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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 vacant. Secretaris Rene Verberne 
(0227 501904). Wnd. Penningmeester Wilco 
de Groot (0227 502004), lid Frouke Katuin, 
lid, Sjanet Postema asp. 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:
Bankgiro

 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 juli/augustus
Wekelijks
Maandag:   Sjoelen           14.00 uur – 16.00 uur 
Dinsdag:   Doet & Ontmoet (op uitnodiging) 13.30 uur - 16.00 uur
   (handwerken, spelletjes e.a. creatieve activiteiten)
Dagelijks   Koffiedrinken    09.30 uur - 11.00 uur
  Biljarten (m.u.v. dinsdagmiddag)     vanaf 10.00 uur.
Winkel (toko)  maandag t/m vrijdag   10.00 uur - 11.30 uur

Overige activiteiten/Oranjefonds.
Woensdag 30 juni  Barbecue                 14.30 uur - 16.30 uur 
    Maximaal aantal deelnemers 35 
    Muziek door Troubadour Hans van Gorp.
Donderdag 8 juli  Barbecue (onder voorbehoud)     14.30 uur – 16.30 uur
    Maximaal aantal deelnemers 35
    Muziek door pianist Jan Verschoor
Donderdag 15 juli  Pannenkoeken maaltijd       12.00 uur – 13.30 uur
    Maximaal aantal deelnemers 20.
Vrijdag 23 juli  Chinees/Indische maaltijd          16.30 uur – 18.00 uur
    Maximaal aantal deelnemers 35
    Muziek (wordt nader bekend gemaakt)
Vrijdag 13 augustus Vismaaltijd (Wieringer visbakteam)       16.30 uur – 18.00 uur.
(datum kan nog wijzigen) Maximaal aantal deelnemers 35
    Muziek door 2 Wieringer accordionisten.

Opmerkingen:
Bij deelname aan deze activiteiten dient men volledig gevaccineerd te zijn. M.u.v. de pan-
nenkoeken maaltijd wordt een eigen bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd.   (pas bij binnen-
komst te voldoen). Zorg voor tijdige opgave in de toko, gelet op het beperkt aantal deel-
nemers. Bij de tafelindeling wordt rekening gehouden met een onderlinge afstand van 1,5 
meter. Het mondkapje is niet meer verplicht. 

-o-o-o-o-

Mededelingen
Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en 
etensresten, dinsdagen 13 en 27 juli, 10 en 24 
augustus. Restafval, dinsdagen 20 juli en 17 
augustus. Plastic, blik & drinkpakken, dins-
dagen 6 juli, 3 en 31 augustus. Papier op de 
dinsdag 6 en 27 juli, en 17 augustus.

Wij feliciteren met hun verjaardag                          
10 juli  Mw. A. v/d Velde
17 juli  Mw. H. Wijtman
18 juli  Dhr. S. de Vries
23 juli  Mw. Lakeman
28 juli  Dhr. H. Folkers
12  augustus Mw. Benit – Rake  
13 augustus Dhr. C. Meeuwsen
14  augustus Dhr. A.A. v. ’t Riet
16  augustus Dhr. J. Dijkstra
19  augustus Dhr. A. Zijlmans
25  augustus   Mw. A. Haaksema



Bestuursmededelingen
1. Subsidie Oranjefonds.
Zoals jullie hebben gezien bij bovenstaande 
activiteiten heeft het Oranjefonds, evenals 
de afgelopen 3 jaar, wederom toegezegd een 
forse bijdrage te willen leveren ter bestrijding 
van de gemaakte kosten. Duidelijk zal zijn 
dat SVK zonder deze bijdrage deze evene-
menten niet zou kunnen organiseren. Daarom 
zijn we zeer dankbaar voor deze toegezegde 
garantie van maximaal 3000 euro. In de plan-
ning hebben we ook nog minimaal een leuke 
busreis, maar vooralsnog mogen we nog niet 
met 50 mensen in een touringcar gaan zitten. 
Dus dat is even afwachten. Mocht dit wel 
lukken dan zullen we onze leden, bij voor-
keur per e-mail, tijdig op de hoogte stellen. 
Beschik je over een e-mailadres maar weet je 
niet of dit bij secretaris Rene bekend is, neem 
dan contact met hem op om er zeker van te 
zijn dat je tijdig wordt geïnformeerd. 
M.u.v. de 1,5 meter afstand zijn inmiddels 
alle beperkende coronamaatregelen opge-
heven. Wel wordt met nadruk gezegd dat 
uitsluitend leden aan de activiteiten kunnen 
deelnemen die volledig zijn gevaccineerd. 
Dus zorg dat je aan deze voorwaarde voldoet.

2. Koffie op zondag.
Zoals ook al in deze Kroonbode aangege-
ven organiseren Henk en Dirkje weer enige 
koffie ochtenden. Liefhebbers kunnen con-
tact opnemen met Henk Huizenga (telefoon 
0227-501081 of per e-mail h.huizenga46@
quicknet.nl), die zelf voor de uitnodigingen 
zal zorgen.

3. Computercursus.
Van de vereniging Lokaal Samenwerkende 
Belangenorganisatie Ouderen (LSBO), waar 
SVK lid van is, zijn 4 tablets (computers) in 
permanente bruikleen ontvangen. Er is een 
cursus georganiseerd voor leden die tot op 
heden geen enkele ervaring hebben opgedaan 

wat betreft het gebruik en het plezier van een 
dergelijke tablet. 3 leden hebben zich inmid-
dels bij mij opgegeven voor deze cursus en 
we hebben een ervaren docent bereid gevon-
den deze cursus, waaraan geen kosten zijn 
verbonden, te verzorgen. De 1e les zal wor-
den gegeven op woensdag 23 juni van 14.00 
tot 15.00 uur, waarbij door de docent gebruik 
zal worden gemaakt van het grote TV scherm 
in de ontmoetingsruimte Kroonwaard. Er zul-
len maximaal 8 lessen worden gegeven. Deze 
cursus wordt ongetwijfeld een groot succes. 
Als er leden zijn die al enige ervaring hebben 
in het gebruik van een tablet maar zelf daar-
over nog niet beschikken, die kunnen een 
tablet voor enige maanden gratis in bruikleen 
krijgen om thuis of in onze ontmoetings-
ruimte Kroonwaard te oefenen en daarna 
eventueel, uiteraard geheel vrijblijvend, 
aanschaffing overwegen. Neem voor verdere 
informatie contact op met secretaris Rene.

