Colofon
'De Kroonbode'
is het maandblad van Seniorenvereniging
"De Kroon" (SVK) en wordt uitgegeven sedert 23-11-1990.
Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg
van Yntze Wiebenga

Aanmeldingsformulier lid/donateur
Ondergetekende
naam en voorletters Geb.jaar
M/V
................................ ................ ..........
................................ ................ ..........
Straat en huisnr.			

Postcode

................................................. ….............
Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

................................................ ...................
Bestuur
Voorzitter Sjanet Postema. Secretaris Rene
...............................................................
Verberne (0227 501904). Penningmeester
Wilco de Groot (0227 502004), 2e penningmeester Ans Wagenaar. lid Frouke Katuin, lid Geeft zich op als lid van de S.V.K.
Yntze Wiebenga. lid Nico Wagenaar.
Datum ......../........../ 2022
Handtekening(en)
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 pagina 120 Euro per jaar.
Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga
Kopij:
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de
15e van elke maand deponeren in het houten
kistje op de tafel bij de televisie.
Nadruk met bronvermelding is toegestaan.
Belangstelling en meedoen:
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan
de activiteiten.
Lidmaatschap
Seniorenvereniging “De Kroon”, per gezin is
€85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon is
€52.00 per jaar.
Bij het lidmaatschap inbegrepen het maandblad “Kroonbode”.

…………………..
-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).
Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Diefstal of verlies van pasjes
Seniorenvereniging “de Kroon” (SVK) te
ook steeds bij de politie aanmelden.
Middenmeer.
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Programma van de maand juli/augustus 2022
Dagelijks
Koffiedrinken  (vrije inloop) 09.30 - 10.30 uur
				Winkel (toko)			10.00 - 11.30 uur
				Biljarten 				10.00 - 16.00 uur				
maandag:			Sjoelen				14.00 - 16.00 uur
dinsdag:			
Doet & Ontmoet			
13.30 - 16.00 uur
Koersbal, Schilderclub, Gymnastiek en Klaverjassen tot 1 september gestopt.
Overige aktiviteiten
Dinsdag
12 juli
(Eind) Musical groep 8 de Wegwijzer		
10.00 - 11.30 uur
				(zie toelichting 1)
Woensdag 13 juli
Barbecue met muziek				
14.00 - 17.00 uur
				(zie toelichting 2)
Donderdag 21 juli
Avondoverdenking (pastor M. Sendecki)
18.30 - 19.30 uur
Dinsdag
26 juli
Bloemschikken (wonen plus Welzijn blz 22) 13.30 - 15.30 uur
Woensdag 27 juli
Bijzondere algemene ledenvergadering
14.00 - 14.30 uur
				(zie toelichting 3)
				
Grote bingo in aansluiting op vergadering 14.30 – 16.00 uur
Dinsdag
2 augustus Rondvaart met partyboot Koperen Hoorn
14.00 - 16.00 uur
				(zie toelichting 4)
Vrijdag
12 augustus Pannenkoeken eten				
12.00 uur
Vrijdag
9 september Vismiddag met muziek				
16.00 - 18.00 uur
				(zie toelichting 5)
-o-o-o-osonen). Dit wordt nog toegelicht.
Deze vergadering is noodzakelijk en verplicht gezien artikel 16 van de statuten. De
1.
Van de basisschool de Wegwijzer
bijeenkomst zal zeer kort duren aangezien er
hebben we een uitnodiging ontvangen om
uitsluitend over deze wijzigingen zal worden
de jaarlijkse eind musical van groep 8 bij te
gesproken. Gezien het grote belang rekenen
wonen. Dit is een jaarlijkse traditie, die we
de afgelopen 2 jaar, jammer genoeg, hebben we echter op een grote opkomst van de legemist vanwege de corona pandemie. Groep den. In aansluiting op de vergadering zal er
weer een grote gratis bingo worden gehou8 (voor de “ouderen” onder ons klas 6 van
den zodat we deze middag plezierig kunnen
de lagere school) neemt met deze musical
afsluiten.
afscheid van de basisschool. We zijn uitge4.
We hebben een rondvaart gepland bij
nodigd om deze musical bij te wonen in de
Nieuwe Niedorp. We gaan uit van 40 deelschool. Uiteraard hebben wij deze uitnodinemers. Met eigen vervoer (of zelf rijden
ging in dank aanvaard. Vanaf 9.30 uur zijn
of meerijden met een ander wordt geregeld)
we welkom.
naar Niedorp. Tijdens de rondvaart koffie/
2.
Het wordt een traditie. Er is weer een
thee met gebak. Opgeven in de toko tot uiterbarbecue gepland. Maximaal aantal deelnelijk
20 juli. Eigen bijdrage 7 euro p.p.
mers 50. Uiterlijke opgave deelneming tot
5.
We gaan ook weer pannekoeken eten.
6 juli in de toko. Eigen bijdrage wordt geOpgeven
t/m dinsdag 9 augustus. De kosten
vraagd van 7,50 p.p.
zijn € 3,50 te betalen bij het opgeven in toko
3.
Het bestuur heeft een extra algemene
6.
Natuurlijk mag een vismiddag niet
ledenvergadering gepland waarin officieel
ontbreken. Voorlopig gepland op 9 septeminstemming van de leden wordt gevraagd
met een tweetal wijzigingen van de statuten: ber. Bijzonderheden volgen in een latere
Artikel 1 Seniorenvereniging de Kroon in die Kroonbode. We gaan uit van maximaal 50
van Seniorenvereniging Middenmeer. Artikel deelnemers. Eigen bijdrage 7,50 euro p.p.
8 en 9. Enige aanvullingen over wijze van
secretaris
besturen van een vereniging in het kader van
de WBTR. (Wet Bestuur Toezicht Rechtsperpagina 3

