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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.



pagina 3

Programma van de maand Januari 2023
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 23 december: Viering Kerstmis (zie toelichting)  14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 30 december: Viering Oudjaar (zie toelichting)  16.00 - 19.00 uur
Vrijdag 6 januari:  Nieuwjaarreceptie (zie toelichting)  15.00 - 16.30 uur
Dinsdag 17 januari: Doet & Ontmoet (zie toelichting)  13.15 - 16.00 uur
Donderdag 19 januari: Avondoverdenking (ds.Inge Eckhardt)  18.30 - 19.30 uur

-o-o-o-o-

Toelichting 
overige activiteiten 

Kerstviering.
Uiteraard gaan we, na 2 corona jaren, 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 passen-
de omlijsting en uiteraard zal het de aanwezi-
gen aan niets ontbreken. Uiteraard zal daarbij 
het schenken van een glas Glühwein niet 
ontbreken.

Oudjaar.
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 “hap en 
snap” niet ontbreken. Maar voor niets gaat 
alleen de zon op, dus vragen we van jullie 
een eigen bijdrage van 5 euro p.p. Geef je tij-
dig op in de toko waar ook de eigen bijdrage 
kan worden voldaan. Het wordt een geweldi-
ge middag.

Nieuwjaar receptie.
Geen nieuwjaar zonder een receptie waar-
bij we elkaar het allerbeste toewensen voor 
2023. Iedereen dus ook vrienden/kennissen 

Inhoud
Blz 2 Colofon
Blz 3 Programma van de maand januari 
Blz 3   Toelichting overige activiteiten 
Blz 3 Inhoud
Blz 4 Mededelingen 
Blz 4 Van de voorzitter 
Blz 5 Wintergedachten
Blz 5 Even was het winter
Blz 5 Optreden “The Old Friends”
Blz 6 Januaripuzzel
Blz 7 Avondoverdenking
Blz 10 Moppentrommel
Blz 13  Frutsels van Harry Koopman 
Blz 16  Klaverjassen

en familie van onze leden, kan binnenlopen 
wanneer hij/zij maar wil en opgave is vooraf 
niet nodig. Uiteraard zal een toost worden 
uitgebracht. Verder wordt er voor nog andere 
drankjes en hapjes gezorgd.

Doet & Ontmoet.
Op dinsdag 17 januari organiseert Doet & 
Ontmoet een bijzondere middag met een 
optreden van The Old Friends , een Shanty 
koor van 3 mannen en een pianist. Voor deze 
bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd 
van 5 euro. Opgave uiterlijk tot 10 januari en 
gelijktijdige betaling in de toko. Voor koffie/
thee/frisdrank enz. wordt volop gezorgd. 
Zie in deze kroonbode de verdere informatie 
over deze zangers en de pianist.

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

“Voor Kerst een man 
op het ijs, na Kerst 
geen muis” kennen 
jullie die uitdruk-
king? Hij klinkt nog-
al fatalistisch, maar 
onze winters houden 

zich helaas wel vaak aan dit gezegde
Ik vrees dat het ook dit jaar weer opgaat, 
want de laatste jaren is het steeds zo: ergens 
in december een koude week, de koudste 

Mededelingen
Wij feliciteren de jarigen                            
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. 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 10 en 24 januari. Restafval, 
dinsdagen 3 en 31 januari. Plastic, blik & 
drinkpakken, dinsdag 17 januari. Papier 
dinsdagen 3 en 24 januari.

Oplossing decemberpuzzel.
De oplossing luidt “Aan allen mooie feestda-
gen en een gezond nieuw jaar”. Uit de goede 
oplossingen hebben wij als winnares uitge-
kozen, Mw Berry Meijer-Wind, Mossel 16 
alhier. van harte gefeliciteerd en het bloeme-
tje is naar u onderweg.

-o-o-o-o-

Blz 17  Nico wagenaar vertelt
Blz 20  Koffiedrinken op zondag
Blz 20  Middenmeer 2040
Blz 21 Sjoelen
Blz 21  70 jaar geleden
Blz 22 Voor de storm 
Blz 22 Sinterklaas in “de Kroon”

-o-o-o-o-

week van de hele winter, gevolgd door heel 
zacht weer met Kerstmis en dan de rest van 
de winter een herfstig soort weer met wind 
en regen. 

Maar ik moet niet mopperen, want wat wás 
het de afgelopen dagen mooi buiten, echt 
prachtig! Ik denk steeds: geniet ervan, want 
het is maar even, dus dat doe ik dan ook. En 
de vogeltjes zijn met dit weer extra blij met 
het voer en daar geniet ik dan ook weer van.
Deze week heb ik me ook nog op de kerst-
lichtjes gestort, voor zover nog te vinden, 
want de winkels hebben goede kerstzaken 
gedaan. Tot nu toe was ik nooit voor die 
enorm met lichtjes versierde huizen, maar dit 
jaar ging ik voor de bijl. Dit weekend is er 
namelijk een ‘lichtjesroute’ en die komt langs 
ons huis en dan wil je niet flauw doen, toch? 
Het is allemaal LED, dus het energiegebruik 
valt mee (hoop ik). Nou ja, laat ik maar niet 
over energiegebruik beginnen, want dan 
wordt dit geen vrolijk stukje.
Tegen de tijd dat deze Kroonbode in je brie-
venbus valt is die Lichtjesroute eigenlijk 
alweer voorbij bedenk ik, maar de boerde-
rijen langs onze weg zullen toch niet meteen 
de lichten doven? Dus het kan nog steeds. En 
als jullie je op lichtjesroute begeven, is ons 
huis in elk geval geen zwart gat! Het zal wel 
weer geen witte kerst worden, maar dan toch 
in elk geval een lichtjeskerst.  In alle opper-
vlakkigheid, toch het feest van het Licht.

Onze Kroon is ook in kerstsfeer, en de activi-
teiten daar ook. Dinsdag werd er enthousiast 
aan kerststukjes gewerkt, zag er mooi uit!
En vrijdag, de 23e, zijn we helemaal in de 
kerststemming, we hopen jullie dan een fijne 
middag te kunnen bezorgen.En de vrijdag 
daarna oliebollen in de Kroon en de vrijdag 
dáár weer na Nieuwjaarsborrel.

