunt, altijd naast hem is blijven
staan. Gert zelf is nog steeds een en al levenslust waar Annie zo bijzonder van geniet.
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Emigratie naar de Wieringermeer
Toen Gert 18 jaar was adviseerde zijn moeder hem om naar de operettevereniging te
gaan. Dat werd de Operettevereniging Caecilia in Noord-Scharwoude en hier leerde
hij Annie Baron kennen, Hier sloeg de vonk
over en raakten ze verliefd. Het was op de
kermis in Zuid-Scharwoude, waar de eerste zoen volgde en de liefde is nooit meer
uitgegaan. Zijn vrienden zeiden tegen Gert,
joh, als je nou wat voor Annie voelt, dan
mag je daar wel werk van maken, want er
zijn kapers op de kust. Nu, dat was niet aan
dovemans oren. Gert en Annie werden een
paar en verhuisden van uit Langedijk naar
Slootdorp waar Gert op maandag 1 juni 1959
als knecht bij toen zijn zwager Ab Baron in
dienst kwam. Ab Baron wilde in die tijd zijn
horizon uitbreiden door over te gaan in ijs en
diepvriesproducten en dat is hem gelukt, Baron diepvries werd een begrip in heel Noord
Holland.
Groentemensen van Slootdorp
En precies 3 jaar later, 1 juni 1962, liet de
Fam. Baron de groentezaak los en werden
Annie en Gert Tromp de groentemensen van
Slootdorp. Annie de winkel en Gert de wijk.
Gert vertelt:” Het eerste jaar was een moeilijke start want op 8 december 1962 (de uitvaart en bijzetting van Koningin Wilhelmina)
viel de winter in. Eind december viel eerste
sneeuw dat er op 3 maart 1963 nog lag. Man,
man, bergen sneeuw, dicht gestoven wegen
maanden lang strenge vorst. Een nachtmerrie. Vanaf dat moment heb ik gruwelijke
hekel aan het woord winter gekregen.
Maar……..Als het voorjaar nadert, de natuur
ontwaakt het land wordt bewerkt is de polder
de bruid, dan liep ik te fluiten en te zingen
langs ’s heren wegen (hele aria’s werden
gezongen). Ik werd de zingende groente
man genoemd. 34 jaar ben ik groentenman
geweest en al die tijd heb ik briefjes van de
klanten bewaard. Als een klant niet thuis was
en toch wat nodig had, werd de emmer of
teil buiten neer gezet met daarin het briefje
met de bestelling en onder die bestelling heel
vaak de reden waarom ze er niet waren en
wat ik moest doen of zo nodig moest weten.
Die onderste stukjes heb ik altijd bewaard en
opgeplakt in een plakboek.

Gert met groente langs de klanten. Hij verdeelde zijn tijd zodanig dat hij twee dagen
in het dorp ventte en vier dagen daar buiten.
Een enorme wijk. En zo deden ze dat 32 jaar
lang. Het waren lange dagen, níet zelden tot
half tien, en als de winter aanbrak met guur
weer en duistere buitenwegen, dan gromde
zijn binnenste. Aan die periode had hij “een
gruwelijke hekel.” Op een dag kreeg hij als
het ware een signaal van boven. Dagelijks levend op een broodje en veel koffie, nog maar
54 kilo wegend, voelde hij dat het zo niet
langer kon doorgaan. Annie had al vaak gezegd om een deel van zijn wijk af te stoten en
het rustiger aan te gaan doen. Maar dan zag
Gert de klanten voor zich die hij teleur moest
stellen en die beslissing kon hij niet over
zijn hart verkrijgen. Het tekent een beetje de
verhouding tussen de wat verlegen Annie en
de naar buiten gerichte Gert die met zijn onstuitbare energie en levenslust weleens moest
worden beteugeld. In de loop der jaren werd
Gert bekend als de “Zingende Groenteman”.
Velen zullen hem uit die tijd herinneren als
hij uit volle borst aria’s galmend, het erf op
kwam. Later zou hij vertellen: “Rondtrekkend met liedjes, dat waren gouden jaren”