Toelichting Activiteiten

Inhoud
Blz 2
Blz 3
Blz 4
Blz 4
Blz 5
Blz 5
Blz 6
Blz 6
Blz 8
Blz 9
Blz 10
Blz 16
Blz 18
Blz 20
Blz 20
Blz 22
Blz 22
Blz 22
Blz 22
Blz 22
Blz 23

Colofon
Programma van de maand juli/aug
Inhoud
Van de voorzitter
Mededelingen
Eindejaars musical Wegwijzer
Kroonmenu van de maand
140 jaar geleden
Kroonpuzzel juli/augustus
Pinksterlunch
Een mooie revalidatie (deel 1)
Wat een klus
Frutsels van Harry Koopman
Omdat ik niets meer te doen heb
Hallo lieve oma
De Moppentrommel
Bloemschikken
Koffiedrinken op zondag
Oplossing Kroonpuzzel
Een zomerse dag
Klaverjassen
-o-o-o-o-

viteiten. En daar heb ik wel weer zin in!
De eerste is al aanstaande woensdag (22 juni)
van Cultuur binnen de Dijken. Jullie hebben
daarover kunnen lezen in de vorige Kroonbode. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen en
de voorstelling daarover.
En daarna is er zo’n beetje elke drie weken
wel een zomeractiviteit. Als je dat te weinig
vindt, of als je het gevoel hebt dat je verkommert in de komkommertijd, dan kun je altijd
naar de koffieochtend komen, die gaat gewoon altijd door. Daar fleurt een mens weer
van op!
Mijn persoonlijke zomeractiviteit vindt voornamelijk in de tuin plaats, daar valt altijd wel
wat te wieden, te rooien, te gieten, te planten
of te plukken. Maar gewoon naar de vogeltjes kijken en luisteren of een boek lezen, dat
doe ik ook graag, of jeu-de-boulen met de
kleinkinderen.
Als ik de barbecue van S.V.KW. maar niet
vergeet, of het vaartochtje….
Tot ziens bij een van onze activiteiten, of
misschien wel bij allemaal?

Van de
voorzitter
Jullie hebben het vast
wel gehoord, we willen
onze naam veranderen!
We heten nu nog Senioren Vereniging de Kroon
(S.V.K.), maar dat moet
worden: Senioren Vereniging Middenmeer. Onze activiteiten vinden wel meestal in De Kroon plaats, maar
de meeste leden wonen ergens anders in
Middenmeer en niet in Kroonwaard, vandaar
onze keus voor S.V.M.
Dat kan een bestuur wel leuk bedenken, maar
de leden moeten het goedkeuren en daarna
wordt het zelfs notarieel vastgelegd in de
statuten.
Daarom hebben we een ledenvergadering
belegd, 27 juli, woensdagmiddag, om twee
uur . De vergadering wordt opgevrolijkt met
een bingo.
Het mooie weer is een signaal, allerlei activiteiten gaan in de vakantiestand. Bij ons ook:
koersbal, schilderen, gymmen en klaverjassen, dat ligt allemaal een tijdje stil.
Maar: het is ook weer tijd voor de zomeractipagina 4

-o-o-o-o-

Sjanet Postema

Mededelingen
Verjaardagen
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		
25
augustus
Mw. A. Haaksema		
26
augustus
Dhr. Huub Smit		
28
augustus
Dhr. M. Schoon
31
augustus
Dhr. H.Torenvlied		
Data ophalen huisvuil
Groente, fruit, etensresten en tuinafval, dinsdagen 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus.
Restafval, 19 juli en 16 augustus.
Plastic, blik en drinkpakken, dinsdagen 5
juli, 2 en 30 augustus.
Papier, de dinsdagen 19 juli, 9 augustus en
30 augustus.
Digitale hulp Middenmeer
Heeft u bij het gebruik van uw laptop, tablet
of smartphone een vraag? Voorheen kon u
eens in de twee weken daarvoor terecht bij
het Digitale Inloopspreekuur in ‘De Kroon’
in Middenmeer. Er is nu gekozen voor een
andere manier om hulp te kunnen bieden.
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
komen u graag helpen!
Sjoelen
In deze Kroonbode geen uitslagen van onze
sjoelers. Zij gaan wel gewoon door hoor,
maar niet voor de competitie. In september
wordt het weer serieus. U mag natuurlijk
evengoed komen meedoen hoor. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.

