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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 januari 2022
Dagelijks	 	 Koffiedrinken	 (vrije	inloop)	 09.30	-	10.30	uur
   Winkel (toko)    10.00 - 11.30 uur
   Biljarten     10.00 - 17.00 uur

Wekelijks

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zijn 
de wekelijkse activiteiten voorlopig beëindigd. 

Overige activiteiten
Woensdag 22 december: Kerstviering   (geannuleerd)  14.00 uur
Donderdag 30 december: Oudjaar viering   (geannuleerd)   16.00 uur
Woensdag 12 januari:       Nieuwjaarsborrel    (geannuleerd)   15.00 uur

-o-o-o-o-

Inhoud
Blz 2 Colofon 
 Blz 3 Programma januari 2022
Blz 3   Inhoud 
Blz 3 Mededelingen
Blz 3 Van de voorzittter
Blz 4 Voor de eeuwigheid
Blz 5 Bestuurs mededelingen 
Blz 5 Mijn jeugd op de watermolen
Blz 9 Nieuwjaarswens
Blz 11 De Kroonpuzzel
Blz 12 Frutsels van Harry Koopman
Blz 17 Aan de nieuwe Kroonbode 
Blz 18 Kroonmenu van de maand 
Blz 19 Stille nacht, heilige nacht
Blz 20 De Moppentrommel
Blz	20	 Gezellig	koffiedrinken
 Blz 20  Oplossing Kroonpuzzel
Blz 21 Kleine meisje met de zwavelstokjes 
Blz 22 Corona

-o-o-o-o-

Mededelingen
Nieuw lid
Als nieuw lid heten wij van harte welkom 
Mw. Marieke de Vries, Leeuwetand 34 alhier.
Zij heeft al reeds geproefd van de gezellig-
heid in onze vereniging. 

Ophalen huisvuil. 
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 11 
januari en 25 januari. Restafval, dinsdag 4 
januari. Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 
18 januari. Papier op de dinsdag 11 januari.

Wij feliciteren met hun verjaardag                          
03 januari Dhr. N. Wagenaar
 12  januari Mw. N. v. Schaik – Geers          
14  januari Mw. A. Telkamp
17  januari Mw. T van Til – Klaver
18  januari Dhr. J. Bosman   
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.

-o-o-o-o-

Van de 
voorzitter

Voor u ligt de Kerste-
ditie van de Kroonbode 
en wat ziet die er mooi 
uit! 

Dat is dan misschien ter compensatie van de 
niet zo blijde boodschap die we van de coro-
na kregen: al onze plannen kunnen weer zo 
van tafel de ijskast in, ook de Nieuwjaarsbor-
rel. Dat wordt dan misschien een Valentijns-
borrel?

Die plannen bederven niet, maar voor onze 
leden is het wel erg jammer. Die ontmoetin-
gen zijn zo belangrijk! Ik kan alleen maar 
beloven dat we het zodra het weer kan weer 
goed proberen te maken.

De gewone dagelijkse dingen gaan wel door, 
zoals	het	koffiedrinken.	Ook	daar	ontmoeten	



pagina 4

mensen	elkaar.	Aarzel	niet,	het	vaste	koffie-
gezelschap zal blij zijn met meer belangstel-
ling. En de onmisbare toko gaat natuurlijk 
ook gewoon door en laat ik het biljarten niet 
vergeten. 

En voor het nieuwe jaar hebben we ook al-
weer plannen, vroeg of laat kan het weer. We 
laten ons niet klein krijgen!

Tot die tijd blijft het bij ontmoetingen met 
familie, vrienden, en buren, dat mag wel. 
En iedereen zit in hetzelfde schuitje en komt 
misschien toch graag gezellig een glaasje van 
die glühwein drinken. Vraag het gewoon!

Mij blijft niet veel anders over dan allen die 
zich hebben ingespannen voor onze senioren-
vereniging, en dat zijn er veel, heel hartelijk 
te bedanken voor hun inzet. Fijn dat we altijd 
op zoveel mensen kunnen rekenen.

En dan wens ik iedereen een mooie kersttijd. 
En het nieuwe jaar wordt vast beter, tot dan!

Sjanet

Voor de eeuwigheid
Gedenk, o mens slechts korte tijd.

Is dat gij op de wereld zijt.
Eens is het allemaal gedaan,
Zult gij tot stof en as vergaan

Om te leven ..... .. in de eeuwigheid.

Al wat gij moeizaam hebt vergaard,
Al aan geld en goed bijeen gegaard,

Blijft hier terwijl gij henen gaat.
Bezat ge niets of had ge ‘t warm ,

We sterven allen even arm .