4. Vrijwilligster.
Als nieuwe 
vrijwilliger-
ster heten 
we van harte 
welkom Na-
dia Kuipers, 
die recentelijk 
in Midden-
meer is ko-
men wonen. 
Nadia heeft 
inmiddels 
kennis ge-

maakt met het bestuur en is door onze vrij-
willigers coördinator Frouke Katuin bijge-
praat over het wel en wee van de vereniging. 
Nadia zal direct betrokken worden bij onze 
activiteiten. Daarnaast is inmiddels bekend 
dat Nadia heel graag zingt en met een mede-
zanger regelmatig optreedt voor de ouderen. 
We zijn benieuwd en gaan direct bekijken of 
zij een muziekmiddag voor onze leden kan 
verzorgen. Uiteraard serveren wij daarbij 
een drankje om de kelen te smeren. Aan een 
andere versnapering zal het verder ook niet 
ontbreken.

5. Tot slot.
Deze Kroonbode overbrugt de periode juli/
augustus. Voor zover nog niet bekend is 
wordt de Kroonbode maandelijks “gedrukt” 
door de zorg van Yntze Wiebenga bij een 

26  augustus Dhr. Huub Smit
28 augustus Dhr. M. Schoon
31  augustus Dhr. H.Torenvlied
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-
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scholengemeenschap in Hoorn. Aangezien 
in de zomervakantie de scholen gesloten zijn 
kan  de eerstvolgende Kroonbode voor de 
maand september pas eind augustus worden 
uitgebracht zodra het nieuwe schooljaar weer 
begint.Op dit moment zijn dan ook nog niet 
alle bijzonderheden bekend van de “geplan-
de” activiteiten in augustus en kan het zijn 
dat er nog kleine aanpassingen/aanvullingen 
zullen plaatsvinden. Zo is de datum van o.a. 
de vismaaltijd nog niet definitief en kan die 
nog verschuiven. Ook zal er wellicht nog een 
leuke busreis kunnen worden toegevoegd. 
We houden jullie op de hoogte en maak het 
ons makkelijk door jullie e-mail adres op te 
geven, indien jullie daarover beschikken. 

secretaris
-o-o-o-o-

Ik heb het gekend
Ik heb het gekend, 

een straat om te spelen.
Geen auto’s, gejakker, 

maar een plaats voor spel.
Wat knikkers, een hoepel, 
een tol met een zweepje. 
De tijd was toen anders, 
ik herinner het me wel

Mijn vader stond soms in de deur 
wat te kijken.

Hij stak dan zijn hand op en lachte me toe.
De wereld was veilig, je was zo geborgen,
je had zoveel niet, maar je had zoveel toe.
Ik heb het gekend, een kamer met warmte,
met sjoelen en lezen, met lachen en pret.
Een kachel met kolen, een kop chocolade

en soms op de rug van je moeder naar bed.
Mijn opa las voor uit “Alleen op de wereld”
de poes lag op het kussen en strekt zich uit
de wereld was veilig en mateloos geborgen
met regen en wind, lekker hard tegen de ruit

Ik heb het gekend, een huis om te wonen
met ‘inmaak’ en ‘broeder’, 

wat was dat een feest!
De appels verspreid over een donkere zolder
‘t is weg en toch blijft het bestaan in je geest.

Het is alles herinering,
‘t is een vriend en een bron

van waaruit je leven zijn zin heeft gekregen.
Je had zoveel niet, maar je stond in de zon.

en het was een tijd waarin zoveel kon.

Margreet van Hoorn
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Voetbalkijken in 
“de Kroon” 

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

Ton van ‘t Riet
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Juli/augustus 2021
Horizontaal 
1 schamele behuizing 8 ordinair 
13 behoeftig persoon 14 kortha-
rige hond 15 in gereedheid 16 
in gezelschap van 18 gehuil|19 
senior 20 om deze zaak 22 eb
24 iemand die dieren steelt 27 
zuidvrucht 29 plaats in Florida 
30 muizengeluid 31 vochtvrij 
33 kerklied 35 laan 37 milieu-
vriendelijk (voorvoegsel) 39 
Zuid-Amerikaanse dans 41 licht 
bruinrood 43 vinger aan de voet 
44 hard metaal 46 getallenloterij 
48 deel van de hals 49 moment 
51 ieder 53 dwaas 55 samen-
hangend geheel van woorden 58 
afloop 59 verdikte huid 61 vleu-
gel 62 valse vouw 64 een zeke-
re 65 jenever 68 dank je (Frans) 
70 godin van de jacht 72 op het 
kantje 73 slordig 75 eruitzien 
76 zachtjes kermen 78 acteren 
81 wijnstok 83 bijwoord 84 
verder 86 ouderwets speelgoed 
87 grote vogel 89 s’il vous plaït 
91 Chinees gerecht 93 warme 
hoofdmaaltijd 94 verkeersteken
Verticaal
1 persoon die verward denkt 
2 ondernemingsraad 3 andere 
kant van een pagina 4 omlaag 
5 anno Domini 6 platte zeevis 

7 afsprakenboekje 8 sinds 9 zwaardwalvis 10 schuif 11 bergruimte 12 huishoudelijk artikel 
15 woning voor Vorsten 17 ten opzichte van 21 korte mededeling 23 flauw gloeien 25 dooier 
26 ingevoerde koopwaar 28 oud schip 30 egaal 32 voegwoord 34 verbrandingsrest 36 cere-
monie 38 wild rijden 40 prachtig 42 ongeluksgodin 45 Balt 47 Spaanse uitroep 50 Bulgaarse 
munteenheid 52 Japans gewaad 53 tegen kogels beschermd 54 klodder 56 kind 57 waardig 
lopen 60 claxongeluid 63 ingenieur 65 instemming 66 cosmetisch product 67 opsteller van 
de relativiteitstheorie 69 hoekschop 71 programmapunt 74 naaktrecreant 76 insect 77 niet 
lang geleden 79 soepgroente 80 slaper 82 avondjurk 85 gerechtelijk vooronderzoek 88 bin-
nen 90 per persoon 92 mij
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Toen kwam er een 
bij bij, 

die ging over de 
weg weg

We kennen allemaal het bekende taalgrapje: 
Toen kwam er een bij bij, die ging over de 
weg weg. We weten ook allemaal uit de me-
dia dat het lang niet goed gaat met de bijen. 
Ik moest hier aan denken toen ik tijdens mijn 
rondje vanuit de verte, naar de bijenkast keek 
die in het veld naast de volkstuin in de Schel-
penwijk staat. 

De bijen zijn er al sedert miljoenen jaren. 
Misschien wel goed voor een verhaaltje in 
de Kroonbode. We hebben allemaal wel eens 
een bijenzwerm gezien en dan blijven we 
liever uit de buurt. Je ziet soms plaatjes van 
imkers die helemaal onder de bijen zitten. 
Dan moet je wel vertrouwen hebben.