Eindejaarsmusical
Wegwijzer

Graag willen wij ook dit jaar de mensen van
de Seniorenvereniging “ De Kroon” uitnodigen voor de eindmusical van groep 8 van de
Wegwijzer, Deze zal plaatsvinden op dinsdag
12 juli, aanvang 10.00 uur einde ca.11.30.
Ontvangst vanaf 9.30. We hopen dat er veel
mensen komen kijken!
Waar gaat het over?
In talentenbureau ‘Klaar voor de show’
vergeet Sandy Showbizz geld in de kluis te
doen. Daarom verstopt zij het geld in een
toiletrol. De volgende dag is de rol met geld
verdwenen.
Vijf personen worden verdacht. Een hippe rockster, een onhandige goochelaar, een
slechthorende kunstenares, een verwarde uitvinder en een getalenteerd meisje. Agent 112
wordt ingezet om het mysterie op te lossen.
Hij en het publiek krijgen van de spelleider
(Mr. X) drie aanwijzingen. Met de oplossing
van iedere aanwijzing verdwijnt er steeds één
verdachte uit het spel.

Ook bekende Nederlanders als Frans Klok,
Rocking Billy, Annie Groen en vele andere
leuke typetjes komen in de musical voorbij.
De musical heeft zelfs een interactief spelmoment waarbij het publiek met de mobiele
telefoon of antwoordkaart zes vragen beantwoordt met ja of nee. Wie het snelst de juiste
antwoorden geeft is de winnaar. Het is ook
mogelijk om de musical zonder dit interactieve moment te spelen.
In een spannende finale wordt daarna onthuld
wie van de laatste twee verdachten ‘de rol’
heeft.
Spanning, sensatie en veel humor!
met vriendelijke groet,
Sandy Reynhout
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140 jaar geleden

Zomerydille

Verbetering van gasmotoren

De lieflijke idylle ving aan met gezang,
Met fladdren en vliegen,
den ganschen dag lang.
Om stallen en schuren,
in boomen en struiken,

De gasmotoren hebben een bepaald gebrek,
dat voor den dag komt wanneer men ze in
gang wenscht te brengen. Om namelijk
de eerste ontsteking van het ontplofbare mengsel (gewoon lichtgas en dampkrings-lucht) mogelijk te maken. dient men
eerst het vliegwiel een paar omwentelingen
te doen volbrengen, hetgeen door handenarbeid geschiedt.
Dat. dit vooral bij de groote gasmachines
van twintig of veertig paardekrachten zeer
moeielijk is, behoeft nauwelijks vermeld te
worden. Het heeft dan ook niet aan allerlei
pogingen ontbroken om op andere wijze,
bijvoorbeeld langs automatische weg tot dit
doel te geraken, maar tot nog toe bleek men
niet gelukkig in de keuze der uitgedachte
middelen.
Intussen heeft Clerk het vraagstuk aan zijn
gasmotor opgelost en wel op de volgende
wijze. Wanneer voor den eersten keer de
gasmotor in vollen gang is. laat men hem een
mengsel van dampkringslucht en gas in een
stevig vat van geslagen ijzer vervaardigd tot
op een drukking van vijf atmospheren ongeveer, samenpersen. De daardoor opgegaarde
kracht wordt later, wanneer de machine in
gang moet worden gebracht, tot dat doeleinde gebezigd.
Drie minuten zijn voldoende voor het vullen
van het vat en dit laatste bevat eene voldoende hoeveelheid van het mengsel om het,
vliegwiel vier of vijf omwentelingen te doen
verrichten. Dit stelsel is sedert, eenigen tijd
in gebruik bij de firma Sterne en Cº te Londen en te Glasgow en voldoet, uitstekend

En tuinen, waar geurige bloemen ontluiken.
Een uitgezocht hoekje, beschut door het dak,
Waar ‘t welige loover den zonnegloed brak,
Waar schaduw en warmte
zich vriendelijk verbonden,
Was ginds voor het nestje
al spoedig gevonden.
Nu zoeken zij takjes en veeren bijeen,
En dragen, gelukkig, de bouwstof er heen;
O! dagen van weelde, van vliegen en spelen.
Wat lot. dat twee zalige zwaluwen deelen!
Doch straks heeft de teedere ídylle gedaan,
Natuur liet glimlachend het paartje begaan,
En wist wat zij deed. Vijf piepende jongen
zijn tot, zijn verrassing uit
d’ eiers gesproingen.
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Zij slaan met de vlerkjes en rekken den nek,
En sperren maar immer den gulzigen bek,
En eischen hun deel aan
den maaltíjd van ‘t leven.
‘t Zij de ouden het al of
het niet kunnen geven.