Tot gauw!
Sjanet



The Old Friends
Brengen bekende muziek voor iedereen

Op dinsdag17 januari 2023 in Kroonwaard 
(Middenmeer) van 13.45 u.-15.30 u.

dit onder de vlag van “Doet en Ontmoet

Het kwartet The Old Friends (TOF) bestaat 
uit drie zangers/gitaristen, Johan Kloos, Kees 

Kuiper en Hans Rokebrand 
en de pianist Willem van de Sande.

De muziek die we brengen is uit de jaren 
’30 - ‘90 en is een keuze uit het

repertoire van veel topartiesten o.a. The 
Platters, Doris Day, Frank Sinatra, Wim 

Sonneveld, Tom Manders, Toon Hermans, 
Simon & Garfunkel, The Beach Boys, Elvis 

Presley, Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, 
Leonard Cohen, Gilbert Becaud. Naast dit 

Nederlands-, Engels- en Franstalig repertoire 
hebben we een Iers- en shanty repertoire.

.
Het programma is afgestemd op de wensen 

van de bewoners en deze middag
worden er o.a. een aantal zeemansliedjes 

(shantys) gezongen

Kom en zing mee met 
The Old Friends

mail: info.the.old.friends@gmail.com

Wintergedachten
Uit de grauwe winterlucht

warr’len fijne veren.
Zou men uit de hemelpoort

dons naar buiten keren?

’t Kunnen ook wel vlokjes zijn
uit de vacht der schapen,

die ik vaak zo dicht bijeen
in de lucht zag slapen.

‘k Vang u in mijn kleine hand,
fijne koude vlokken.

‘k Laat u hangen op mijn kleed,
in mijn donk’re lokken.

‘k Loop nu in een sprookjesland,
wit op blanke wegen.

Lijk ik nu geen lichte fee
in die vlokkenregen?

-o-o-o-o-

Even was het winter
Even was het winter,

Een sprookje van enkele dagen

’t Is alweer voorbij de klare sterrenpracht, de 
tintelende stilte ’s nachts.

‘k Zie natte slierten op mijn ruit en
op mijn huid voel ik weer kleffe regenvlagen

pagina 5
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Januaripuzzel
Lettergreepraadsel

Vorm woorden van de 3 lettergrepen met de onderstaande betekenis. 
Gebruik hiervoor 1 van de lettergrepen uit de 1e verticale kolom, 
gevolgd door 1 van de lettergrepen uit de 2e kolom en tot slot, 1 van 
de lettergrepen uit de 3e kolom.
Bij juiste invulling vormen de 9 beginletters het gezochte woord.
(Bijvoorbeeld: oudere mensen  = se ni oren)

1. Abonnement    ………………. o tel  naam,
2. Oudejaarslekkernij   ………………. uit ge  bol
3. Bijzonder goed    ………………. don maat taart
4. Soort gebak    ………………. nie der meer
5. Plaats in Noord-Holland  ………………. mid lie  jaar
6. Behaaglijk/gezellig   ………………. lid fa end
7. ABC     ………………. aan uw  bet
8. Dag na 31 december   ………………. wor stek schap
9. Klaverjasdag bij SVM   ………………. al den dag

Oplossing: ……………….    
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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 initiatie-
ven 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 € 5,60 per maand, huurders 
van de Wooncompagnie € 3,50 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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De Avondoverdenking
Het is 15 december en de grote zaal in het 
wijksteunpunt is in kerstsferen gebracht. 
Om half zeven zit het parochiekoor op-
gesteld en begint o.l.v. mw. Haastrecht, 
begeleid door de pianist Jan Verschoor te 
zingen. Er zijn 25 belangstellenden. Mw. 
Wiebenga opent de bijeenkomst en stelt, dat 
zij blij is, dat er ondanks het weer zoveel 
mensen gekomen zijn. Het woord is aan 
dominee Willemijn Lammers. Zij leidt de 
dienst in door te wijzen op de onrust in de 
wereld. Het wordt kerst en dan willen we 
vrede, vrede in ons hart. 

We zingen met het koor: “Komt allen te sa-
men.” Hierna wordt de kaars aangestoken. 
Votum en groet, gevolgd door gebed. Dan 
zingen we gezamenlijk:  “O kindeke klein.”  
Het kerstverhaal bestaat uit 3 delen. Het 
eerste deel gaat over de zoon van een steen-
houwer in Florence, die nergens voor deugt. 
In opdracht van de bisschop wordt er een 
leger klaar gemaakt om Jeruzalem te her-
overen. De geroofde kostbaarheden dienen 
aan de kerk geschonken te worden. Renero 
de zoon, gaat mee op kruistocht. Renero 
was moedig en was succesvol. Hij kon een 
strijdros en een goede uitrusting aanschaf-
fen. Om vuur te kunnen maken zocht en 
vond hij 2 geschikte stenen en stak hiermee 
een kaars aan bij de kerkdienst in Jeruza-
lem. Toch werd hij nog steeds uitgelachen 
en bespot en ging teleurgesteld alleen terug 
naar Florence. Zijn 2 stenen waren zijn 
kostbaarheden. We zingen: “Er is een roos 
ontloken.”  Nu volgt het tweede deel. De 
terugreis viel erg tegen. Hij had veel buit 
en zijn paard was geen lastdier. Hij ruilde 
het paard in voor een ezeltje, werd over-
vallen, beroofd en in coma geslagen. Werd 
verzorgd door een arme boer en boerin. Hij 
had niets meer, maar was dankbaar voor de 
hulp. 
We zingen: “Al wie dolend door het don-
ker.” Hierna volgt deel 3 van het verhaal. 
Renero knapt langzaam op. In de stal stond 
zijn ezeltje en daar vindt hij zijn kostbare 
stenen terug. Hij helpt de arme boer nog 
met de arbeid en reist berooid terug naar 
Florence. Onderweg ontmoette hij veel 
goede mensen. Hij kwam op kerstavond 
terug in Florence, waar men zich hem her-

innerde als een slecht mens. Hij moest in de 
kerk vluchten naar het altaar, wat een hei-
lige plaats was. Zijn kostbare stenen vielen 
op de grond, er ontstond een vonk, die de 
kaars ontstak, wat als een wonder beschouwd 
werd. Renero vertelde, dat hij niet meer de 
vroegere Renero was, doch dat hij anders 
was geworden. Zijn vader omhelsde hem 
en hij werd door de gemeenschap in genade 
aangenomen. Zo vonden zij elkaar. 