Gedenk….  straks is het wellicht te laat.
Gedenk ,o mens, ‘t geen niet verslijt;

de vreugde die ge anderen hebt bereid.
Waar gij uw medemens bemint,

Daar is het dat het paradijs begint,
Uw paradijs .....voor de eeuwigheid



pagina 5

Bestuursme-
dedelingen
1. Corona maatregelen.
Gezien de ingestelde co-
rona maatregelen dient 

iedereen die Kroonwaard binnenloopt 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.
Vergeet ook niet een mondkapje te dragen, 
dat kan worden afgedaan zodra men gaat 
zitten.
Zoals al aangegeven in het maandprogram-
ma zijn voorlopig alle wekelijkse activiteiten 
stopgezet. Het risico van besmettingen is te 
groot. We hopen dat we in het nieuwe jaar 
weer vol goede moed kunnen beginnen met 
de activiteiten na allen te zijn voorzien van 
de zg.“boosterprik”.

2. Reanimatiecursus. 
Er zijn plannen om, bij voldoende belang-
stelling, een reanimatie cursus in het voorjaar 
te organiseren in Kroonwaard. De cursus zal 
dan op een middag worden gegeven. Aan 
deze cursus zijn geen kosten verbonden. Tij-
dens de cursus, waarbij kan worden geoefend 
op een pop, zal tevens uitleg worden gege-
ven over het zg. AED apparaat. Dit apparaat 
hangt bij de ingang van Kroonwaard. Heb je 
belangstelling dan graag even melden in de 
toko. 

3. Rommelmarkt.
Het bestuur kreeg het verzoek een zg. “rom-
melmarkt” te organiseren. We hebben be-
grepen dat er leden zijn die veelal overtol-
lige- en nog mooie huishoudelijke artikelen 
hebben die ze graag willen laten zien en 
zo mogelijk tegen een vergoeding “van de 
hand” willen doen. Een goed idee waar we 
graag aan willen meewerken. Deze markt zal 
in maart of april worden gehouden in Kroon-
waard. Leden die het nodige in de aanbieding 
hebben en aan deze markt willen meedoen 
kunnen dit melden in de toko. Uiteraard ma-
ken we er dan een gezellige middag van waar 
het aan een drankje en andere versnaperingen 
niet zal ontbreken.

RV

Mijn jeugd
op de watermolen

Mag ik mij even voorstellen, ik ben Wim 
Dorst.	Ik	bezoek	regelmatig	het	koffieuurtje	
in De Kroon en toen ik met Henk Torenvlied 
in gesprek kwam en vertelde dat ik op een 
watermolen opgegroeid was, was ik natuur-
lijk de sigaar. Waarom schrijf je er geen stuk-
je over Wim? Dat is leuk voor in de Kroon-
bode. Nou ja, dat leek mij eigenlijk wel leuk, 
dus, in aansluiting op het artikel van Gre en 
mij in het decembernummer van de Kroon-
bode hier mijn verhaaltje van mijn jeugd op 
de watermolen.

Mijn vader was molenaar in de Hoekse 
Waard, dat ligt tussen Zeeland en Rotterdam, 
niet ver van de wereldberoemde Kinderdijk. 
Mijn vader werkte op een wip-watermolen 
uit 1836 en mijn opa op een grond-zeilenmo-
len, ook in de Hoekse Waard. Onze molen 
had een houten buiten scheprad en ook in 
de molen waren alle tandwielen van hout. 
Het was natuurlijk allemaal klein en knus. 
Je had er een klein keukentje en een huiska-
mer waarin één bedstee links en één bedstee 
rechts en dan aan de voorkant twee ramen 
met luiken er voor. Als ik er aan terug denk, 
wanneer ik dan ‘s avonds in mijn bed lag en 
de molen moest met de kop in de wind draai-
en, hoor ik in mijn gedachten nog steeds, het 
zoemen van de wind in de wieken en alle 
tandwielen in de molen kraakten dat het een 
lust was. We hadden nog geen waterleiding, 
maar buiten was een regenput en we hadden 
een handpomp in de keuken. Het gebeurde 
wel dat de molen te hard ging draaien en dan 
moesten we hem, door aan een lang touw te 
trekken, met behulp van de vang afremmen. 
De vang, was een remconstructie die aan-
greep op het bovenste tandwiel in de molen 
om het wiekenkruis af te remmen, vergelijk-
baar met een trommelrem. Zelfs bij zware 
storm, dan stond de molen natuurlijk stil, dan 
moesten we er via de vang voor zorgen, dat 
de molen niet uit zichzelf ging draaien. De 
molen moest natuurlijk regelmatig naar de 
wind gedraaid worden en dat gebeurde met 
het grote kruirad. Soms hielp ik mijn vader 
daarbij. Wat ik i.v.m. mijn leeftijd niet mocht 
was het mee omhoog klimmen in de wie-
ken om de zeilen te plaatsen. Dat vond mijn 
vader te gevaarlijk. Ook moest de molenaar, 
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in dit geval dus mijn vader, er voor zorgen 
dat de sloten en de grindwegen schoon ble-
ven. De slootkanten deed hij dan met een 
smakzeis en een schroefhaak. De kuilen in 
de grindwegen moesten gevuld worden met 
grind en dat ging met een houten kruiwagen. 
Het was allemaal handwerk en lichamelijk 
bere zwaar werk. Wanneer de molens stil 
stonden werden ze vaak in een bepaalde 
stand gezet, ik weet nog, je had de vreugde 
stand, bijvoorbeeld bij de geboorte van een 
kindje, je had de rouwstand, wanneer iemand 
was overleden, Je had de korte ruststand en 
je had de lange ruststand. ook in de oorlog 
gebruikten de molenaars een afgesproken 
wiekenstand om elkaar te berichten, bijvoor-
beeld over onderduikers.