Zondagmiddag in de Achterhoek

Huislijke weelde in het kippenhok

De gezondste woningen in Engeland
Uit officieele statistieke gegevens blijkt, dat
de gezondste klasse van personen in Engeland gevonden wordt in de gevangenissen,
waar eenvoudige spijzen, regelmatige leefwijze en lichaamsoefeningen op bepaalde
uren verplichtend zijn.
Intussen zijn de gevallen van krankzinnigheid onder de verpleegden in geen verhouding tot de ziekten van naderen aard,
waaraan de gevangenen lijden. Dit feit geeft
grond aan het beweren, dat men in zekere
mate krankzinnig moet wezen om een misdaad te begaan.
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Siemens seinpaal

Juli/Augustus

HORIZONTAAL 2 kwaliteitsvermindering door gebruik 8 speeltuintoestel
10 kleur 11 loofboom 13 kosmonaut
16 als het ware 18 ultraviolet 20
manier 21 bordpapier 23 getemd 25
ongeveer 26 sportvaartuigje 27 bezittelijk voornaamwoord 28 middenstuk
van een wiel 30 vulkaan op Sicilië 31
oude lap 34 vleugel 35 naaldtekenaar
38 adellijk persoon 40 watering 42
uitbouw aan een huis 44 rij auto’s 45
doelverdediger 47 grote papegaai 48
meer dan goed is 49 type schaatsen
51 Europeaan 53 voegwoord 54 te
vorderen bedrag 55 winters vermaak
56 dit is 57 aansporing tot zwijgen 58
zonder kleur 59 decimeter 61 United
States of America 63 pilletje 65 plak
67 muzikaal oefenstuk 69 regel 70
meeuwachtige vogel 71 Argentijnse
dans 73 hoge zangstem 74 onvruchtbaar door,droogte 75 uitroep van
vreugde 76 officieel bewijsstuk 78
onder andere 79 gebreid kledingstuk
81 ongedierte 83 droog van wijn 85
artiest 87 inwoner van een Europese
hoofdstad 89 reeds 90 roem 91 aanzienlijk 94 repeteren 95 exotische
vrucht 96 Internationaal Monetair
Fonds 97 ondersteunen VERTICAAL 1 verzame|boek2 bladgroente
3 vracht 4 onderdrukker 5 plaats in
Oost-Vlaanderen 6 Europees ruimtevaartinstituut7 palmriet 8 eeltachtige huiduitwas 9 capaciteit 12 oude gouden munt 14 overwinningsteken 15 naakt 17 westnoordwest 19 voorzetsel
22 misdadiger 24 stuk grond 26 handigheid 29 gaandeweg 32 walvis 33 handvat van een
mes 36 ongestoord kalm 37 in mindering gebracht 39 voedingsdeskundige 41 lidwoord 43
beneden het genoemde 45 Grieks eiland 46 badplaats in Zuid-Israël 50 windstreek 52 gymnastiektoestel 55 doelloos rondlopen 56 tweegevecht 58 vrolijk 60 aardbewoner 62 wagen 64
het dragen van bloesem 66 pelsdiertje 68 werpspel met pijltjes 70 bek 72 spieden 74 om die
reden 77 een en ander 78 lofdicht 80 muiter 82 vrees 84 eis 86 familielid 87 vuisthandschoen
88 vermogend rnan 92 onderwijs 93 deel van het gelaat
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Pinksterlunch
Het is vrijdag 3 juni en bijna Pinksteren. Al
iets voor 12 uur is het gezellig druk in de
“Kroon.” Ans, Dirkje, Frouke, Ge, Hannie,
Henk en Janet hebben het druk. Zij verzorgen
met elkaar de Pinksterbrunch. De tafels zijn
keurig gedekt en gezien, wat er ligt belooft
het heel wat.