We zingen: “Nu daagt het in het Oosten.” 
Dominee Lammers leest het kerstevangelie 
voor uit Lucas 2 vers 1- 8 waarna we “Nu 
zijt wellekome zingen”. Hierna wordt Lucas 
8 t/m 14 voorgelezen. 
We zingen: “Gloria in Exelsis Deo.”   Domi-
nee Lammers leest een bij deze bijeenkomst 
passend gedicht voor.  We zingen vervolgens 
“Stille nacht Heilige Nacht.” Dit wordt ge-
volgd door gebed aan het eind hiervan bid-
den we gezamenlijk het “Onze Vader.” Dan 
wordt de collecte aangekondigd.  
We zingen: “Hoort de engelen zingen.” De 
dominee spreekt de zegen uit, we zingen 
het: “Ere zij God.” Mw. Wiebenga sluit deze 
goede avond af met dank aan allen. Er wordt  
koffie/thee geserveerd met toepasselijk een 
kerstkrans, waarna we weer allen naar huis 
gingen. Ter kennismaking was ook de nieuwe 
predikant ds. Eckhart aanwezig.

D.S.     
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Hoe oud ben jij ?
Acht.
Zo zo, en wat wil 
je later worden ?
‘Negen’

In een stamcafé 
gaat de telefoon. 
De barkeeper 
neemt op, luistert 
en roept dan tegen 

zijn klanten :Ik heb een vrouw aan telefoon, 
die zegt dat haar man heeft beloofd vroeg 
thuis te komen.
Als hij binnen vijf minuten niet thuis is, komt 
ze hem halen.
Het volgende moment zijn alle klanten ver-
trokken.

De heer Karelsen sprak met de directrice van 
een kinderhuis. Het gaat om een belangrijke 
testamentaire beschikking mevrouw, zei hij 
Ik wil alles wat ik bezit graag aan uw stich-
ting nalaten.
Een prachtig gebaar! Wij nemen uw nalaten-
schap in dank aan. Kunt u ons alvast zeggen 
waaruit die bestaat?
Mijn tien kinderen, mevrouw.

Een verzekering van hagelschade is net zo 
belangrijk voor u als een brandverzekering,
zei de verzekeringsagent tegen de fruitteler.
Dat had je gedacht.
Een brand is tot daar aan toe, maar probeer jij 
het maar eens te laten hagelen als je opeens 
geld nodig hebt.

Welke beroemde man is in uw stad gebo-
ren? vraagt de toerist belangstellend aan een 
inwoner.
Bij ons worden geen beroemde mannen ge-
boren , zegt de man. Alleen kleine kinderen.

Moeder tegen haar zoontje: Wees nou een 
brave jongen en jongen en zeg nog eens 
AAA, zodat de dokter zijn vinger weer uit je 
mond kan halen. 

Dit waren de laatste moppen 
voor het jaar 2022

De moppentapper en zijn vrouw wensen 
iedereen hele fijne feestdagen 

en een voorspoedig en gezond 2023 
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Digitale hulp 
Middenmeer

Heeft u bij het gebruik van uw 
laptop, tablet of smartphone een 

vraag?
Er is geen inloopspreekuur meer 
in De Kroon, maar digitale hulp 

is er zeker nog wel!  U kunt 
bellen naar 0227-502003. 

Noem uw vraag,
 en er wordt dan een afspraak 

gemaakt. 
We kunnen bij u thuis komen, of 

we spreken af in ‘De Kroon’. 

Gert Jan, Andries en Fenny ko-
men u graag helpen! 
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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.

Dansfeest in de nacht
Vannacht was het bal

De stormwind deed zijn best 
als ceremoniemeester

Wat wilgen, zich vervlechtend met elkaar
Hun ragebollen opgericht

Met hoofse buigingen, beleefd vermijdend 
elkaar intiem te raken

Een dansfeest in de nacht

De dansvloer, een weiland
Omgrensd met draad en scheefstaand hout

Het wild belemmerend zich 
in de dans te mengen

Uit drains het druppelend water
Met parelende klanken 

in mijn verbeelding tot muziek gemaakt
De randen van het veld 

met een kruidenlaag omzoomd

Als feestelijk licht de maan, 
boven het veld ontstoken
Beschijnend alle hoeken 
van de nachtelijke orgie

De dansers die zich
gegeseld door het noodweer

Gracieus van hun dood hout ontdoen
De sterren bleekjes twinkelend 

of aan het oog onttrokken

En overvloedig drank
Het land, zwelgend in de uitstoot

In alle varianten van het wolkendek
Slag en motregen. 

Hagel die een ijslaag vormt
Waaronder het groene veld 
gedrenkt de dag verwacht

Een overschot aan vocht dat in de greppels 
kolkt

Flarden van de nacht
De koude lucht vernevelt haar adem
Als een sluier in het ochtendgloren

De wilgen ogen als vermoeide dansers 
op de morgen na het bal
Hun takken als een bos 
van opgekamd fatsoen

Een dansfeest in de nacht.

H.W. Koopman
Dankwoord

Voor het grote en het kleine
Voor het zachte en het fijne
Voor een sneeuwvlok in de lucht
Voor de wolken in hun vlucht

Op een lang gelukkig leven
Waar is toch de tijd gebleven?
Op een onbezorgd geschater
Zorgen komen immers later

Laat er vreugd zijn om te weten
Wat niet met voeten is getreden
In alles wat met schoonheid pronkt
En ons naar haar nabijheid lonkt

Op dat alles, dat dank zij jou
Op mijn weg kwam waar ik wou
Daarvoor wil ik je bedanken
Weet dat ik heel veel van je hou.

H.W. Koopman
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Klaverjassen
Nog even en we be-
ginnen weer aan een 
nieuw jaar.  Maar de 
klaverjas competitie 
gaat gewoon door. En 

wij stoppen op 25 mei 2023 dan is de prijs-
uitreiking. En in september 2023  begint er 
weer met een nieuwe kaartronde.  Na elke 
kaart middag is er wel verandering in de uit-
slagenlijst, maar bovenaan op de lijst staat er 
een die maar moeilijk is in te halen!!!   Maar 
we doen ons best en misschien lukt dat nog 
eens een keer…….   In de week na kerstmis 
wordt er niet gekaart. En dan beginnen we 
weer op 5 januari 2023.  Ik wens jullie alle-
maal fijne feestdagen toe!                                     
Hier volgt de uitslag van 8 dec. 2022.
1    Dick Oosterhaven                            60815
2    Karola Wijngaarden                         56988
3    Anne van de Putten                          55919
4    Jaap  Gouwenberg                           55785
5    Henk van de  Putten                        54948
6    Truus van  Campen                          54493
7    Ans  Wagenaar                                 53736
8    Peter  Holleman                               53731
9    Hein  van  Assen                              53625
10   Jan  Knook                                      53301
11   Wim  Dorst                                      53154
12   Riet  Gouwenberg                           52678
13   Helmut  Timmerman                      52564
14   Siem van den  Bunt                        52425
15   Jan  Dimmers                                  52290
16   René  Verberne                               52028
17   Ton  van ’t  Riet                              51959
18   Peter  van  Diepen                          51957
19   Roelie  Pladdet                                51868
20   Roelof van  Binsbergen                  51606
21   Cor  Berkhout                                 51390
22   Thea  Knook                                   50784
23   Fook  de  Graaff                              50760
24   Aries  Zuidhof                                 50719
Jan Knook. Tel: 503318 of 06 30 43 76 98.