In 1953, de bekende watersnoodramp, eind 
januari begin februari ,hoorden we via de ra-
dio dat er al een gedeelte van Zeeland onder 
water stond, ook bij ons in de Hoekse Waard 
braken er dijken door. Dit was een heel span-
nende tijd! Ik was toen acht jaar. We woon-
den in het huisje naast de molen en het water 
stond een meter hoog in de woonkamer. 
Onze molen stond gelukkig wat hoger op een 
terp. Ik kan me nog herinneren dat de kada-
vers van de verdronken koeien en paarden 
voorbij dreven. Ik weet ook nog, dat mijn 
opa	en	mijn	vader	elkaar	aflosten.	De	mo-
len moest dag en nacht draaien. Mijn vader 
draaide bijvoorbeeld overdag en mijn opa 
‘s nachts, of andersom. 
M’n opa had later een elektrisch gemaal. 
Dat was gekomen doordat de Duitsers in de 
oorlog in de Puttershoek een lanceerinstalla-
tie hadden staan van V1-raketten. Door een 
blindganger werden de wieken van de molen 
geschoten en de molen verder zwaar bescha-
digd.
M’n opa had verschillende broers en dat 
waren ook allemaal molenaars, op watermo-
lens, op meelmolens. Het ging toentertijd 
eigenlijk van vader op zoon. Tussen de regels 
door, terwijl ik dit allemaal opschrijf komen 
er veel meer herinneringen boven. Ik zou wel 
een boek kunnen schrijven. 

De wipmolen wordt gekenmerkt door het 
feit dat het hele bovenhuis met staart draai-
baar is om een koker die in verticale stand 
wordt gehouden door de piramidevormige 
constructie van de ondertoren. Hoewel deze 
molens door hun ‘smalle taille’ kleiner lijken 



hebben ze vaak respectabele afmetingen. 
Grotere wipmolens hebben vaak woonruimte 
in de ondertoren.  Het bovenhuis van de wip-
molen is soms in felle kleuren geschilderd 
(bijvoorbeeld rood-wit in het Rijnland). In 
het rivierengebied zijn de bovenhuizen vaak 
zwart geteerd.

Een grondzeiler is een windmolen die van-
af de grond kan worden bediend. Door de 
gedrongen bouw scheren de draaiende wie-
ken over het erf rondom de molen. De mo-
len wordt door de molenaar vanaf de grond 
opgezeild. Het materiaal van de molen kan 
verschillen, zowel achtkantige houten molens 
als ronde stenen molens kunnen als grondzei-
ler zijn gebouwd.
Rondom een grondzeiler is eigenlijk altijd 
een afrastering nodig, want de draaiende 
wieken zijn een groot gevaar voor mensen en 
dieren.

Wim Dorst
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Januari 2022
Horizontaal 1 vertaler 4 mals 
9 dergelijk 13 een zekere 14 
weloverwogen 16 rivier in
Afrika 17 het samenvoegen 
van beeldmateriaal 19 door 
gewoonte verkregen vaardig-
heid 21 iemand die omlaag gaat 
22	fijngestampte	aardappelen	
23 groot water 26 insect 28 
modern 29 deel van het zitvlak 
31 namiddag (afk.) 32 win-
tersportartikel 34 vliegtuigbe-
manningslid 37 Amerikaanse 
nieuwszender 39 ingewand van 
een koe 41 vervallen huis 42 
later 43 stoffer
45 benodigdheden 47 milieu-
belasting 48 atleet 49 onteerd 
53 rot 56 ringvormig gebak 57 
sigarettenpapier 58 gast 60 Eu-
ropese rivier 62 zanggodin 64 
clown 65 met meerdere niveaus 
67 rekenteken 68 senior 69 
kruik 70 ezelsgeluid 72 wínter-
sportdocument 75 van de schil 
ontdaan 78 besef 80 verschei-
dene 81 bederf 83 cirkel op de 
globe 85 ijzerhoudende grond 
86 persoon van adel 88 artikel 
89 schaakstuk 90 smal watertje 
91 grondstof voor linnen
Verticaal 1 snelheid 2 oost- 