De honingbij is een uniek schepsel in de 
natuur. Het is het enige insect dat in staat is 
om zijn eigen voedsel aan te maken en door 
deze eigenschap wordt o.a. de mens in staat 
gesteld om de honing te oogsten. De bij is 
in wezen een kleine chemische fabriek die 
verschillende voedingsmiddelen produceert 
die al sinds de oudheid bekend zijn. Een bij 
weegt ongeveer een tiende van een gram en 
dan te weten dat ze op de terugweg naar de 
korf de helft van haar eigen gewicht aan nec-
tar meesjouwt. Ze maakt ongeveer 20 vluch-
ten per dag. Voor één kilo honing moeten ze 
50.000 keer op pad, dat vertegenwoordigd 
zo’n 40.000 km aan afstand... een keertje de 
Aarde rond. In de korf zelf vindt de nectar-
overdracht plaats via de antennes.

De koningin legt ongeveer 2000 eitjes per 
dag. Zij kan ongeveer 4 tot 5 jaar oud wor-
den. Wanneer de werkbijen van de korf geen 
koningin meer hebben is het snel einde ver-
haal, want alleen de koningin legt eitjes en 
de werkbijen leven niet lang. Wanneer er 
tekenen zijn dat de koningin hen zal verla-
ten of overlijden, selecteren ze 3 á 5 larven 
en bouwen voor deze koninklijke cellen. dit 
zijn cellen die wat groter zijn dan de gewone 
cellen. Zij vullen deze cellen met koninklij-
ke gel. Deze gel wordt alleen geproduceerd 

door klieren in de kop van werkbijen van een 
bepaalde leeftijd. Deze gel dient om larven 
in het begin van hun leven te voeden, daarna 
krijgen de larven een samenstelling van enkel 
pollen en honing. De toekomstige koningin-
nen krijgen enkel koningklijke gel die hen 
in staat steld zo’n 3 tot 5 jaar te leven. De 
larven gevoed met pollen leven slechts vijf 
weken.
Daar een bijenvolk slechts een koningin 
nodig heeft selecteren de werkbijen meerde-
re larven voor hun speciale taak, om uit te 
groeien tot jonge vorstinnen. Wanneer dan 
de jonge vorstinnen hun cel verlaten dan zal 
de sterkste de andere doden. Zo blijven de 
toekomstige jongen sterk en actief.
Na enkele dagen gaat de jonge koningin op 
huwelijksvlucht. Alle mannetjes klaar om in 
te grijpen want voor de rest hebben ze niet 
veel te doen. Tijdens de vlucht van de konin-
gin op volle snelheid, gaan alle mannetjes 
achter haar aan en de snelste, ongeveer een 
tiental, paren met haar. Nog een goede garan-
tie dat de nakomelingen van deze koningin 
de sterkste en actiefste bijen zijn, omdat hun 
ouders dat ook waren. De mannetjes sterven 
na de paring of aan het einde van de zomer, 
of zij gedekt hebben of niet. De werkbijen 
stoppen met het voeden van deze pechvogels 
en jagen de mannetjes de korf uit. 

Hierbij een opsomming van de taken die da-
gelijks door de werkbijen worden uitgevoerd:
-Het schoonhouden van de korf
-Het voeden van de larven
-Het fabriceren van was voor de bouw van   
 de honingraten
-Bewaking van de korf
-Ventileren van de korf
-Voorziening van water, nectar, stuifmeel, en  
 propolis.

Propolis is een lijmachtige substantie, ge-
maakt door honingbijen uit knoppen, sap 
van planten en bomen (meestal hars), en 
andere botanische bronnen. Propolis wordt 
door bijen gebruikt om ongewenste kieren en 
openingen in het nest te dichten en de wan-
den te bekleden. Propolis was al in de Griek-
se oudheid bekend om zijn geneeskrachtige 
werking en is een krachtig anti-bioticum; het 
werkt bacterie- en schimmeldodend.

De volkstuinvereniging is blij met een bijen-
kast vlak in de buurt.   H.T.
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Schilderclub om de 
koffie in de Kroon

We mochten weer. Op 2 juni was het voor 
ons de schilderclub weer de eerste keer dat 
we elkaar zagen. Het was vandaag alleen 
koffiedrinken. We waren allen heel blij om 
elkaar weer te zien. Nel en ondergeteken-
de hadden wat lekkers gebakken. Dus ieder 
kon weer smullen. Drie dames moesten 
door andere activiteiten zich afmelden.  We 
hebben weer wat bij kunnen praten. Allen 
gevaccineerd, dus dat was fijn. Hier en daar 
toch corona opgelopen of iets anders gehad 
maar we waren weer bij elkaar. Toch moet je 

na zo’n tijd eerst even weer een start vinden 
in het gesprek, lijkt het wel. Ieder heeft wel 
iets, maar we kunnen ook niet iedereen ver-
staan. Sommigen hebben daar wat meer last 
van, ivm de gehoorapparaatjes. Een uitkomst 
maar in groepen soms lastig. Uiteindelijk 
hebben we toch wel  lekker gebabbeld. De 
heren van de koffie club waren ook present  
en niet te vergeten, Ge in haar winkeltje.  
Ook onze koffieschenkmannen, Jelle en 
Henk, hebben zich weer zoals we gewend 
waren goed gedragen! Lekkere koffie gezet! 
We hebben nog even rond gekeken hoe het 
zal worden wanneer de leden van het Post-
huis erbij komen met de spullen die daarbij 
horen.  En voor ons belangrijk, hoe gaat het 
met de schilderijen, waar kunnen en mogen 
die nog hangen? Wat zal ons plekje worden, 
blijven? Komt allemaal vast wel goed. De 
planning is om 1 september weer te gaan 
schilderen. Ik kijk er naar uit. Een paar 
hebben wel creatieve dingen gedaan zoals 
quilten, kleuren, borduren en ik heb wat 
geschilderd. Volgens mij is Nel ook aan iets 
begonnen.  Leuk hoor.  
Toen de koffie tijd bijna voorbij was  kwam 
de behoefte nog langs om dit nog een keer in 
de zomer te doen. We kijken of dit in juli een 
keer kan. 

Expositie Bonifatiuskerk Medemblik.
Wat ik ook nog even wil melden, dat er in de 
zomermaanden in Medemblik in de Bonifati-
us kerk een expositie is, van werken die in de 
Coronatijd gemaakt zijn. Ik werd daar door 
Nel op geattendeerd. Ik heb namelijk een 
schilderij gemaakt met zicht op Medemblik 
vanuit de polder. Dit schilderij heeft ook in 
de Kroon gehangen.  Ik heb me aangemeld 
en ben zogezegd aangenomen. Wat inhoudt 
dat het schilderij de zomermaanden daar 
komt te hangen.  
Het zijn niet alleen schilderijen die daar 
zullen komen, ook andere kunst. Ik weet nog 
niet  meer, maar hierover komt ook nog meer 
bekendheid in de krant. De Expositie wordt 
27 juni geopend en duurt tot 12 september. 
De toegang is gratis, maar een kleine bij-
drage is gewenst voor de kosten. Het is ook 
nog niet allemaal duidelijk hoe en wat er wel 
en niet kan, vandaar is er nog niet veel af te 
spreken en te melden.  Wanneer er voldoende 
duidelijkheid is, zal er meer in de krant ko-
men te staan. 
Vriendelijke groet, 