Nico Wagenaar vertelt

Ik ben op ... januari 1947 geboren als zoon 
van een ongehuwde moeder. Drie dagen na 
mijn geboorte werd ik geadopteerd door een 
familie uit Broek op Langedijk.
Mijn lagere schooltijd bracht ik door op de 
Christelijke J.D. van Arkelschool. Ik kwam 
al vroeg met de muziek in aanraking. M’n 
pleegvader was tuinder in het Rijk van de 
duizend Eilanden. Hiertoe voer hij met zijn 
boot, voortbewogen d.m.v. een lange paal (de 
kloet),  naar de eilandjes waarop zijn perce-
len met o.a. koolplantjes, die dan op andere 





percelen weer werden uit gezet Hij was koor-
leider en organist in de kerk. Als koorleider 
trad hij in diverse plaatsen in de omgeving 
op. Dit alles vaak na lange werkdagen op het 
land en dan in de avonden op de motorfiets 
naar de diverse koren. Mijn pleegmoeder 
zong in het koor.

Mijn pleegvader heeft geprobeerd om mij 
het orgelspelen aan te leren, maar dat zag ik 
helemaal niet zitten. Van jongs af aan werd ik 
enorm aangetrokken door de muziek van By-
zantijnse koren. Wat vond ik dat mooi, vooral 
die prachtige stemcombinaties waaronder die 
echte diepe basstemmen.

Wonend in een enorm waterrijke omgeving 
was ik al vroeg helemaal gek van bootjes en 
samen met schoolvriendjes werd er regelma-
tig gekloet en gezeild. Ha.. Ik weet nog, in de 
tijd dat Smith Chips zich in Broek op Lange-
dijk vestigde waren de zakjes chips nog hele-
maal niet gewenst (onbekend, onbemind) en 
er kwamen enorme hoeveelheden terug naar 
de fabriek. Deze werden achter de fabriek 
aan de slootkant op een hoop gegooid om te 
worden verbrand. Nou, voor dat de brand er 
in ging hadden wij natuurlijk al lang met ons 
bootje een flinke voorraad ingeslagen. 

Ik had op de lagere school echt geen plezier 
in mijn leren en als ik mij goed herinner de 
meester ook helemaal niet. Vooral rekenen 
was niets voor mij. Ik weet nog wel, we gin-
gen toen ook nog zaterdags naar school, dan 
zette de meester een enorme deelsom op het 
bord, die moest dan gemaakt worden en dan 
zei hij: “Nico, ga jij maar wat anders doen!”

Toen ik een jaar of tien was kwam mijn bio-
logische moeder op bezoek. die had een 
nieuwe vriend die gezegd had van “Als jij je 
zoon er bij wilt hebben dan is dat voor mij 
geen bezwaar.” Tijdens haar bezoek kreeg zij 
medelijden met mijn pleegmoeder en zag ze 
er van af en vertrok weer zonder mij naar het 
zuiden. Hierna hebben mijn pleegouders mij 
officieel geadopteerd en heet ik Nico Wage-
naar.

Na de lagere school een jaar naar de tuin-
bouwschool in Broek op Langedijk. Dat 
vond ik helemaal maar niks. Dat gewroet met 
die slaplantjes was niets voor mij. Ik wilde 
bakker worden! Dus, toen een jaar of twee, 

drie naar de LTS in Schagen om voor bakker 
te leren. Grappig is dat Henk Huizenga in 
diezelfde tijd ook op die school zat, maar dan 
op de afdeling metaal. Tja, dat viel af en toe 
niet mee! Elke dag op het fietsie in weer en 
wind via Oudkarspel, Waarland en Zijdewind 
Schagen. Ik had zowel heen als terug altijd 
wind tegen, tenminste, zo herinner ik mij dat. 
Gelukkig mocht ik ‘s winters met de trein.

Vandaar ging ik naar Alkmaar, naar de ban-
ketschool aan de Bergerweg, vlak bij de 
watertoren. Ik verdiende wat bij en dat deed 
ik bij bakker Roos in Bergen. Later bij V&D 
op de Laat. Toen de bakkerij hier werd omge-
bouwd tot keuken kwam ik hier te werken.

Het was in die tijd dat een vriend van mij, 
Jan Visser, die steelgitaar speelde in een 
bandje, vroeg of ik niet gitaar wilde leren 
spelen, dan kon ik hem ondersteunen. Dat 
leek mij wel wat. We zijn toen beiden op les 
gegaan bij de heer Bremer op de Hollandse 
Muziekschool aan de Emmastraat in Alk-
maar. Na een jaar op die school voelde ik 
mij begrensd en ik wou verder. Toen naar de 
Alkmaarse Volksmuziekschool op het Nas-
sauplein. Dit was een concervatoriumoplei-
ding. Overdags werken en ik in de avonduren 
naar de muziekschool. Dat vond ik leuk en 
na twee jaar kreeg ik het advies om door te 
gaan leren met de gitaar omdat er duidelijk 
talent aanwezig was.