Een mooie revalidatie!
deel 1

Het is zondag 7 juni 1992, eerste pinksterdag. Ik ben al om 6 uur wakker. Ik heb in
combinatie van werk op de staalfabrieken
en omstandigheden thuis, een zeer zware
tijd achter de rug en dreig overspannen te
worden. Ik ben 51 jaar en voel me wel 70.
Tijd dus voor revalidatie. In overleg met de
Prompt om 12.00 uur worden we getrakteerd arts besloten een lange wandeling te gaan
op een glas vruchtensap. Hierna neemt Sjamaken. De keuze valt op het Geopfad, een
net, de voorzitter, het woord. Zij heet ons
140 kilometer lange route in de Eifel, Deze
welkom en vraagt om een ogenblik stilte.
keus in verband met mijn geologiehobby.
Dan wenst zij ons smakelijk eten. Vervolgens Bij iemand de nodige rugzak geleend en bij
komt men langs met kippensoep en tomaten- een ander een sheltertentje want ik had van
soep. Het ziet er allemaal goed uit en smaakt dat alles niets. Om tien over acht vertrek ik
prima (uw verslaggever koos tomatensoep).
met de trein uit Alkmaar en in Amsterdam
stap ik over op een zeer luxe trein waarin ik
Spoedig komt de 2e gang, ook nu weer is er
een mooie zitplaats bemachtig. Weinig paskeuze mogelijk, een huzarensalade of zalmsagiers. Vanaf Utrecht tref ik een gezellige
salade. Dit aangevuld met stokbrood en krui- reisgenote. Net over de Duitse grens zware
denboter. We raken hierdoor al aardig gevuld, regenbuien. Hoe dichter bij Keulen, hoe
doch er komt nog heel wat. Janet kondigt het mooier het weer. Om twaalf uur zijn we in
openen van het buffet aan. Wat er allemaal
Keulen en om kwart over twaalf vertrekt de
op de tafels staat is niet te geloven. Diverse
trein richting Hillesheim. We rijden door een
soorten broodjes, beleg, gevulde eieren, div. prachtig landschap en ik ben bijna de enige
snacks, kortom de foto’s van Henk spreken
passagier. Ik raak in gesprek met iemand
voor zich. Het is dan ook zeer overvloedig.
die een watertunnel van de Romeinen ging
volgen. De conducteur blijkt een gezellige
Opvallend is de stilte tijdens het eten, het
verteller en weet veel over het landschap.
spreekwoord poesjes, die muizen mauDe Eifel is een gebied met oude vulkanen en
wen niet is ook hier van toepassing. Als ik
alles wat daarbij hoort.Heeft voor mij iets
rond kijk, zie ik dat er flink gegeten wordt.
van Zuid-Limburg. In Oberbettingen-HilToch gaat men nadien nog rond met diverse
lesheim stap ik uit en ik ben ik direct op de
snacks, die kennelijk op moeten.
route. De rugzak ligt niet makkelijk op mijn
rug en na enkele kilometers leg ik, speciHet is gezellig, doch er ligt nog een klein le- aal voor dit doel meegenomen, onder elke
peltje, spoedig blijk waarvoor dit is. Er komt draagriem een maandverband. Allereerst gaat
voor iedereen nog een flinke portie ijs met
het in noordelijke richting door het Hillesheislagroom, aardbeien en een chocolaatje. Ook mer Wald. Pure natuur. Nergens een woning
dat moet er nog in.
of een kampeerplaats. Ik ben al snel door
mijn drinken heen en vraag bij een huis nabij
Het is inmiddels bijna 14.00 uur en iedereen de Wiesbaumermuhle om water. Dit bleek
is verzadigd. Henk Torenvlied dankt namens een weekendhuis te zijn waarin zeer hulpons allen de vrijwilligers voor het vele werk, vaardige mensen uit Keulen. Ik kreeg gratis
wat zij verricht hebben. Een dankbaar apeen literfles Gerolsteinwater. Doorgelopen
plaus volgt, waarna iedereen tevreden naar
richting Laubornhof, punt 12 van het Geophuis gaat, de vrijwilligers achterlatende met
fad, een kleine 10 kilometer. De lucht wordt
de restanten en de grote afwas.
snel donkerder en donkerder en het begint te
plenzen. Ik mag bij een boer op het erf staan.
D.S. Tegen de avond, als het even droog is, zet ik
mijn tentje op en gebruik ik twee maal een
"cup of soep" plus de laatste krentenbollen
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uit de rugzak als maaltijd. Ik mocht warm
water uit het melkhok gebruiken. Ik heb de
laatste maanden niet veel gelopen en kan dit
duidelijk merken. Ook heb ik een geïrriteerde
huid bij de rand van mijn onderbroek. Midden in de nacht wordt ik steeds kouder en ik
kleed mij maar weer aan. Dat valt niet mee in
zo’n klein tentje. De lucht is zo helder als bij
nachtvorst.