noordoost 3 deel van de rug 4 heilwens 5 bladnerf 6 circa 7 snaarinstrument 8 loyaliteit 10 
enig 11 touw 12 gewaad 14 evenwicht 15 niet ophoudend 18 veel weerstand bezittend 20 
benaming 24 zacht gebak 25 vrucht 27 plaats in Duitsland 29 studiefonds 30 via 32 weer-
kaatsen 33 importeur 35 eetlust 36 stuk chocolade 37 verhoudingsmaatstaf 38 een schop toe 
geven	40	filmdecor	42	roem	44	deel	van	een	tuin	46	geliefde	van	Julia	50	oude	lap	51	bejaar-
de 52 glazen deksel 53 eivormig 54 snel 55 vertragingstoestel 59 vloeistofreservoir 61 smal 
63 geest 65 elegantie 66 soldaat zijn 68 schijnwerper 71 vrouwelijk zoogdier 72 teleurstel-

ling 73 inleidend gedeelte van een muziekstuk 74 sedert 75 ad 
rem 76 glad 77 caféspel met pijltjes 79 insectenetend zoogdier 
80 korte notitie 82 uitroep van smart 84 grote papegaai 87 
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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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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 ge-
beurtenis te beschrijven of zomaar om ie-
mand 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. 

De schepping
Je gaat pas dood als er plaats is in de hemel

Voor velen zekerheid, 
maar soms ook vrome wens

Tegen dat licht bezien is doodgaan 
niet het einde

Maar een nieuw begin 
dat komt, voor ieder mens

Er kan dus vreugde zijn in de verwachting
Dat alle aardse streven 
“hierna” wordt beloond

Waarbij de schepping zich, 
in al haar varianten

Steeds heel doelmatig 
met nieuw leven ziet bekroond

Laat ons tot troost zijn 
dat dit geldt voor allen

Dat “leven” 
niet door mensendaden wordt bepaald

Maar dat de kringloop, 
soms ondanks tegenvallen
Al eeuwen lang zichzelf 

steeds weer herhaald

Wees daarom niet bevreesd 
als mens’lijk handelen

Een inbreuk lijkt te maken op de natuur
Geniet ervan en vrees niet 

want de Schepper
Zorgt steeds weer 

dat het goedkomt op den duur.

H.W. Koopman
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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