In het derde jaar ging een van de leerkrach-
ten met zwangeschapverlof en werd ik ge-
vraagd of ik op twee middagen in de week 
wilde gaan lesgeven. Dat leek me prachtig, ik 
moest dit natuurlijk alleen nog met V&D re-
gelen. Later werd het gitaarles geven een vol-
ledige dagtaak dus ben ik gestopt met V&D. 
Ik bezat in die tijd alle benodigde papieren. 
Nu was ik officieel gitaardocent.
Toen begon dus het grote leven. Intussen ook 
getrouwd (1972). In die tijd, samen met mijn 
toenmalige docent gingt ik gitaarles nemen 
bij een van de beroemdste gitaristen in Parijs. 
Dit was Narcisso Yepez, beroemd om zijn 
vertolking van het gitaarconcert van Aran-
juez. Dit was een cursus van 14 dagen. Ik 
heb daar eigenlijk niet veel opgestoken. Wat 
wil je ook eigenlijk. Ik was nog een groentje. 
Zo letterlijk van tussen de kool naar het brui-
sende Parijs. In plaats van te studeren slurpte 
ik de hele dag van de honderden 
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ik hiermee dan op stap en na ongeveer een 
jaar verkocht ik deze boot en kocht ik een 
schouw en nog weer later een ruilde ik deze 
om voor een grundel. 

In 1986  leerde ik Ans kennen. Ik was toen 
39 jaar oud. Het was op een bijeenkomst 
voor alleenstaanden. Het klikte gelijk. Ans 
was de dochter uit een schippersgezin. Haar 
vader wilde haar niet naar een schippers-
school sturen en toen zij dan ook de school-
leeftijd bereikte is hij gestopt met varen. Nou 
ja, niet helemaal gestopt. Hij werd schipper-
op de veerpont in Amsterdam. Haar opa en 
oma, eveneens schippers, voeren nog een 
poos door en Ans ging regelmatig tijdens 
haar vakanties met hun mee. Het varen zat 
haar dus ook helemaal in het bloed.

Nico vertelt: “Op het moment van onze ont-
moeting hadden we alle twee al een bewogen 
leven achter de rug. Ik dus als gescheiden 
man en Ans als jonge weduwe van 31 jaar 
met drie kleine kinderen. Ik hoor haar nog 
zeggen: “ “Ik heb wel drie kinderen hoor, als 
je met mij verder wilt, dan krijg je ze erbij.” 
Ik had in die tijd 70 leerlingen, dus die drie 
van Ans konden er ook nog wel bij”. Ans was 
o.a. werkzaam als medisch pedicure/ voetzo-
ne reflex therapeut in Alkmaar en aan huis in 
Nieuwe Niedorp.

Toen ik Ans leerde kennen woonde zij in ‘t 
Veld in een huurhuis, dit nadat zij in Bode-
graven weduwe was geworden. Ans verkocht 
haar huis in bodegraven en ik verkocht mijn 
huis in Heerhugowaard en zo hadden we 
genoeg geld om een boot te kopen voor in 
de vakanties. In 1988 kochten we een huis in 
Nieuwe Niedorp.

Nadat ik in de VUT raakte, kreeg ik een 
kwaadaardig gezwel in de top van mijn 
linkerwijsvinger en dat betekende eigenlijk 
einde verhaal met guitaar spelen. Dat heeft 
mij heel erg geraakt. Ik heb nog geprobeerd 
met allerlei doppies op mijn vinger te spelen, 
maar het ging niet meer.

Nu, dan nog maar even een stukje over va-
ren. Via de man van een vriendin van mijn 
vrouw kwam ik in contact met makelaardij 
Lengers in Nichtevecht. Deze handelde in 
superjachten. Ik had in die tijd mijn Rijnpa-
tent (vaarbevoegdheid) en dat heb ik goed 

Parijse indrukken die beneden mijn raam 
voorbij trokken. Wat een wereld!!! Om de 
zaak nog eenvoudiger te maken werd ik 
smoorverliefd op een Poolse medestudente 
en dat was wederzijds.

Na 14 dagen dus terug vanuit de grote mon-
daine wereldstad Parijs naar de Langedijk. 
Ik moest toch weer m’n broodje verdienen. 
Mijn huwelijk liep op de klippen en toen 
de Poolse dame uit Parijs geimporteerd. Dit 
huwelijk heeft 9 jaar geduurd en was ook 
gedoemd te mislukken daar het bleek dat zij 
zich eigenlijk naar Nederland had begeven 
om een rijke vent te trouwen. Dat bleek ik 
niet te zijn. (note: Na onze scheiding is het 
haar twee maal gelukt een miljonair aan de 
haak te slaan. De eerste overleed en met de 
tweede heeft zij dus wederom haar doel be-
reikt.) 

In de tijd dat ik guitaardocent was in Alk-
maar kwam ik via dezelfde vriend die mij 
aan het guitaarspelen had gekregen bij de 
countryband “Cool Breeze” terecht. In deze 
band heb ik het zo’n zes jaar lang gespeeld. 
Toen ben ik gestopt, want het ging niet goed 
met me. Onregelmatig leven, drank, noem 
maar op. Ik trok het niet meer!

Afijn, om een lang verhaal kort te maken, ik 
ben in totaal zo’n 40 jaar guitaarmuziekdo-
cent geweest op muziekscholen in Alkmaar, 
Bergen en Heerhugowaard. In 2008, op mijn 
61e jaar, raakte ik in de VUT. 

Ik vertelde al in het begin van dit verhaal dat 
ik van jongs af aan gek was op bootjes en 
zeilen. Nu, dat is mijn hele leven zo geble-
ven. Die liefde voor de scheepvaart was niet 
helemaal verrassend want een oom van mij 
had een binnenvaart schip, de Germa van 80 
ton laadvermogen. Tijdens mijn schoolva-
kanties, ik was toen 10, 12 jaar ging ik dan 
regelmatig mee. Het scheepje vervoerde o.a 
hout voor de firma Eecen.

Het moet rond 1980 geweest zijn dat ik in 
aanraking kwam met de echtgenoot van een 
van mijn leerlingen en deze handelde als 
bijverdienste in bootjes. Het kopen en ver-
kopen van kleine bootjes en daar bleek een 
aardige verdienste in te zitten. Dat leek mij 
ook wel. Ik heb toen zelf een kotter gekocht, 
eentje met marifoon. In m’n vakanties ging 



Koffiedrinken op zondag
Koffie drinken op de zondagen 

15 en 29 januari van 11.00 tot 13.00 uur.
U komt toch ook?
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Middenmeer 2040
(Peter C. Meijer 23 november 2022)

Er is een enquête gehouden over de leefbaar-
heid in de dorpen van Hollands Kroon.
Jan Kers (Lokaal Samenwerkende Bonden 
voor Ouderen) vertelde aan de hand van een 
presentatie over de resultaten hiervan.
Er zijn 1600 brieven over de mogelijkheid 
om de vragenlijst in te vullen uit gegaan.
Ook in het Posthuis en in Kroonwaard kon-
den formulieren gehaald worden en weer 
ingeleverd. De meesten vulden de enquête 

digitaal in. Totaal kwamen er 279 ingevulde 
enquêtes terug. Dit is voldoende om een goe-
de steekproef te zijn. Er waren 9 resultaten in 
het Engels en 1 in het Pools.