Kroonmenu 
van de maand
Komkommersalade 

met munt
Ingredienten:

6 aardappelen
1 grote komkommer
150 gram kerstomaatjes
6 blaadjes munt
Citroensap
200 gram visfilet, bijv. kabeljauw
Peper
2 eetlepels volkorenmeel
2 eetlepels vloeibare margarine

Bereiding:
Schil de aardappelen en kook ze in weinig 
water gaar. Schil de komkommer en halveer 
hem in de lengte. Schraap met een lepel de 
pitjes eruit. Snijd de helften in smalle boog-
jes. Was de kerstomaatjes en halveer ze. 
Houd een paar achter. Was de munt en snijd 
de blaadjes klein. Meng de tomaatjes, de 
munt en wat citroensap door de komkommer.
Snijd de visfilet in reepjes. Bestrooi de vis 
met peper en bestuif met volkorenmeel.
Verwarm de margarine en bak hierin de vis-
reepjes in 5 minuten  gaar en lichtbruin.
Neem de vis uit de pan. Bak de achter gehou-
den stukjes tomaat even in de achtergebleven 
margarine. Giet er 100 ml water bij, laat de 
jus even pruttelen. Geef de komkommersala-
de bij de aardappelen met jus en de vis.

Eet smakelijk, Suzan
-o-o-o-o-





pagina 12

Een leuk 
verjaardagscadeau

Voor mijn verjaardag kreeg ik toentertijd 
o.a. een bon voor een vlucht met een zweef-
vliegtuig. Het is zondagmorgen 23 september 
2015, elf uur. Vandaag ga ik de bon verzil-
veren en meevliegen met een zweefvlieg-
tuig. Eerst even melden bij de verkeerstoren 
(ahum) van de “Zweefvliegclub Den Hel-
der”. Deze staat, samen met de lier die de 
vliegtuigen omhoog trekt, zo’n kilometer 
ten zuiden vanaf de startplaats bij de Ulke-
weg. Ik wandel er heen langs de kant van het 
vliegveld. Het is prachtig weer om te vliegen. 
De temperatuurmeter in het verkeerstorentje 

Koffiedrinken 
op zondag

Gezien bovenstaande mag 
zeuren alleen tijdens 

het koffiedrinken. U komt toch 
ook zeuren op de zondagen 

18 juli en 15 augustus?
Welkom

Henk en Dirkje

Oplossing Kroonpuzzel
Geweldig! Elf inzendingen. 

De oplossing luidt deze keer:
“Wie de schoen past trekt hem aan”

Onze winnaar is deze keer dhr. Piet 
Braaksma, Leeuwetand 12 alhier. Van harte 
gefeliciteerd. Het bloemetje is onderweg.

-o-o-o-o-



wijst 67graden Fahrenheit aan (bijna 20 
graden Celsius) en een windsnelheidsmeter 
geeft 4,8 m/sec aan. (bijna 20km p/uur). Het 
zweefvliegtuig met het nummer “PH-2013” 
groot op de romp geschilderd komt net terug 
van een vlucht en zet de landing in. Dit is 
het toestel waarmee ik de lucht in zal gaan. 
Ik loop naar de plek waar hij is geland en 
maak kennis met de piloot. Hij is bezig om 
het vliegtuig aan een vleugeltip in de goede 
richting te draaien zodat het sleepautootje 
hem straks naar de startplek kan brengen. Als 
ik hem aanspreek zegt hij: “Blijf even aan 
de kant staan, er komt er net eentje binnen!” 
Als ik in noordelijke richting kijk zie ik er 
inderdaad eentje komen. Het is nog een klein 
stipje maar wordt snel groter. Vlak naast ons 
glijdt hij over het gras tot een stop. Het is 
nu veilig en wanneer ik weer op de piloot 
toeloop maken we kennis. Ik weet zijn naam 
niet meer, maar voor het gemak noemen we 
hem in dit verhaal maar Jaap.

Het rode sleepautootje met op het achterste 
nummerbord de tekst “follow me” gaat voor 
de 2013 staan en de sleepkabel wordt aan de 
neus van het vliegtuig bevestigd. Dan wordt 
het naar der startplek gesleept en wordt er 
aangesloten in de startrij. Even later zijn we 
al aan de beurt en een van de kabels met pa-
rachute, wordt aan de 1013 gekoppeld.
Tussen de kabel en het vliegtuig komt een 
breekpen om bij onvoorziene krachten de 
kabel voortijdig los te gooien. De parachu-
te dient om de kabel, nadat de piloot de 
gewenste hoogte heeft bereikt en de kabel 
loskoppelt, geleidelijk te laten vallen. Door 
de parachute vindt men de kabel ook mak-
kelijker terug. De plastic kap wordt open 
geklapt en ik stap in op de achterste zitplaats. 
Jaap helpt mij met het bevestigen van de vei-
ligheidsriemen. Ik krijg duidelijke instructies 
hoe te gaan zitten. Ook krijg ik uitleg van de 
meters op het meterpaneeltje voor mij. Ik zie 
een viertal meters waaronder een snelheids-
meter en een hoogtemeter.

Vervolgens neemt ook Jaap plaats en gespt 
zich in. Ik zorg er intussen voor dat mijn 
kameraadje (cameraatje) gereed is voor ge-
bruik. Voor het vliegtuig staat iemand gereed 
om de kabel aan te haken. Zo… het is zo ver. 
Jaap klapt de kap over ons heen en dicht. Ik 
zit als een vorst en de camera is gereed. De 
kabel wordt nadat Jaap van binnenuit de haak 

onder het vliegtuig heeft geopend, aange-
haakt. De kabelmijnheer controleert nog even 
met een ruk aan de lijn of hij goed vast zit. 
Vervolgens houdt hij aan een vleugeltip het 
vliegtuig horizontaal. Jaap steekt zijn duim 
omhoog ten teken dat hij gereed is en bij de 
lier is men “stand by”. We wachten nu op het 
witte licht, op het dak van het verkeersto-
rentje, ten teken dat de lier gaat draaien. Daar 
gaat hij. We zien vanuit de cockpit dat de 
lamp gaat branden en, direct daarop, hoe de 
kabel strak trekt.