Aan de nieuwe 
Kroonbode

Tja, daar gaan we dan weer. Het is maan-
dagmorgen 13 december. Ik zit achter mijn 
bureau. Het wordt tijd dat ik de nieuwe 
Kroonbode ga opzetten. Ik heb daarnet een 
telefoontje gehad van Rene waar ik helemaal 
niet blij mee ben. Dat niet blij zijn geld niet 
alleen voor mij natuurlijk. Het zal voor alle 
S.V.K.-leden een teleurstellend bericht zijn. 
I.v.m. Corona gaan alle activiteiten van de 
maand december niet door. Gelukkig uitge-
zonderd	het	koffiedrinken	op	de	doordeweek-
se dagen. Dat betekent voor mij dat ik heel 
wat kopij voor het januarinummer moet gaan 
missen. Ik had hem in gedachten al zo mooi 
ingedeeld. Geen verslag van het Sinterklaas-
gebeuren, geen uitslagen van de Kroonspor-
ten. Vooral omdat het januarinummer altijd 
een bijzonder nummer is i.v.m. de verslagen 
van de feestdagen enz., zal ik er toch iets 
van moeten maken. Ik wil hem deze keer 
toch weer op 24 bladzijden houden, minder, 
maakt het gelijk zo’n iel blaadje.
Eerst de vaste rubrieken maar weer een plek-
je geven. De voorpagina moet nog maar even 
wachten. Dan eerst maar de rubriek “ophalen 
huisvuil”. nou, dat zit ook niet mee want de 
firma	HVC	is	nog	helemaal	niet	met	het	nieu-
we jaar bezig geweest. Even laten rusten dus. 
Dan de rubriek “verjaardagen”. Het aantal te 
vermelden verjaardagen wordt steeds minder 
omdat er steeds meer mensen wegvallen en 
nieuwe aanmeldingen komen er zelden of 
nooit bij. Niet zo mopperen Henk! Dan de 
nieuwe kruiswoordpuzzel. Die kan ik geluk-
kig zo pakken want Jannie en ik hebben een 
heel jaar vooruit gewerkt.
Nu, nog even kijken hoeveel “heilige da-
gen” ik nog heb om te vullen. In de zeevaart 
worden plekken die vergeten zijn om de 
verfkwast overheen te halen, heilige dagen 
genoemd. Zo noem ik de open plekken in de 
Kroonbode die nog gevuld moeten worden 
ook heilige dagen. Tja, dan moet er ook nog 
wat in die heilige dagen. M’n ogen glijden 
langs mijn boekenplanken en mijn oog valt 
op mijn Doré-bijbel. Wat kon die man prach-
tig tekenen! Ik pak het dikke boek van de 
plank en blader er doorheen. Wanneer ik in 
de buurt van de geboorte van Christus kom, 
weet ik het ineens. Wat is er meer geschikt 
om in het decembernummer te zetten dan de 
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afbeelding van de herders en de koningen 
die het licht van de ster zien. Ik zal de tekst 
van “Stille nacht, heilige nacht” er over heen 
zetten. Mooi... dit past mooi in het geheel 
van ons decembernummer. Nu is het verder 
wachten op de eventuele inbreng van onze 
nieuwe voorzitter en het nieuws van het be-
stuur. Het programma van de maand zal wel 
niet al te uitgebreid worden.
Zo, ik kan dus even niet verder. Ik zit even 
lekker achterover in mijn stoel en mijn ogen 
wandelen verder langs mijn boekenplanken. 
Op de boekenplanken, heb ik voor de boeken 
overal een richeltje vrij gehouden en daarop 
staan een hele rits souveniers van de reizen 
die ik in de loop der tijd gemaakt heb. Ik 
heb eigenlijk niets te klagen. Wat heb ik in 
mijn leven toch enorm veel dingen mogen 
zien. Mooie dingen en minder mooie dingen 
natuurlijk. Ik kijk naar het mooi bewerkte 
ivoren gemberpotje uit Taiwan, daarnaast het 
prachtige, eveneens ivoren beeldje van twee 
Chinese wijsgeren uit Hongkong, Daarnaast 
een prachtig bewerkte koperen vaas uit Ka-
rachi en daarnaast twee prachtig bewerkte 
Japanse dames uit Kobe. Ga maar door, ga 
maar door, souveniers uit Egypte, souveniers 
uit Mozambique en overal zitten herinne-
ringen aan. Uiteindelijk, op de hoek van de 
onderste plank valt mijn oog op een kleinood 
dat toch wel een speciale plaats in mijn her-
inneringen inneemt. Het is een kleine inklap-
bare loupe, u weet wel, zo’n vergrootglaasje. 
Dat was van mijn vader... Ik herinner mij uit 
mijn jeugd dat wij regelmatig samen de dui-
nen introkken, dan was dat vergrootglaasje 
ook mee en regelmatig lagen we dan op ons 
knieén een of ander insect te bekijken. En 
wat kon die man vertellen! Urenlang bij een 
mierenhoop, of bij het kuiltje van een mie-
renleeuw die bezig was de grond onder een 
insect weg te graven zodat hij het kon grijpen 
en leegzuigen. Ik zie nog hoe de onderdelen 
van de betreffende insecten even later meer 
dan 30 centimeter omhoog werden gewor-
pen. Je moet je nest immers schoonhouden, 

dat geld ook voor ons, 
toch. Wat had ik toch 
een hoop mooie uurtjes 
samen met mijn vader. 
Hoe kan zo’n kleinood 
je laten afdwalen van 
je verhaal!

H.T.
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De moppentrommel
Rechter: U wordt er van beschuldigd een 
bierglas te hebben stukgeslagen op het hoofd 
van een politieagent.
Beklaagde: Als dat alles is, ben ik zonder 
meer bereid de kosten van het glas te betalen.

Bob heeft te diep in het glaasje gekeken en 
staat nu al een uur op de tram te wachten.
Wanneer komt de tram eigenlijk vraagt hij 
aan een voorbijganger. 
Zodra hier rails liggen meneer.

Een man komt bij de pastoor en vraagt:
Spelen ze in de hemel ook voetbal?
Dat weet ik niet zegt de pastoor.
Ik heb vandaag pas de brochure aangevraagd.
Kom over een week nog eens terug.
De man komt een week later terug en vraagt:
En pastoor weet u het al.
Ja zegt de pastoor. Ik heb goed nieuws en 
slecht nieuws. Het goede nieuws is: er wordt 
inderdaad gevoetbald in de hemel. Maar het 
slechte nieuws is: je staat volgende week 
opgesteld.