Op 23 november 2022 werden de resultaten 
vertelt aan ongeveer 60/70 aanwezigen. 
Zij werden welkom geheten door Jurgen van 
de Wild, voorzitter van de Oranje Vereniging. 
Hij gaf daarna het woord aan Mary van Gent, 
wethouder leefbaarheid enz.. Zij gaf aan dat 
in de Gemeente Hollands Kroon goed moet 
zijn om te wonen. Daarbij gaat het om veilig-
heid en gezondheid.

Marika de Jager van WonenPlusWelzijn 
benoemde de organisaties die met elkaar de 
enquête hebben opgezet en in het vervolg 
ook betrokken zullen zijn. Het zijn Incluzio, 
WonenPlusWelzijn, de Lokale Samenwer-
kende Bonden van Ouderen, de Hollands 
Kroonse Uitdaging, Sport Service en Kern-
beheer. Verder zijn er nog andere organisa-
ties die betrokken zijn, zoals de Politie, de 
BOA’s, Senioren Vereniging Middenmeer, 
Link, WoonCompagnie, Onderwijs.
Er wordt een top 5 van aandachtspunten sa-
mengesteld en daaraan wordt dan gewerkt.

Er wordt door de invullers aangegeven dat 
er:
*weinig algemene voorzieningen zijn;
*Seniorenwoningen gewenst zijn (26% vindt 
de woning te groot)|
Huisartsenpost, tandarts, fysiotherapie, win-
kels en pinautomaat dienen te blijven.
Sport wordt redelijk ervaren.

Er is 3% van de mensen die de enquetes in-
vulden die zich eenzaam voelen.
Over het groen is men het minst tevreden. De 
verkeersveiligheid kan verbeterd worden.
Een dorpshuis is gewenst (89%); Men voelt 
zich betrokken bij het dorp. De tevredenheid 
is 7.2. Voor een dorpsraad hebben zich 29 
personen op gegeven. De politie en BOA’s 
waren aanspreekbaar en vroegen goede sa-
menwerking.

Daarna konden de aanwezigen in groepjes 
met diverse betrokkenen zaken aangeven. 
Die werden op flappen gezet.
Al met al een goede avond en nu maar het 
vervolg presenteren.

-o-o-o-o-
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gebruikt. Telkens als er een schip werd ver-
kocht werd ik gebeld en dan moest ik iemand 
meenemen en bracht ik het schip van A naar 
B. Het gebied waarin ik gevaren heb strekte 
zich uit van Waddenzee tot en met de hele 
Rijn.  Mooie tijd waarbij ik telkens maar een 
paar dagen van huis was.

Na ons samengaan hebben Ans en ik heel 
wat verhuizingen doorgemaakt. Begonnen in 
‘t Veld, daarna Nieuwe Niedorp (drie maal 
een andere woning), Winkel en toen Midden-
meer, vandaar Kolhorn en toen weer terug 
naar Middenmeer. Kunt u het nog volgen?
Gelukkig kunnen Ans en ik stellen dat het nu, 
na diverse stormen, met onze drie kinderen 
redelijk goed gaat. De oudste, Cindy werkt 
in de thuiszorg, de tweede, Bianca is kapi-
tein op een binnenvaart passagiersschip en 
de derde, Bert, werkt in de beveiliging van 
Carré.
Al met al hebben we het hier in de Kroon 
best naar ons zin.

Nico 



70 jaar geleden
Ja, we zijn al weer januari 2023. Wat gaat die 
tijd toch verschrikkelijk hard. Het lijkt wel 
des te ouder je wordt, des te sneller vliegt 
de tijd voorbij. Als mijn ogen langs mijn 
boekenkast glijden zie ik het boek “Waters-
noodramp 1953” staan. Goh, 1953... Dat is 
al weer 70 jaar geleden. Ik pak het boek van 
de plank en terwijl ik het open glijden mijn 
gedachten terug naar die tijd. 

Ik was een jochie van 12 jaar en woonde 
toen vlak bij het station in Alkmaar. Zoals 
elke zondagmorgen begaf ik mij op de fiets 
naar de scouting aan de zuidkant van Alk-
maar. Maar dat viel niet mee. Een loeiende 
wind. Fietsen was eigenlijk geen doen en ik 
besloot, zover dat mogelijk was, met de fiets 
aan de hand verder te lopen. In de Alkmaarse 
Hout gekomen lagen er diverse grote bomen 
dwars over de Westerweg. Man, wat een 
wind. eigenlijk best angstig en ik draaide om 
en ging terug naar huis. Thuis gekomen wil 
ik enthousiast vertellen over de omgevallen 
bomen en wind die zo sterk was. Voordat ik 
iets kon zeggen maken mijn vader en moe-
der gelijktijdig een sissend geluid waarbij 
zij de  wijsvinger voor de mond houden. De 
distributie radio stond op zijn luidste stand en 
mijn vader en moeder luisterden intens naar 

de stem die uit dat kassie kwam. Er was een 
ramp aan de gang en ook niet zo’n kleintje.

Nu, velen van ons hoef ik daar niet over te 
vertellen. We hebben dat allen op ons ei-
gen manier meegemaakt en het heeft op ons 
allemaal zo’n diepe indruk gemaakt dat we 
allemaal nog precies weten wat we op dat 
moment aan het doen waren.

De watersnood van 1953, meestal aangeduid 
als de Watersnoodramp of Februariramp en 
aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed 
of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht 
van zaterdag 31 januari op zondag 1 febru-
ari 1953. De ramp was het gevolg van een 
combinatie van zware storm uit noordwes-
telijke richting, met een ongunstig daarmee 
samenvallend tijdstip van vloed en springtij. 
Het water in de trechtervormige zuidelijke 
Noordzee steeg daardoor tot extreme hoogte. 
Te Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden 
en Harlingen werd de hoogste waterstand in 
100 jaar gemeten.