In de verte zie ik een klein wit huisje, hetgeen een bushalte blijkt te zijn. Ik ben net op
tijd binnen. Ik kwam onderweg, bij de afslag
Flesten op de weg Kerpen/ Nollenbach, nog
vijf wandelaars tegen, die moeten zijn verzopen. Hagelstenen, onweer, bliksem, prachtig
om te zien. De rode modder, vanaf de helling
vlak bij het bushokje, steekt in twee brede
stromen de autoweg over. De auto's moeten
stoppen vanwege geen zicht. Wanneer het
Maandag 8 juni, tweede pinksterdag.
weer een beetje droog is hijs ik de rugzak
Goed geslapen en om 08.30 op. De lucht is
weer op de rug om een plekje voor de nacht
geheel overdekt en de tent drijfnat. Besluit
te vinden. Ik drink m'n laatste blikje en eet
om tent eerst te laten drogen. Leuke gewat brood. Ik besluit om via het dorpje Flessprekken met de boer en zijn vrouw en bij
ten te gaan, i.p.v. via de kortste weg naar nr.
hen heerlijk ontbeten (brood, ei, vlees, verse 13, om ingeval van regen tijdig een schuilmelk). Als de boer hoort dat ik uit de polder
plaats te kunnen vinden. Halverwege Flesten
kom, is hij zeer geïnteresseerd in de ontwik- wordt ik stopt er een transportbusje met twee
keling van een nieuwe polder. Hij had ook
jonge mensen er in (een man en een vrouw,
ergens gelezen van een in Holland gebruikte leiders van een katholieke jeugdvereniging
nieuwe methode van onkruid bescherming
die met 60 kinderen aan het kamperen zijn).
n.l. door onderwaterzetting van het land.
Zij hebben een lading kampeerspullen bij
(bollen). Om 12.00 neem ik afscheid en
zich en vragen mij de weg. Ik vertel hen
begin ik weer met mijn wandeling.(fles water dat ik hier ook voor het eerst ben. Het busje
mee). Bij nadere beschouwing van de kaart
rijdt verder en de regen breekt weer los. Ik
en het gewicht van de rugzak besloten om de schuil in een portiek met de rugzak tussen
enige camping op de kaart, bij het plaatsje
mijn benen. Even later zie ik hetzelfde busje
Kerpen, op te zoeken en hier een vast bivak
weer terugkomen. Zij bieden mij een lift aan.
te maken van waaruit ik vrij centraal de hele Ik vertel hun dat ik een plek je voor de tent
week de route van het Geopfad kan bestrijzoek. Na enig overleg besluiten zij dat ik met
ken zonder de rugzak mee te sjouwen. Zeer
hun mee mocht en "bij hun mocht staan".
mooie tocht door Senkenbush en KerpeWeer even later ben ik tot mijn verbazing
nerwald (9 km tot camping). Rugzak wordt
weer terug in Wiesbaum, vanwaar ik ‘smorsteeds zwaarder. Af en toe regen. Op deze
gens vertrokken ben. Al met al twaalf kilocamping twee jeugdverenigingen. Er is nog
meter gelopen en geen 3 km opgeschoten. Ik
best ruimte en ik krijg het adres van kammag naast het plaatselijke voetbalveld staan
peerbeheerder (Bahnhofweg 19). Daar aanen men laat het toiletgebouw voor mij open.
gekomen weigert deze pertinent, zelfs voor
Ik besluit morgen dwars door het Senkeneen nachtje. Dit om reden dat de camping
bush/ Oberbush naar punt nr. 13 (5 km) over
privé is.Terug naar de camping om de rugzak te steken. Om 18.00 heb ik tussen de buien
op te halen word ik door de jeugdvereniging door het tentje opgezet. Lekker even gerust
compleet onthaald. Citroenthee in mijn fles, 2 op mijn luchtbed en toen werd er heerlijk
blikjes cola, brood en beleg. Ik was namelijk warme koffie gebracht. (wordt vervolgd)
ook vergeten dat op 2e Pinksterdag de winkels dicht zijn. Verder het advies dat wanneer
ik geen plaats voor mijn tentje kan vinden
ik gewoon terug moet komen. Ik besluit nu
maar gewoon mijn tocht te vervolgen naar
punt 13 van Geopfad. Nog in het dorp Kerpen breekt er een noodweer los, inktzwarte
lucht met onweer. Ik weet te schuilen onder
de luifel van een garage en nuttig hier een
paar stukken heerlijk Duits brood. Als het
droog is vervolg ik mijn tocht tussen de plassen door. Twee kilometer verder komt
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Doet & Onmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard
•
•
•
•

Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?
Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?
Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?
Of vindt u het gewoon gezellig om samen een kop koffie te drinken en een spel te doen?