Tot de volgende keer

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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Gezellig Koffiedrinken
op zondag

We willen iedereen weer  uitnodigen  om op 
zondagmorgen 9 en 23 januari  weer  eens 
gezellig	een	bakje	koffie	te	komen	drinken	
met daarna een hapje en drankje in Kroon-
waard
Het	is	gewoon	gezellig	om	met	elkaar	koffie	
te drinken en een gezellig praatje te maken 
We houden ons aan de corona maatregelen 
Het	koffiedrinken	begint	om	11	uur	tot	+/-	13	
uur

Dus mensen kom eens gezellig langs, want 
hoe meer zielen hoe meer vreugd 

Iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar 
toegewenst

groetjes, Henk en Dirkje

-o-o-o-o-

Oplossing Kroonpuzzel
De oplossing van de decemberpuzzel luidt:
 
“Dat de feestdagen u mogen verwarmen” 

Dat wensen Jannie en ik als puzzelmakers 
jullie ook van harte toe. Deze keer 10 inzen-
dingen en als winnaars komen uit ons loot-
jespotje Annie en David Schipper, Zeeaster 
1 alhier. Wij feliciteren hen van harte en het 
bloemetje is naar jullie onderweg. Dit bloe-
metje is tevens om Annie een spoedig herstel 
toe te wensen.

-o-o-o-o-
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Het kleine meisje 
met de Zwavelstokken

(Hans Christiaan Andersen)

Het was snijdend koud; het sneeuwde en de 
avond donkerde, de laatste avond van het 
jaar: Oudejaarsavond. In deze kille duisternis 
liep een arm meisje blootshoofds en barre-
voets op straat. Toen ze van huis ging, had ze 
pantoffels aangehad maar dat had niet lang 
geholpen. Het waren heel grote pantoffels, 
haar moeder had ze het laatst aangehad: vre-
selijk groot waren ze. Toen het meisje haastig 
de straat overstak, net op het ogenblik, dat 
twee rijtuigen snel voorbij joegen, had ze 
beide pantoffels verloren. De ene was spoor-
loos verdwenen en met de andere liep een 
jongen weg; hij zei, dat hij haar later als wieg 
zou gebruiken voor zijn eigen kinderen. 

Zo liep nu het arme meisje op blote voetjes, 
die bont en blauw van de kou waren. In haar 
oude boezelaar droeg ze een hele boel zwa-
velstokken, één bosje had ze in de hand. Nie-
mand had die hele dag ook maar iets van haar 
gekocht, niemand had haar ook maar een 
stuiver gegeven. Hongerig en stijf van de kou 
liep ze rond en hoe zielig en verkleumd zag 
ze er uit, de kleine meid! De sneeuwvlokken 
vielen op haar lange blonde haar, dat tot in de 
nek krulde, maar aan dat mooi krullende haar 
dacht ze werkelijk niet. In een hoek tussen 
twee huizen, het ene sprong een beetje meer 
naar voren dan het andere, hurkte ze neer. Ze 
drukte haar voetjes stijf tegen elkaar, maar ze 
kreeg het steeds kouder en ze dorst niet naar 
huis te gaan, omdat ze niets had verkocht 
en geen cent had opgehaald. Haar vader zou 

haar slaan en koud zou het thuis ook zijn, ze 
hadden op hun zolderkamertje niets boven 
het hoofd dan een dak waar de wind door-
heen blies, ook al waren de ergste spleten en 
gaten met stro en lappen dichtgestopt. Haar 
handjes waren helemaal verstijfd van kou. 
Ach .... als zij maar één zwavelstokje dorst 
aanstrijken .... het zou haar zeker goed doen, 
even de handen aan het vlammetje te kunnen 
warmen. Ze trok er een uit het bosje. "Rit-
sch" wat vonkte en spatte dat! Het gaf een 
warm, helder vlammetje; het leek een lichtje, 
als ze de hand er om hield, een wonderlijk 
behaaglijk licht! Het meisje dacht, dat ze bij 
een grote ijzeren kachel zat, zo'n echte huis-
kamerkachel met geelkoperen poten en een 
geelkoperen asbak .... het vuur brandde zo 
heerlijk en warmde haar door en door! De 
kleine meid stak de voetjes al uit om ook die 
te koesteren .... doch daar doofde de vlam, 
de kachel verdween en zij zat met het kleine 
stompje van een uitgebrande zwavelstok in 
de hand. Zij streek er nog een aan, die brand-

de, die lichtte, en waar het schijnsel op de 
muur viel, werd die doorzichtig als een slui-
er. Ze kon precies binnenkijken in een fees-
telijke kamer. Zij zag een prachtig gedekte 
tafel; op een glanzend wit tafelkleed stond 
het teer porseleinen servies en in het midden 
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Corona
Zo... Nu wil ik het met jullie eens even 
over corona hebben. Wat zegt u... bent u het 
woord corona helemaal zat? Ja.. wacht even!
Ik bedoel hier niet de corona waarmee bijna 
iedereen elke dag bezig is. Ik wil het over 
een heel andere corona hebben. Als we in het 
woordenboek opzoeken wat het woord co-
rona betekent dan vinden we als verklaring: 
corona, krans, kroon; stralenkrans van heili-
gen; kring om de zon bij een zonsverduiste-
ring. Nu, over dat laatste wil ik het met jullie 
hebben. 