Tjonge, dat gaat ineens flink hard. In de 
kortste tijd zijn we los van de grond en gaan 
we omhoog. Als de hoogtemeter op 300 
meter staat ontkoppeld Jaap de kabel en deze 
dwarrelt aan de parachute naar beneden. Op 
het moment van loskoppelen voel ik dat het 
vliegtuig licht schokt, alsof het zeggen wil, 
nu kan ik mijn gang gaan. Man man, wat een 
uitzicht. Wat wonen we toch in een prachtige 
polder. Er hangt een lichte stratusbewolking 
met hier en daar blauwe openingen. Ook zijn 
er wat losse cumuluswolken te zien. Ik zie 
hoe de piloot regelmatig omhoog kijkt en het 
toestel onder zo’n wolkje stuurt. “Onder dat 
wolkje heb je de meeste thermiek” legt hij 
uit. “Eenmaal daaronder koelt de lucht wat 
af, die wordt dan als het ware wat dikker en 
geeft wat meer stijgvermogen.” De naald op 
de hoogtemeter kruipt langzaam omhoog, 
320m, 340m. De kilometer teller staat op 70 
km/uur. Ik probeer intussen wat punten in de 
polder onder ons te herkennen. Aha, dat moet 
de Schagerweg zijn en zo onderscheid ik ook 
in de verte Middenmeer en Slootdorp. Jaap 
blijft regelmatig omhoog kijken. Onverwacht 
laat hij het vliegtuig naar rechts hellen en 
begint het beeld van de polder om mij heen 
te draaien. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat 
Jaap nu cirkels begint te draaien. Ik begrijp 
ook waarom, want het wolkje bevindt zich nu 
boven ons en Jaap probeert er onder te blij-
ven om gebruik te maken van de thermiek. 

Beurtelings zie ik het kanaal, de Schagerweg, 
de Ulkeweg enz. onder mij door glijden en… 
we gaan inderdaad steeds hoger. In de verte 
het Amstelmeer en aan de andere kant het 
IJsselmeer. Wat is dat leuk. Prachtig die rode 
boerderijdaken die afsteken in het landschap.
Ik ben druk aan het filmen. Het voelt een 
beetje als in een draaimolen op de kermis. 
Steeds maar cirkels draaiend probeert Jaap 
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Egyptereis vanuit 
Middenmeer (3), 

Oktober 1996
door

De bij dit verhaal behorende fotopresentatie, 
zal ik zodra de omstandigheden het toelaten 

vertonen in “De Kroon”. 

zondag 13 oktober. 
Om zes uur lopen de wekkers op de diverse 
kamers af. Sommigen hebben wat moeite 
met opstaan. Om half zeven ontbijt en om 
zeven uur, vertrekken we met het bekende 
busje richting Gizeh. We worden uitgezwaaid 
door de toeristenpolitie die de gehele nacht 
voor het hotel op wacht heeft gestaan. We-
derom gigantisch chaotisch verkeer, claxons, 
geschreeuw van mensen, geluid van de met 
hun hoeven op het asfalt klepperende ezeltjes 
en paarden. Wanneer wij de Nijl oversteken 
naar de westoever zien wij het Hilton, waar 
we gister gegeten hebben, in de verte liggen. 
Een paar kilometer nadat we over de brug 
gegaan zijn, draaien we linksaf en gaan in 
zuidelijke richting  langs het irrigatiekanaal, 
dat parallel aan de Nijl loopt, richting de 
Sakkara - piramide. Rob adviseert ons niet 
via de officiële ingang het gebied van de pi-
ramiden te betreden i.v.m. de opdringerigheid 
van gidsen enz.

Dit bleek geen slecht advies. We gaan vanaf 
de parkeerplaats dwars door zand naar de 
beroemde trappiramide waarin koning Djoser 
werd begraven. Hij was een vorst uit de der-
de dynastie en regeerde van 2697 voor Chr. 
tot 2677 voor Chr. en hij wordt gezien als 
stichter van het Oude Rijk met Memphis, de 
"Stad der Witte Muren", als hoofdstad. Tij-
dens deze dynastie werd het graf van de farao 
tevens het symbool van de onsterfelijkheid, 
de hemelse macht die tot voorbij de dood 
reikt en die ten goede komt aan het gehele 
land. Zijn beroemde architect Imhotep, ook 
bekend als arts en raadsheer van de koning 
vertolkte deze denkbeelden door eenvoudi-
ge "mastaba's" (Het Arabische woord voor 
"bank") te verhogen en hierop weer andere 
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omhoog te komen, hopend op wat thermiek, 
maar die is er nog steeds niet. We zitten nu 
op zo’n 290 meter bij een snelheid van 65 
km/uur.
Draaien, aldoor maar draaien… Is daar geen 
liedje van? Aha, we lijken beet te hebben!
De hoogtemeter komt langzaam boven de 
300. Ik zie onder ons op het grasland de 
schaduw van het wolkje waar we gebruik van 
proberen te maken. We zien in de verte nog 
enkele zweefvliegtuigen. 340 bij 70 km/uur 
wijst de hoogtemeter nu aan. Ja, we stij-
gen nog steeds, 350… 370…. We beginnen 
nu toch duidelijk omhoog te spiralen. Jaap 
geeft wat meer roer zodat de cirkels kleiner 
worden en we sneller in de rondte draaien. 
Amstelmeer, Slootdorp, Schagerweg, Kanaal, 
Amstelmeer, Slootdorp, Schagerweg, Kanaal. 
We zitten nu al op de 400 meter. Ik geniet.
Zowel Jaap als het vliegtuig krijgen er zin 
in… 450 meter, 460 meter… Door de kleine 
bochten neemt de snelheid wat af naar 60km/
uur. Onder het draaien zitten we gezellig te 
babbelen. Als ik weer op de hoogtemeter kijk 
staat deze op 470 meter. Dit moet het zo’n 
beetje zijn. We zitten nu dichter onder de 
wolk en vliegen weer in een rechte lijn. We 
zien onder ons hoe een ander zweefvliegtuig 
de daling inzet. Jaap kijkt voortdurend om 
zich heen naar eventuele andere zweefvlieg-
tuigen en zet een langzame daling in. Met 
een grote bocht komen we ten noorden van 
de Ulkeweg, recht in het verlengde van het 
vliegveld.
Ik zie vlak over de Ulkeweg het startgedeel-
te  van het vliegveld met rechts daarvan de 
hangaar en nog verder weg het verkeersto-
rentje en de lier. Daar gaan we… op slechts 
enkele tientallen meters  over de Ulkeweg en 
een paar seconde later raken we met een paar 
lichte schokken de grond. Jaap laat het toe-
stel uitglijden en dan liggen we stil, waarbij 
het toestel iets scheef valt. We zijn een klein 
half uurtje onderweg geweest en het was fan-
tastisch. Ik bedank Jaap heel hartelijk voor 
de mooie vlucht. Ik zie nog, hoe met een 
daarvoor speciaal gereed gemaakte trekker, 
vier sleeplijnen met hun parachutes worden 
aangehaakt, ieder aan een eigen haak zodat 
de lijnen niet in elkaar kunnen raken. Vervol-
gens rijdt de trekker met de lijnen naar het 
startgedeelte, klaar voor de volgende vluch-
ten. Het is voor mij weer tijd om naar huis te 
gaan. Wat een mooi verjaarscadeau!