Kom dan naar Doet & Ontmoet op dinsdagmiddag in Kroonwaard van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje,
een kop koffie en om een leuke ontmoeting te hebben met anderen. Er is
genoeg te doen, een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen
of wat u maar wilt. We geven met elkaar vorm aan de bijeenkomst en initiatieven zijn van harte welkom. Zo valt er altijd iets te beleven!
Doet & Ontmoet is voor iedereen en voor alle leeftijden. Loop gewoon eens
binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen
zijn.
Wilt u meer weten over Doet & Ontmoet? Kom dan op dinsdagmiddag naar Kroonwaard Middenmeer
Kroonwaard 1, 1775 BZ Middenmeer.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn
zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!
Wonen Plus Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de mogelijkheid om zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te blijven wonen. Een thuisabonnement kost € 5,25 per maand, huurders
van de Wooncompagnie € 3,25 en Beter Wonen € 4,05. Heeft u interesse neemt u dan contact op met het
Servicepunt bij u in de buurt. (alle diensten worden door vrijwilligers uitgevoerd)
Wat kunnen we voor u betekenen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij tuinonderhoud
Klusjes in en rond het huis
Vervoer
Boodschappenservice
Medicijnbezorging
Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)
Computerondersteuning
Hulp bij instellen televisie (telefoon en andere apparatuur)
Informatief huisbezoek
Wilt u meer weten over de Doet & Ontmoet of het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn?
Servicepunt Wieringerwerf Cultuurschuur
Loggersplein 1 1771 CE Wieringerwerf
Tel.: 0227 600079 Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 -12:00 uur
Mail: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
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Wat een klus...
Wat een klus!... Ongelooflijk... Wat verzetten
die kleine lichaampjes een werk, dag in dag
uit. Moet je voorstellen wat een energie er
uit die kleine hartjes komt. U vraagt zich af
waar ik het over heb? Nou ik heb het over
onze pimpelmezen. Nou ja, van ons, er is
natuurlijk niets van ons bij, maar er is wel
een enorme band ontstaan. Het vogelhuisje
(Nog steeds een SVK-huisje) hangt boven de
bijkeukendeur en van zowel uit het huiskamerraam als het raam van mijn werkkamer
boven hebben we er een prachtig uitzicht
op. Ik zie in mij notities, dat het op 6 mei
jongstleden was dat we ze voor het eerst met
wurmpjes in de bek af en aan zagen vliegen.
Voor die tijd was dat met allerlei sprietjes
en takjes. Jannie en ik zeiden tegen elkaar:
“De eitjes zijn uit hoor.. ze beginnen met
voeren.”. Af en aan, af en aan, op weg naar
het huisje met voer in hun kleine snaveltjes
en vanaf het huisje de uitwerpselen van de
kleintjes mee terug. Wat mooi, wat mooi.
Regelmatig zetten we een stoel voor het
kamerraam en genieten van hun activiteiten.
Op een dag zien we ze ineens samen op de
tegenoverstaande schutting zitten, zenuwachtig omhoog kijkend naar het huisje. Als wij
ook die kant op kijken zien we een hele grote
kat op het balkonnetje vlak boven het huisje zitten. Nee toch.. Dat gun je die beestjes
niet, dat zij door een kat opgevreten zouden
worden. Onmiddelijk naar het balkon en
het hek waardoor het huisje bereikbaar zou
kunnen zijn, afgespannen met een laken. Zo,
dat is dat! Heel wonderlijk was, dat het ons
opviel dat elke avond precies om negen uur,
het voedseltransport stopte. Over en uit, de
volgende morgen vroeg waren de jonkies
weer aan de beurt. Ik ben elke morgen vroeg
op, zo ook woensdag 25 mei. Als ik om een
uur of zeven even van achter mijn bureau
op sta om mij wat uit te rekken zie ik ineens
hoe schuin beneden mij een klein kopje in de
opening van het nestkastje verschijnt. Man..
zou het nu gaan gebeuren? Dat na een kleine
20 dagen voedseltransport. Ik twijfel geen
moment en ik maak Jannie wakker. Jannie,
het is zo ver! Dat werd een prachtig uurtje.
Om 7 uur vloog de laatste, nummer 13, er uit.
Weg waren onze vogeltjes en je zag ze ook
helemaal niet meer terug.			
H.T.
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Het bejaardenhuis

Ik frutselde ik in de loop der tijd een aantal
gedichtjes en korte verhalen die ik maakte
om mijn vrouw te plezieren, om mijn kinderen te vermaken of om herinneringen vast te
leggen aan momenten die me troffen.
Soms ook uit verveling of om een hilarische
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om
iemand een plezier te doen.
Kerkenpad
Een slanke toren op
een kerk vol symboliek
er is geen twijfel aan
daar is men katholiek

Op zekeren dag kwam er een kans
voor een baantje aan de wal
Het was de chefkok van zijn schip
die hem daar aanbeval
Het was een kolfje naar zijn hand,
de oudjes zouden merken
Zijn kookkunst zou in staat zijn
zelfs bejaarden aan te sterken..
De soep, zo zout als brem,
waarin de golfslag was verstomd
Stond stijf van het vet waarmee
de inhoud was vermomd
Te laat kwam men er achter
wat de bejaarden hiervan vonden
Niet dat daarover werd gesproken
maar ze verloren ponden..

massief en vierkant als een rots
monumentaal gevormd
gelovigen formeel gekleed
die kerk? Die is hervormd
een koepel op een groot gewelf
daarbinnen de mispoge
dat is geen kerk, dat is een sjoel
ofwel een synagoge