De corona is de hete atmosfeer rondom de 
zon en andere sterren die zich over miljoenen 
kilometers uitstrekt. Deze corona is alleen 
zichtbaar als een lichtkrans om de zon tij-
dens een totale zonsverduistering. Dus als 
de maan voor de zon langs schuift tijdens 
een totale zonsverduistering. Zijn er mensen 
onder u die wel eens een zonsverduistering 
meegemaakt hebben en de corona dus echt 
gezien hebben? Nu, die weten dan dat dit 
echt een kippenvelbeleving is, 

Wanneer we de temperatuur van de corona 
meten, blijkt die hoger te zijn dan die van 
het zichtbare oppervlak van de zon (de fotos-
feer). De fotosfeer heeft namelijk een tempe-
ratuur van rond de 6000 C. Daar kun je 

geurde een heerlijk gebraden gans, opgevuld 
met pruimen en appels. En wat nog mooier 
was .... de gans sprong van de schotel, liep 
waggelend over de vloer met vork en mes 
nog in de rug en kwam recht op het arme 
meisje aan. Toen doofde de zwavelstok en 
niets dan de dikke, kale muur was meer te 
zien. Zij stak een nieuwe aan. Nu zat ze 
onder een prachtige kerstboom. Nog groter, 
nog mooier versierd was hij dan· die ze met 
Kerstmis door de glazen deur in de kamer 
van de rijke koopman had gezien. Duizen-
den lichten brandden op de groene takken 
en ongeschilderde beelden, zoals je in de 
uitstal-kasten van de winkels zag, keken op 
haar neer .. 

De kleine stak de handen omhoog .... en toen 
doofde de zwavelstok, de talloze Kerstlicht-
jes vlogen hoger en hoger en nu zag ze, dat 
het heldere sterren aan de hemel waren: één 
er van viel en trok een lange, vurige baan 
langs de hemel. "Nu sterft iemand", zei de 
kleine, want haar oude grootmoeder, ze was 
al dood, het enige schepsel ter wereld, dat 
haar had liefgehad placht altijd te zeggen: 
"Als een ster valt, dan stijgt een ziel naar 
Gods heerlijkheid omhoog". Zij streek weer 
een zwavelstok langs de muur; en in de glans 
van het licht stond daar de oude grootmoe-
der, stralend, mild en teder . .. Grootmoeder!" 
riep het meisje. ,,0, neem me mee! Ik weet 
dat jij weggaat, als het zwavelstokje is uit-
gebrand .... zoals de warme kachel is wegge-
gaan, zoals de gebraden gans en de prachtige 
kerstboom zijn verdwenen." 

Zij streek haastig alle zwavelstokken, die 
van het bosje nog waren overgebleven, aan 
....  zij wilde Grootmoeder niet loslaten en de 
zwavelstokken vlamden zo helder op, dat het 
lichter was dan in de helderste zonneschijn. 

Nooit was Grootmoeder zo groot, zo schoon 
geweest .... zij nam het meisje op de arm en 
in glans en geluk vlogen ze omhoog. En toen 
voelde het meisje geen kou, geen honger, 
geen vrees meer, .. ze waren bij God. 

Maar in het hoekje bij het huis zat in de 
koude wintermorgen het kleine meisje met 
de rode wangen, met een glimlach om haar 
mond - dood, doodgevroren op de laatste 
avond van het oude jaar. 

Het werd nieuwjaarsochtend en de kleine 
dode zat daar met haar zwavelstokjes, waar-
van een bosje bijna was opgebrand. Ze heeft 
zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist 
wat voor moois ze had gezien, hoe stralend 
ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar 
was ingegaan.