H.T.



mastaba's te plaatsen. 
Zo ontstond de trappen - piramide, een sym-
bolische trap waarlangs de ziel van de farao 
naar de hemel kon opstijgen. Djoser was, 
voor zover nu bekend, de eerste farao die een 
graf van zulke monumentale afmetingen liet 
bouwen.

We gaan de warmte al duidelijker voelen. We 
moeten oppassen om niet te verbranden.
Rob vertelt ons dat wanneer wij vanaf de 
piramide in noordwestelijke richting verder 
lopen we op een verharde weg zullen terecht 
komen die in westelijke richting naar het 
Serapeum leidt. Daar willen we heen, dus zo 
gezegd zo gedaan. We verlaten de schaduw 
van de trappenpyramide van Djoser en be-
geven ons door een veld met de opgravingen 
van allerlei ruïnes. Dit veld gaat langzaam 
over in pure woestijn. Uiteindelijk bereiken 
we inderdaad een prachtig verharde weg, 
waar galopperende kameeldrijvers ons pro-
beren te overtuigen dat we het lopend nooit 
zullen halen. We begeven ons ondanks deze 
noodsignalen lopend in westelijke richting 
en aan het einde van de weg, als een soort 
onverwachte oase, bereiken we zowaar een 
oude legertent met wat lemen huisjes er om-
heen, waar men verfrissingen en souvenirs 
kan verkrijgen. Ondanks de grote verleiding 
besluiten we eerst nog even de tent voorbij te 
lopen en eerst het hiervoor genoemde Se-
rapeum, ook wel het Apigra of stierenmau-
soleum genoemd te bezoeken. Tijdens deze 
wandeling voel ik mijn nek begint te schrij-
nen van de felle ochtendzon. Gelukkig had ik 
al een petje op en een grote zakdoek bij me, 
zodat ik die vanuit mijn petje als neklap kan 
gebruiken. 

Het Serapeum, de catacomben waarin de 
heilige stieren van Hapi werden begraven, 
ligt grotendeels onder het woestijnzand en 
is alleen te herkennen aan de plotseling voor 
ons op doemende lange verharde helling die 
naar beneden afloopt en naar de ingang leidt. 
Het Serapeum is tussen de 26e en de 30e dy-
nastie (tussen 1200 en 500 v.Chr.) gebouwd 
en het woord is afgeleid van "Oesir-Apis" 
ofwel "De overleden Apis.) Bij de ingang 
sjofele Egyptenaren die ons de toegangskaar-
ten verkopen en zich aanbieden als gids. We 
maken hen met handen en voeten duidelijk 
dat wij geen gids wensen. De toegangsprijs 
blijkt het dubbele te zijn van wat Rob ons 
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verteld heeft en dit zal de hele reis structureel 
zijn, daar de Egyptische regering drie maan-
den eerder de toegangsprijzen onverwachts, 
heeft verdubbeld. Beneden in het schemer-
licht van de tempelgang staan we versteld 
van de lange rij zijkamers en in elke zijkamer 
een enorme granieten graftombe van zo’n 60 
tot 80 ton gewicht, uit één enkele steen uitge-
hakt. Deze tombes zijn elk geheel of gedeel-
telijk afgedekt door zestig cm dikke deksels 
van 20 ton, zo passend, dat er  bij wijze van 
spreken, nergens een aardappelmesje tussen 
te krijgen is. Deze precisie, in combinatie 
met de gigantische afmetingen, gaat ons 
huidige begrip te boven. Machines om dit na 
te maken bestaan momenteel niet en het zou 
een fortuin kosten om zulke machines te bou-
wen – het lijkt volstrekte waanzin. Extreem 
high-tech precisie steenhouwtechniek, boor 
en polijsttechniek werd hier in de oudheid 
toegepast. En dat zonder elektriciteit? Wie 
deed dit, hoe en waarom? De heilige stier 
Apis was de levende incarnatie van de god 
Ptah, op afbeeldingen voorgesteld als een 
stier met een zonneschijf tussen de horens. 
Hij werd beschouwd als vruchtbaarheidssym-
bool. Er werd jaarlijks een stier uitgezocht 
die speciale kenmerken vertoonde. Hij had 
meestal een zwarte huidskleur en een witte 
tekening op zijn voorhoofd. Hij werd da-
gelijks verzorgd en aanbeden. Na zijn dood 
werd hij gebalsemd en gemummificeerd.

Wanneer we ons weer naar de uitgang bege-
ven beduidt een der Egyptenaren ons her-
haaldelijk om hem door een gesloten deur 
vlak bij de uitgang te volgen. Rob, onze gids, 
die niet mee naar binnen gegaan is, heeft ons 
echter gewaarschuwd hier niet op in te gaan 
en dat dit alleen maar om "babsis" (fooi) 
te doen is. Wanneer we weer buiten zijn 
probeert een tiental kameeldrijvers ons een 
kamelenrit op te dringen en een paar van ons 
geven hier gevolg aan. Het is in de korte tijd 
dat wij binnen waren voelbaar warmer ge-
worden. Eerst maar naar de tent waar verfris-
singen en souvenirs te koop zijn. In de tent 
aangekomen komen we lekker bij. Dat half-
uurtje met een koele frisdrank doet ons goed. 
Voor de ingang van de tent worden we door 
een wat oudere Arabier zeer aangeprezen zijn 
souvenirs te bekijken. Ik vind de zakdoek in 
mijn nek toch niet erg voldoen als tropische 
dracht.Ondanks de zakdoek gaat mijn nek 
zeer doen. Daarom, schaf ik mij, zonder enig 
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zoals je dat wel eens in historische films ziet.  
Langs dit irrigatiekanaal staan diverse zoge-
naamde scholen om tapijten te leren weven. 
Er wordt door ons druk gefotografeerd en 
gefilmd en even verderop  ………. Een heer-
lijke eetgelegenheid.

Het is intussen al middag en we lusten best 
wel wat. Heerlijk tussen de verkoelende 
tapijten laten we het ons best smaken.  Ook 
hier in de tuin is men aan het dadels plukken. 
Wat hebben we hier heerlijk gegeten. De tuin 
om het restaurant was ook een pracht met 
allerlei in bloei staande bomen. We zijn toch 
wel echt op vakantie. Dan weer in het bus-
je en op naar de piramides van Gizeh. Hier 
maken we een lange wandeling langs de drie 
piramides. Bij de piramide van Cheops, de 
zogenaamde Grote piramide, gaan enkelen 
van ons naar binnen om via de trap in de 
zogenoemde Galerij, de enorme klim naar de 
Koningskamer te maken. Ik ben onder de in-
druk en ik steek even mijn hand in de ingang 
van de pas ontdekte 20 bij 20 cm kokers, die 
helemaal schuin omhoog naar de buitenzijde 
van de piramide lopen en in een daarvan is 
m.b.v. een kleine rijdende robot, een gouden 
valdeurtje ontdekt. Andere van onze ploeg 
blijven na de tocht door het mulle zand, 
lekker even rusten in de schaduw aan de voet 
van de piramide. Indrukwekkend! Wat een 
bouwwerken. En nogmaals, hoe kregen ze 
het voor elkaar al die enorme stenen van 60 
ton (Het gewicht van 80 auto’s) op elkaar te 
stapelen. 