Het gevolg was dat veel dijken overspoeld 
werden en doorbraken. Hele eilanden en 
landstreken inclusief steden en dorpen raak-
ten overstroomd; dit leidde tot veel slacht-
offers en grote schade. Het aantal doden 
bedroeg 1836 in Nederland, 307 in het Ver-
enigd Koninkrijk, 224 op zee, waaronder 133 
bij het vergaan van een Engelse veerboot en 
28 in België.
In Nederland kostte de ramp aan 1836 men-
sen het leven. Daarnaast veroorzaakte de 
vloed in Zuidwest-Nederland grote schade 
aan de veestapel, woningen, gebouwen en 
infrastructuur. Zo’n 100.000 mensen verlo-
ren hun huis en bezittingen. Er verdronken 
tienduizenden dieren. Er werden 4500 hui-
zen en gebouwen verwoest en 200.000 hec-
tare grond kwam onder water te staan. Het 
Zuid-Hollandse dorp Oude Tonge was de 
plaats waar de meeste slachtoffers vielen: 305 
doden. Voor veel overlevenden uit de getrof-
fen gebieden vormen de herinneringen aan 
de ramp een levenslang trauma.

Het is in dit verhaaltje natuurlijk onmogelijk 
om alle ellende en onmacht weer te geven 
maar als voorbeeld van het enorme leed dat 
er geleden werd, hierbij een ooggetuigever-
slag van een dame die het van zeer dichtbij 
meemaakte.
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Sjoelen
Uitslag sjoelen van 21-11 
t/m 12-12 2022
Dit zijn de gemiddelden 
die per beurt zijn gegooid 
over de deze vier weken

1. Dirkje Huizenga          102
2. Polyanne Snijder            91
2. Japke v.’t Riet                91
4. Jan Bosman                    90
5. Sjoukje Wanders            89
6. Nettie Timmermann       85
7. Rennie Haverkamp        83
8. Marieke de Vies             73
Dit is het weer voor deze maand
Tot de volgende keer
Groetjes de sjoelers 

-o-o-o-o-



Sinterklaas in “de Kroon
Op vrijdag 3 december is het zo ver, Sinter-
klaas is voornemens om een bezoek aan de 
“Senioren Vereniging Middenmeer” te bren-
gen. Het is om half 2 duidelijk dat er heel 
wat staat te gebeuren. De zaal is versierd, de 
tafels zijn keurig aangekleed, er liggen pakjes 
en er staan schaaltjes met lekkers. We zien 
ook een verhoging met daarop een versier-
de zetel. Bij de ingang zitten Rene en Ans, 
wij krijgen van hen een bewijs van toegang 
opgeplakt, want stel je voor, dat we met ver-
stekelingen te maken krijgen!  Op het scherm 
worden passende beelden van de bisschop en 
zijn helpers getoond. Het is gezellig en ten 
slotte zijn we met 50 personen in afwachting. 
De Wieringer Muziekanten, Nico Bakker 
en Piet Bruul,  komen binnen en spelen, ter 
verhoging van de feestvreugde, direct be-
kende liedjes. Precies om 14.00 uur schrijdt 
Sinterklaas met zijn gevolg, 2 zwarte Pieten, 
binnen en neemt plaats op zijn zetel, nadat 
hij vele aanwezigen met een handdruk heeft 
begroet. Sjanet, de voorzitter, begroet ons 
allen. We zijn zeer vereerd, dat we de Sint 
na 3 jaar weer mogen begroeten. Hij heeft 
zijn dikke boek weer meegenomen en daar 
staat veel in over het wel en wee hier. Geluk-
kig zijn we allen braaf geweest, dus hebben 
we niet veel te vrezen. Intussen schenken 
de vrijwilligers warme chocolademelk met 
slagroom. Hierbij krijgen we speculaas.                                      
Als de Sint zit blijkt hij, ondanks zijn leef-
tijd, zeer veelzijdig te zijn, want hij dirigeert 
zelfs het lied: “Zie de maan schijnt door 
bomen.” Dit wordt flink mee gezongen. De 
Sint stelt, dat hij het fijn vindt weer in ons 
midden te zijn, dit na 3 jaar. Sint heeft zich 
ondanks de drukke tijd voor hem niet min-
der dan 2 uur voor ons vrij gemaakt.  Hij 
neemt het dikke boek en zoekt daarin, wie 
hij in het zonnetje wil zetten. Dirkje en Henk 
Huizenga worden door de Pieten naar Sint 
begeleid. Zij zijn van zodanig belang voor 
de Kroon, dat Sint zelfs een gedicht over 
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Voor de storm
(door W. Kerkhof)

Het was op de laatste dag van januari
Winter op Schouwen Duiveland
Morgen werd het alweer februari

Een gewone zondag, niets mee aan de hand
Beatrix, de kroonprinses, was jarig

De wolken en de lucht waren enorm
Maar een deltaplan, ach dat leek voorbarig

In die grauwe middag voor de storm

De lucht hing laag boven de boerderijen
Daar liep een jongen door het weiland heen
Hij klom op de dijk en stampte op de keien
Maar gauw naar huis, het regende gemeen

En in de verte zag hij al door de ruiten
De gezinshulp in het verpleegstersuniform

Het woei nou echt te hard
Hij ging niet meer naar buiten

In die kille middag voor de storm

En ‘s avonds kwam oom Hendrik op visite
Die zei te voelen dat het spoken ging

Toen ging het gesprek weer over suikerbieten
De ARP, de kiesvereniging

Geen enkel jongensboek kon 
hem meer boeien

Hij ging naar bed met zijn beer 
en zijn speelgoedaap

Hij viel in slaap met in de verte koeien
Die loeiden in de stilte voor de storm.

-o-o-o-o-

“Ik woonde aan de Torendijk. Die is met de 
ramp bijna helemaal weggespoeld. Voor de 
ramp, tja, het was er altijd gezellig. We za-
ten ’s avonds gezellig aan de dijk, zal ik maar 
zeggen. We zijn gewoon in bed gegaan za-
terdagsavonds. ’s Nachts werden we wakker 
gemaakt door de buren en toen riepen ze:
“Er komt water! Er komt water!”.
Maar toen we we uit bed stapten stond het 
water stond al tot ons middel. Het lukte mijn 
vader en moeder, ik en mijn twee broers nog 
om boven te komen. We zijn toen op het dak 
geklommen maar de golven waren zo groot 
en sterk, het voorste gedeelte van het huis 
stortte in. Dus moesten we over de nok naar 
het achterste gedeelte van het dak. Maar dat 
viel ook in het water, ook kapot. Toen zijn 
we naar de dijk gedreven en halverwege, we 
waren er toen nog niet… Daar dreef een kle-
dingkist. Daar ben ik samen met mijn moe-
der  ingeklommen en zo hebben we de dijk 
bereikt.”
Tot slot van dit verhaaltje een gedicht dat ik 
op internet vond en dat ik er mooi bij vind 
passen.