-o-o-o-o-
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nog vrij traag, later steeds sneller. Zowel de 
mensen als de andere levende wezens wor-
den gewaar dat een ongewoon fenomeen op 
komst is.
Gedurende de laatste vijf minuten verloopt 
het verschijnsel zo snel, dat je heel alert moet 
zijn om niets te missen. Er gebeurt zoveel ge-
lijktijdig Het rauwe licht van de zonnesikkel 
neemt plots heel snel af, en wordt vervangen 
door het getemperde en diffuse licht van de 
hemelachtergrond. Deze ziet er uit als bij de 
schemering, en is donkerblauw. Aan de wes-
telijke horizon verschijnt een aanvankelijk 
grijze, en later zwarte zone, die langzaam de 
hemel inpalmt. Het is de naderende schaduw 
van de maan die op de atmosfeer en op de 
aanwezige wolken geprojecteerd wordt. In 
het donkere deel van de hemel worden de 
sterren en planeten zichtbaar. Iedereen wordt 
bevangen door een soort sereen gevoel van 
nu gaat er iets bijzonders gebeuren. Dieren 
en planten gedragen zich zoals bij het val-
len van de avond. Vogels houden op met 
vliegen en zwijgen, terwijl wilde en tamme 
dieren zich klaarmaken voor de nacht. Door 
de verduistering ontstaat er een kleine loka-
le depressie. De wind neemt sterk toe. De 
temperatuur zakt wel 8 tot 10º. Er is zoveel 
te zien en te voelen dat als je van te voren 
niet hebt beslist waar je naar wilt kijken en/
of luisteren, dan mis je een hoop. Vlak voor 
het moment dat de zon volledig verduisterd 
is, kruipt het laatste zonlicht net tussen de 
kraters van de maan door en verschijnt de di-
amantring.	Een	letterlijk	en	figuurlijk	adem-
benemende ervaring.
Vanuit de mensenmassa komt net als bij een 

vuurwerk een reactie van ah en oh. Op het 
moment dat de maan de zon volledig bedekt 
is daar ineens de corona. Weet u wel, de co-
rona waarover ik in het begin van dit artikel 
verteld heb. Een prachtige stralenkrans met 
enorme uitschieters. U moet het zien om het 
te kunnen voelen. Tijdens de totaliteit neemt 
de wind dan weer even af. Tegenovergesteld 
aan de plek op de zon waar het laatste licht te 
zien was ontstaat het eerste kleine sikkeltje 
nieuw zonlicht. Het is voorbij. Het is over. 
De wind neemt weer iets toe. De duisternis 
en de sterren verdwijnen weer. De eerste 
vogels zijn al weer hoorbaar. Wat een gewel-
dige ervaring.

H.T.

best een eitje op bakken toch? Nu, kijken we 
naar de temperatuur van de corona, dan blijkt 
die rond de 1 miljoen graden te zijn. Hoe kan 
dat nu zult u zich afvragen. Nu, deze enorm 
hoge temperatuur is zelfs voor de heren (en 
dames) van de wetenschap een groot raadsel 
geweest. Hoe kan die buitenste temperatuur 
nu hoger zijn terwijl de temperatuur buiten 
deze corona, dus in de ruimte, bijna 273 gra-
den onder nul is. Nu, iets wat op een laag rust 
die maar 6000 graden is kan normaal gespro-
ken nooit heter worden dan die 6000 graden.

Een van de veronderstellingen is dat die 
energie afkomstig is van magnetische uit-
barstingen van de zon die energie uitstoten. 
Een soort magnetron dus. Een andere ver-
onderstelling is dat het door het lawaai van 
het zonsoppervlak wordt veroorzaakt. Weer 
een andere veronderstelling, vrij recent, nl. 
uit 2017, is dat de hoge temperatuur ten dele 
wordt veroorzaakt door spiculen van type 
II die heet plasma van ongeveer 10 miljoen 
graden dumpen in de corona. Wat zijn dat 
nu weer voor dingen? Spiculen... even op-
zoeken... Slangachtige uitbarstingen uit het 
binnenste van de zon. In het binnenste van 
de zon is het vele miljoenen graden heet.Ach 
laten we het verder ook maar aan de weten-
schappers overlaten.

Wat voor ons telt, is het gevoel bij het aan-
schouwen van zo’n corona tijdens de zons-
verduistering. Zoiets vergeet je nooit meer. 
Het is op 11 augustus 1999 dat ik o.a samen 
met de huisarts Ralph Koeleman en zijn 
gezin en Gert-Jan van Leijden met zijn gezin, 
een bezoek breng aan een plek in de Eifel 
waar een totale zonsverduistering kan wor-
den gezien. De totaliteit van zo’n zonsver-
duistering duurt maximaal 8 minuten, vaak 
veel korter. Op de verschillende heuvels in 
de omtrek hebben zich honderden mensen 
verzameld met telescopen en vele andere 
instrumenten. De verduistering verloopt vrij 
geleidelijk en zolang meer dan een derde van 
de zonneschijf zichtbaar blijft, is de vermin-
dering van het omgevingslicht niet merkbaar.  
Gedurende de laatste 20 tot 30 minuten voor 
de totaliteit, blijft minder dan een derde van 
de zonneschijf zichtbaar en neemt deze de 
vorm aan van een sikkel. Hoewel deze sikkel 
steeds smaller wordt, blijft hij verblindend 
en blijven de donkere glaasjes geboden. Het 
omgevingslicht verminderd gestaag, eerst 