Wanneer we buiten terug zijn worden we er 
op geattendeert dat er zo’n tien meter boven 
de ingang twee enorme schuine stenen zicht-
baar zijn. Dit blijken twee sluitstenen te zijn 
die het gewicht van het piramidegedeelte 
boven de Grote galerij opvangen. Zij kwa-
men tevoorschijn toen men op de verkeerde 
plek naar de ingang zocht. Hiertoe werd een 
gedeelte van de buitenzijde weggehakt. Wan-
neer ik langs een muur met hiëroglyfen loop 
vind ik een blauw steentje in het zand. Het 
blijkt een scarabee te zijn, een gelukskever, 
dus mijn dag kan niet meer stuk. Deze scara-
bees zijn bij honderden in de souvenierwin-
kels te koop.   wordt vervolgd

onderhandelen, dus zeer on-Egyptisch, een 
witte hoofddoek met band aan. De Egypte-
naar doet mij voor hoe die te dragen en dat 
voelt lekker. Die kerels zijn er best achter. 
Het wapperen van de doek om je hoofd in 
de warme wind geeft een verkoelend effect. 
Diversen van onze groep volgen en al snel is 
er weinig Europees meer aan ons te herken-
nen. Er zijn er een paar van ons die zelfs nog 
verder gaan en zich een Arabieren overgooier 
aanschaffen. Wanneer we allen voorzien zijn 
barsten pas echt de reclameactiviteiten van 
de kamelendrijvers los. Het grootste gedeelte 
van ons gezelschap geeft hieraan gevolg en 
twee bij twee wordt men op de prachtig uit-
gedoste kamelen geplant. Dit natuurlijk wel 
nadat de kamelen zich met veel protest en 
met niet vriendelijk aandoende bewegingen 
door de knieën hadden laten zakken. 
De overigen volgen al filmend en fotogra-
ferend de kameelrijders. De positieve op en 
aanmerkingen t.a.v. de amateur-Arabieren 
zijn natuurlijk niet van de lucht. Opmerkin-
gen zoals: “Weet je het stuur te vinden?” of 
“Goed dat je geen hoogtevrees hebt.”
Kameelrijders en voetgangers begeven zich 
door een echt stukje woestijn terug naar de 
Pyramide van Djoser en nu langs de westzij-
de van dit monument.

Onderweg passeren we de mastaba's van 
Phantotep en Achetotep, waar men bezig is 
met opgravingen. Nu wel via de officiële 
oprit terug naar het parkeerterrein waar we 
in het inmiddels bloedheet geworden busje 
stappen. We verlaten de woestijn en komen 
weer terug in de smalle strook begroeiing 
langs de Nijl. We rijden de weg terug over 
de weg langs het irrigatiekanaal waarover 
we ook op de heenreis gekomen zijn. Nog 
geen twee kilometer vanaf Sakkara zien we 
vanaf de op een soort dijk gelegen autoweg 
hoe men bezig is om dadels te plukken. Een 
jongen loopt tegen de stam van een boom op 
m.b.v.  een om de boom geslagen gordel, op 
zo'n 5 meter boven de grond, is hij aan het 
dadels plukken. Hij laat de geplukte dadels 
op de grond vallen.  Kleine kinderen zijn 
bezig deze op te rapen. Zij rangschikken de 
dadels in keurige rijen op de grond om ze 
in de zon te laten drogen. Ook zien we een 
stukje verder, hoe een met een door een koe- 
getrokken ploeg, een stukje grond tussen de 
palmbomen wordt omgetrokken. Je waant je 
in zo'n stukje oude Arabische geschiedenis, 
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Kippenvel!!!
Tja... Het bezorgd mij nog steeds kippenvel 
als ik er aan terug denk. Het was voor het 
eerst in maart 2009 dat ik het poollicht zag. 
dit was op de Lofoten tijdens mijn bezoek 
aan het Poollichtcentrum. Indrukwekkend. 
Grote groene en rode vlammen die over de 
hele zichbare hemel dansen, vergelijkbaar 
als bij het waterorgel in de Efteling. Er zijn 
eigenlijk twee redenen waarom ik er in deze 
dagen aan terug moet denken. Op 15 mei een 
bericht in de media dat het op die dag precies 
honderd jaar geleden was dat er een giganti-
sche geomagnetische storm plaats vond met 
enorme gevolgen. Ten tweede, omdat ik het 
plan heb opgevat, indien mogelijk, het pool-
lichtcentrum en mijn vrienden weer eens te 
bezoeken.

Een ander woord voor geomagnetische storm 
is “zonnestorm”. Wat heeft dat nu met het 
poollicht te maken? Wel, we weten nu, dat 
een uitbarsting op de Zon de veroorzaker is 
van het poollicht. Dat poollicht ontstaat door 
een enorme uitbarsting op de Zon waarbij 
een elektronenwolk vrijkomt. Als dan zo’n 
uitbarsting plaats vindt en de snelheid van 
die elektronenwolk is groter dan de ontsnap-
pingssnelheid die je bij de Zon nodig hebt 
om de ruimte in te komen ,(750 km/sec = 
2.700.000 km/uur) dan wordt die wolk de 
ruimte in geslingerd. Nu, in deze tijd noemen 
we zo’n wolk elektronen een “coronale mas-
sa-ejectie” (CME’). Als zo’n uitbarsting dan 
ook nog in de richting van de Aarde plaats 
vind, dan zijn de vlammetjes echt aan het 
dansen. In 1921, honderd jaar geleden, had-
den wetenschappers nog nooit van CME’s 
gehoord, dus ze waren volledig verrast. Toen 
de plasmawolken arriveerden, en bijvoor-
beeld iemand die achter de morsesleutel zat, 
de vonken uit zijn sleutel zag spatten en een 
opdonder kreeg van de stroom, had men nog 
geen idee waar dit vandaan kwam.
 