H.T.



hen geschreven heeft. Hierin komt tot uit-
drukking, dat zij ware kroonjuwelen zijn. Zij 
zetten zich in voor tal van evenementen. Kof-
fie schenken, diners bereiden, zij zijn breed 
inzetbaar en doen alles met veel plezier. Met 
hen zingt Sint:  ”Oh kom er eens kijken.”                                                             
Frouke  Katuin wordt dan door de Pie-
ten naar Sint begeleid. Sint prijst haar 
om haar inzetbaarheid bij de evene-
menten. Zij is maximaal enthousiast. 
Zelf stelt zij, dat ze niet kan stil zitten.                                         
Ans Wagenaar is 3 jaar geleden verhuisd naar 
Middenmeer. Zij is thans 2de penningmeester 
van de vereniging. Ze heeft dus net als Sint 
dikke boeken en kan goed rekenen. Dank 
je wel voor het werk wat je doet stelt Sint.                                     
Hannie Braak wordt nu door de Pieten naar 
Sint gebracht. Hoe lang ben je hier al be-
zig? 25 jaar deelt Hannie mee. Ze is een 
duizendpoot. Helpt in de winkel, doet de 
modeshows, helpt met de kerst en nog veel 
meer. Ik vind het leuk werk zegt Hannie. Ze 
past ook op kleinkinderen en is goud waard.                                                                        
Ook van Ge Montsma weet Sint veel. Ze 
zingt in een koor, doet veel in de gemeen-
schap, is erg bescheiden en is enorm druk 
met de Toko aldus de Sint. Wat doe je al-
lemaal? Ze zorgt voor de voorraad, werkt 
in de verkoop en verzorgt de financiën. 
Ook Piet Braaksma helpt stelt Ge, hij doet 
het zware sjouwwerk. Ze hoopt dit alles 
te doen, zolang de gezondheid het toelaat.                           
Henk Torenvlied wordt nu opgehaald. Dag 
Henk, je bent de vrijwilliger, die “de Kroon-
bode” verzorgt. Die is heel mooi. Ik doe het 
niet alleen stelt Henk, David schrijft veel 
verslagen en Ynze Wiebenga verzorgt het 
drukwerk. De Kroonbode  verschijnt 11 maal 
per jaar. Dank je wel zegt de Sint. Applaus 
uit de zaal. Sint meent dat we aan de pauze 
toe zijn. Er wordt opnieuw chocolademelk 
met slagroom geserveerd. Tijdens de pau-
ze spelen de muzikanten  de sterren van de 
hemel. Ook wordt er met hapjes rond gegaan.                                                                             
Dan is Rene aan de beurt. Volgens Sint is 
Rene een belangrijke man. Hij is zeer veel-
zijdig, hij kan goed klaverjassen, is een 
goede voorzitter geweest, is secretaris/pen-
ningmeester en runt in feite de hele tent. 
Sint heeft er zelfs een gedicht aan gewijd. 
Rene zegt, dat het leuk en dankbaar werk is.                            
Dan wordt Jan v.d. Scheur in het zonnetje ge-
zet. Hij is een nieuw gezicht en heeft hier een 
leuk huisje. Hij heeft zich als vrijwilliger ge-
meld en men doet nooit een vergeefs beroep 

op hem. Ook Peter Meijer moet bij Sinter-
klaas komen. Wat deed jij? Hij gaf biologie-
les op school. Peter stelt, dat we ons moeten 
blijven verwonderen over de natuur. Ook 
is er volgens hem veel eenzaamheid. Daar-
om is een instelling als deze zo belangrijk.                                                     
Jan Knook regelt het klaverjassen. Dat is 
een hele klus, want men speelt met 6 ta-
fels. We beginnen half september en spe-
len tot half mei. Sint is van 12 november 
tot 6 december in Nederland en wil dan 
wel mee doen. Dank Jan voor je werk.                                                                    
Annie en Henk v.d. Putten zijn er helaas niet. 
Zij  verzorgden het koersballen. Bij gebrek 
aan deelnemers is dat helaas gestopt. Sint be-
veelt deze sport aan. Het is goed voor lijf en 
leden. Yntze Lautenbach woont aan de Sport-
weg, hij regelt het sjoelen, ook blijkt hij ver-
dienstelijk te kegelen. Ik sjoel ook graag zegt 
Sint maar niet met Pieten. Maarten Schoon is 
de man van de gym. Hij zet alles klaar. Ook 
gym is gezond. Tecla Smit wordt opgehaald. 
Zij is al heel lang vrijwilliger, al 30 jaar. Ook 
Huub moet er bij komen. Sint hoorde, dat 
zij heel mooi kan schilderen. Huub stelt dat 
ze veel meer kan. Hij is trots op haar. Dat 
ontlokt aan Sint de opmerking, dat we van-
avond allemaal onze schoen mogen zetten.                                                                      
Ook Jan Bosman mogen we niet vergeten. 
Hij zet de sjoelbakken klaar en doet ook aan 
jeu de boulles. Sint vraagt of Jan nog een 
wens heeft. Jan: “Kom van het dak af, want 
dat is voor een oude man veel te gevaarlijk”.                                                         
Tussen  alle bezoeken aan de Sint worden er 
Sinterklaasliederen gespeeld. Ook wordt er 
rond gegaan met hapjes en we krijgen een 
drankje naar keuze. 
Wie wil er nog wat vragen aan Sinterklaas? 
Peter Meijer wil dat Sint zorgt, dat er aan de 
Zuidkant van Middenmeer een groot park 
komt. Dat voorkomt dat we later tegen grote 
gebouwen aankijken. Helaas zit Sint niet in 
de politiek, maar hij heeft wel herinneringen 
aan het Briekse Bosje en wie in Middenmeer 
niet? Met het uitdelen van presentjes komt 
er een eind aan het bezoek van Sinterklaas 
met zijn gevolg. Sint wenst allen een goe-
de Sinterklaas viering  en een goede Kerst.  
Sjanet sluit af met dank aan Sinterklaas 
met zijn Pieten en wenst allen wel thuis.                                                                               
Het was weer een gezellige leuke middag. 
Veel dank aan de vrijwilligers, die dit  ver-
zorgden.

D.S.
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