Er moest dus geremd worden!
En daar had Gert Annie voor nodig, ze moest
er om de zoveel tijd een beetje
flink de rem opzetten. „Zonder Annie die me
altijd door dik en dun heeft gesteund, had ik
het niet gered. De kracht van onze relatie is
dat het echt om samen gaat.” Gert en Annie
kregen twee kinderen, een dochter (Annemarie) en een zoon (Klaas). Allereerst werd de
winkel gesloten en na een tijdje stopte ook
Gert met de zaak. Gert en zijn Annie gingen
reizen en zo ontdekten ze ”hun grote liefde
Griekenland”. Vele jaren keerden ze hier naar
terug. Maar…..
In 2010 werden ze daar geschept door een
automobilist die achter het stuur in slaap was
gevallen. Ze raakten gewond en moesten
beiden revalideren. Annie langer dan Gert
omdat ze behoorlijk in de kreukels lag. In die
periode werd in alle kerken van Slootdorp
voor hen gebeden. Het dorp was van slag.
Tijdens hun revalidatie in Magnushof waren
Gert en Annie er “mee an” zoveel post als zij
elke dag ontvingen. Dat ongeluk in Griekenland zien Gert en Annie als het dieptepunt
Annie had al vaak gezegd...!
van hun leven. Voor de rest is het ze altijd
Terwijl Annie de winkel beheerde ventte
‘voor de wind gegaan'.
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Optredens
Dat “voor de wind”-gevoel wordt mede gevoed door de vele optredens die Gert maakte,
samen met, ook voor velen van de SVK een
bekende, de pianist Klaas Prikkel. Met liedjes en voordrachten, vooraf gegaan door een
”mensen, beste mensen” trokken ze van 1993
tot 2017 door Noord-Holland, langs vrouwenverenigingen, Rode Kruis, verzorgingstehuizen, ouderencentra, noem maar op.
Ook dit waren “gouden jaren. In totaal 400
vierhonderd optredens waarbij Annie, gestoken in een West-Fries kostuum liederen zong.
Ze waren tijden lang met zijn vieren, ook de
vrouw van Klaas Prikkel was erbij. „Die tijd
gaf een fantastische invulling aan onze pensioenjaren”, zegt Annie.
Gert, je gekookte eitje staat klaar!
Voor de voordrachten haalde Gert zijn inspiratie uit de briefjes die zijn klanten voor hem
achterlieten als ze niet thuis waren. Bríefjes
die hij bewaarde met teksten als: “Kijk even
naar het nieuwe kleine poesje die mag niet
naar buiten en de kater mag er niet in. Groeten, Roelie.” Of: “Gert als je de deur vast
doet vergeet dan bij het weggaan niet om
de sleutel weer in het washandje aan de lijn
te doen.” Of: “Gert je gekookte eitje staat
klaar.” Prachtige anekdotes! De een na de
ander en wat kon die Gert vertellen. Er gebeurde ook hele gekke dingen. Zo kwam hij
een keer ergens op het erf en vroeg de boerin
hem: “Zou je even willen helpen de dekens te
kloppen, want mijn man heeft het zo druk?”
Nu, nog altijd komen de briefjes regelmatig
ter sprake. Het symboliseerde de innige band
die ze met hun klanten hadden.

Annemarie Zuidema. Gert heeft besloten
om zijn optredens met deze bijeenkomst
te beéindigen hetgeen door pastor Timmer
wordt betreurd want zoals hij zegt: “Ik vind
het jammer, dat Gert Tromp stopt, want hij is
zo langzamerhand mijn vaste voorprogramma. Na de inleiding van pastor Timmer stelt
Gert eerst zijn dochter voor. Zij is gehuwd
met Ep Zuidema en heeft 2 kinderen, een
zoon en een dochter. Hem kennen we natuurlijk allemaal. Hij vertelt dat hij al 57 jaar getrouwd is met zijn Annie en 55 jaar geleden
begon hij te handelen in aardappelen, groente
en fruit. Hij schetst de grote veranderingen in
de middenstand. Het aantal winkels is sterk
afgenomen.
Vroeger kwamen de middenstanders op de
fiets en vroegen nederig om de klandizie. Dat
is allemaal weg. Hij noemt appelrassen, die
hebben bijna allemaal Engelse namen, behalve Elstar, die komt uit Elst en de kweker is
Arie. Peren hebben allemaal Franse namen.
Hij schetst, hoe men vroeger leefde. Op
zondag at men spruitjes tijdens het aanhoren
van de toestand in de wereld van Hiltermann,
hierna pudding met een dik geel vel. Hij
emigreerde naar de Wieringermeer uit Oudkarspel.
Hij is hier gelukkig geworden. Hij had zelfs
klanten, die eitjes voor hem kookten en
koffie schonken.  Hierna vertelt hij allerlei
anekdotes uit de tijd, dat hij groenteboer was
in Slootdorp, zoals bijvoorbeeld over de 5
zusters in de katholieke pastorie in Slootdorp. Dit wordt onderbroken door een lied,
gezongen door Annemarie. Het gaat over
Sissi aan het Oostenrijkse hof.

Gert en de SVK
Ook een innige band met alle publiek tijdens Dus zelfs de hemel huilde!
de optredens. Wat ik mijzelf nog kan herinGert vertelt, dat hij vaak bestellingen op
neren is bijvoorbeeld het bezoek van Gert
briefjes kreeg. Hier werd van alles bij geen Annie aan onze zomerbarbecue in 2008.
zet. Van die briefjes heeft Annie plakboeken
Klaas Prikkel zorgde voor de begeleiding
gemaakt, zodat hij thans kan putten uit een
(op onze valse piano). Ik onthoud nog hoe
schat aan ervaringen. 23 jaar geleden is hij
aan het einde van de middag Gert en Annie
gestopt. Hij zag zichzelf zo langzamerhand
Tromp, begeleid door Klaas Prikkel een ode als maatschappelijk werker.
aan de Wieringermeer zongen Dit deden zij
Dit afscheid van Gert zijn optredens was
met verve en de zaal was enthousiast. Tot slot geweldig!
zingt Gert een improvisatie op Kroonwaard. Buiten “De Kroon” stroomde het van de reLeuk hoor!
gen, dus zelfs de hemel huilde!
En dan 6 december 2017, een bijeenkomst
H.T.
van het IOW (Inter Kerkelijk Ouderenwerk).
Deze keer is Gert samen met zijn dochter
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