Enkele dagen na vertrek vanaf de Zon ketst 
de wolk electronen af op het aardmagnetisch 
veld, een magnetische mantel om de aarde, 
en stroomt langs de magnetische polen de 
dampkring binnen. Wanneer die elektro-
nestroom heel heftig is, dan spreken we van 
een geomagnetische storm oftewel “zonne-
storm” en je weet dat zo’n zonnestorm ern-

stig is wanneer er gebouwen door in brand 
vliegen en dat was op15 mei precies honderd 
jaar geleden dat dit echt gebeurde. Op 3 uur 
onze tijd op die zondagnacht trof de grootste 
zonnestorm van de 20e eeuw de aarde. Een 
telegraafcentrale, in Zweden, waar mensen 
berichten over de aarde verstuurden via de 
morsesleutel, ging in vlammen op. Aan de 
andere kant van de Atlantische Oceaan was 
hetzelfde aan de hand in New York. Vlam-
men overspoelden de schakelpanelen van de  
telegraafcentrale van bij het Brewster-station 
van de Central New England spoorwegen en 
verspreidden zich snel om het hele gebouw 
te vernietigen. Tijdens de vuurzee brand-
den langeafstandstelefoonlijnen uit in New 
Brunswick; spanningen op telegraaflijnen 
in de VS piekten tot 1000 Volt en poollicht 
werd waargenomen door schepen op en 
rond de evenaar. In 1989 vond eenzelfde 
soort zonnestorm plaats. In New Foundland 
o.a.verbrandde een transformatorstation en in 
Gotenburg ging in de hele stad het licht uit.

Men moet er niet aan denken wat de ge-
volgen zouden zijn als zo’n zelfde storm 
vandaag de dag toesloeg. In een wetenschap-
pelijk rapport van 2013 worden de moge-
lijkheden samengevat. Hieruit blijkt dat de 
eventuele branden wel de minste van onze 
zorgen  zullen zijn. De moderne technologie 
is veel gevoeliger voor zonneactiviteit dan 
de eenvoudige koperdraden van 1921. Een 
zonnestorm kan vandaag de dag regionale 
stroomuitval veroorzaken, luchtreizigers 
blootstellen aan straling, satellieten uitscha-
kelen en radiogebaseerde technologieën zoals 
GPS uitschakelen.
Over de GPS gesproken, we zien GPS mo-
menteel als onze belangrijkste manier om 
dingen te vinden: Als voorbeeld moet u zich 
voorstellen dat ambulances de kortste weg 
naar de plek van een ongeluk niet vinden, 
of dat piloten start of landingsbanen niet 
meer vinden, enz enz. Maar er is meer aan 
de hand. GPS vertelt ons hoe laat het is, een 
dienst van atoomklokken aan boord van de 
satellieten. In feite is GPS-tijd verweven in 
het weefsel van de hele moderne samenle-
ving. 

Statistieken hebben uitgewezen dat zo’n 
heftige  zonnestorm eens in de 40 tot 60 jaar 
plaats vindt en... we zijn al overtijd.     H.T.
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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



De grote Bingo
Op 4 juni is het zover, na een lange pe-
riode van het niets mogen doen, wegens 
de corona, konden we gelukkig weer een 
bingo organiseren. Men kan zien, dat na 
zo’n lange periode, waarin wegens besmet-
tingsgevaar niets mocht, alles weer op gang 
moet komen. Was het voorheen zo, dat de 
zaal vol zat, nu waren we met slechts 19 
spelers aanwezig. De volgende keer be-
ter!!                                       Om even over 
half twee zijn Hannie Braak en Mary Bos 
druk in de weer om alles voor te bereiden. 
Het eerste, wat opvalt is de tafel met een 
schat aan prijsjes. We worden direct voorzien 
van koffie/thee met naar keuze een heerlijk 
cakeje. Mary heet ons allen hartelijk welkom 
en is blij, dat we weer wat mogen. Zij deelt 
mee, dat deze middag aangeboden wordt 
door het Oranjefonds. Hiervoor onze hartelij-
ke dank. Ook vraagt zij of we nog weten hoe 
het spel gaat. Iedereen blijkt dit nog te weten. 
Als men op het bord kijkt, is het soms een 
ingewikkelde zaak met al die reeksen, hori-
zontaal en dan weer diagonaal of verticaal. 
Na 4 rondjes gespeeld te hebben is er weer 
koffie of thee met een versnapering. In de 
pauze lijkt het wel of er veel ingehaald moet 
worden, zo druk wordt er gepraat. Dan gaan 
we weer door met het spel. Hannie loopt 
alles te regelen en Mary is de spreker. Even 
later is Hannie de spreker en Mary de rege-
laar. Om half 4 is de tweede pauze en wordt 
er een drankje aangeboden. Opvallend is, dat 
veel ouderen liefhebbers zijn van advocaat 
met slagroom. Ook worst en kaasblokjes ont-
breken niet. Na dit alles genuttigd te hebben 
wordt het spel voortgezet met nog een paar 
rondjes. Dan worden de punten opgeteld en 
blijkt, wie er gewonnen heeft. Dat is Hannie 
Wijtman. Zij mag als eerste een prijs uitkie-
zen. Zo worden we allemaal afhankelijk van 
het punten totaal bij de tafel geroepen en 
gaan we allemaal met een prijsje naar huis.                                                                                       
Hannie sluit de middag af, met dank voor de 
opkomst en hoopt ons bij de volgende bingo 
weer te zien. In de Kroonbode komt de da-
tum van de volgende bingo. Hartelijk dank 
namens allen voor het verzorgen van deze 
prettige middag en voor het vele werk, hier-
aan verricht. 

D.S. 
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Ik voel mij welkom 
op Kroonwaard

Ik ben Magdalena Laszkiewicz, 34 jaar oud. 
Ik woon in Middenmeer, samen met mijn 
twee zonen, Mateusz (6 jaar) en Michai (2 
jaar). Ik kom uit Polen en woon sinds 2009 
in Nederland. Mijn eerste werkzaamheden 
waren in de tomatenkassen, maar al spoedig 
besefte ik dat dit niets voor mij was. Ik zocht 
ander werk en ging werken bij “ Tripel a” in 
Middenmeer. Dit is een sorteerbedrijf voor 
gebruikte kleding. Dit bleek het ook niet 
helemaal te zijn. Ik bleef zoeken naar ander 
werk. Dit omdat mijn eigenlijke opleiding 
en mijn werk in Polen sportlerares op ba-
sisscholen was. Ik had in Polen twee banen, 
te weten, sportlerares en zweminstructeur/
badmeester. Ik ga nu sinds kort werken als 
stagiaire in het zwembad “ de Terp” in Wie-
ringerwerf. Daar hoop ik natuurlijk ook een 
baan te krijgen.

Nu ben ik als 
vrijwilligster al 
weer vele maan-
den op de dins-
dagochtenden 
behulpzaam op 
de koffieochten-
den in Kroon-
waard. Ik leer 
hier heel veel 
over de Neder-
landse taal en 
de cultuur. Zo 
leer ik ook over 
de Nederlandse 

tradities en kan ik vertellen over de tradities 
in Polen. Ik word dan door de aanwezige 
koffiegasten uitgenodigd om iets te vertellen 
en dan word ik gecorrigeerd als ik de woor-
den fout zeg. Ik krijg ook complimenten als 
ik het goed zeg.

De mensen zijn mij hier heel behulpzaam en 
hartelijk. Door ook iets voor de anderen te 
kunnen betekenen en ik van ze leer, voel ik 
mij gelukkig en welkom op Kroonwaard.

-o-o-o-o