De oudjes aten haast niet meer
of met benepen mondjes
Bij de wasbeurt bleek opeens
er hingen vellen aan hun kontjes
In plaats van uit te breiden werd
het bejaardenhuis gesloten
De laatste dag zou feestelijk zijn,
zo had de kok besloten..

het lijkt een school dat wat je ziet
er klinken orgeltonen
da’s wel een kerk, maar wat apart
die is van de mormonen
het kan ook zonder kerkgebouw
al zal niet ieder juichen
ze gaan, met kind, van deur tot deur
om van Jehova te getuigen

Hij spande zich geweldig in,
alle voorraad was verdwenen
Het vetzuur droop de keuken uit
en overal lagen zenen
Nu is het bejaardenhuis er niet meer,
sinds kort is het afgebroken
Men vond als laatste mens de kok,
temidden van de knoken..

geen kerk, zelfs geen vereniging
een Loge, dat is raar
ben je daar lid van dan zegt men
“Dat is een vrijmetselaar”
Een leger ja, maar dan des heils
Met officieren en soldaten
Gewapend met Gods woord en soep
“Wie voelt zich daar verlaten?”
Zo kent “geloven” menig vorm
En kerken zijn er zat
De school, de straat of een gebouw
Het is deel van het kerkenpad.

De kok van het bejaardenhuis, voer,
om kennis te vergaren
Als koksmaat op een zeeschip mee
en dat voor vele jaren
Het eten koken was geen kunst,
in krachtvoer altijd trek
De maaltijd kwam voornamelijk neer
op bonen, vet en spek..
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Omdat ik niets meer
heb te doen!

Ik heb een kippenhok getimmerd
en fok nu kippen met geduld,
Maar de eieren zijn niet lekker
en mijn vrouw geeft mij de schuld.
's Avonds lees ik nu een boekje:
"de verzorging van het hoen."
Tot ik doodvermoeid in slaap val,
omdat ik niets meer heb te doen.

(Corina Kuipers)

Ik ben tuinman, huisknecht,
wasvrouw, werkster en keukenmeid,
Kippenboer en gouvernante,
alles voor de aardigheid.
Ik loop te zweten en te zwoegen
met een hoofd als een pioen,
Ik ben ziek en overspannen,
omdat ik niets meer heb te doen.
Ik heb vele jaren hard gewerkt,
te vergelijken als een paard,
Ik verdiende een pensioentje,
en heb nog wat gespaard.
Ik woon in een kleine villa
met een tuin als een plantsoen
En ga nu heerlijk rusten,
omdat ik niets meer heb te doen.
Mijn vrouw zei "ik werk door"
ik ben nooit gepensioneerd,
Het is niet meer dan billijk,
dat je me nu wat assisteert.
En nu kan ik koffie zetten,
ik was ik strijk, ik boen,
Ik doe de tafel, was de kopjes,
omdat ik niets meer heb te doen.
Ons allerliefste tuintje,
dat moet worden uitgebuit.
"Doe het zelf' zei mijn vrouw,
dat spaart ons een tuinman uit.
Nu sta ik te spitten,
ik zaai wortelen en meloen,
Ik heb blaren op mijn handen,
omdat ik niets meer heb te doen.
Als mijn kleinzoons zich vervelen,
doen zij niets dan kattenkwaad.
"Ga naar opa" zegt hun mama,
die weet met zijn tijd geen raad.
Ma en oma gaan de stad in
en verteren mijn pensioen.
En dan speel ik indiaantje
omdat ik niets meer heb te doen.

-o-o-o-o-

Hallo lieve oma
Hallo lieve oma.
Wat leuk dat je nu een tablet hebt. Dan hoef
ik niet steeds langs te komen. Zou je voortaan mijn zakgeld over willen maken?
Bedankt.
Kleinzoon Piet

Lieve kleinzoon.
Ik ben er heel blij mee en nik heb ook een
scanner gekocht. Ik zal voortaan elke week
een 20 eurobiljet mailen. Kan je die zelf
printen?
Liefs
Oma
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Oplossing Kroonpuzzel
De oplossing van de Kroonpuzzel in de
Kroonbode van de maand juni luidt:
“juni wordt ook rozenmaand genoemd:
Deze keer niet zo veel oplossingen. Dat is
een beetje jammer. Onze winnares is deze
keer Mw. Fook de Graaff, Kroonwaard 36
alhier. Dat is al weer anderhalf jaar geleden
dat het puzzelbloemetje naar jou ging Fook.
Van harte gefeliciteerd hoor.
Het bloemetje is naar je onderweg.
-o-o-o-o-

Een zomerse dag

De
Moppentrommel
Een man zegt tegen zijn vrouw: Schat laten
we eens een mooi weekend van maken.
Wat een leuk idee! , antwoordt zij .
Waarop de man zegt:
Prima, dan zien we elkaar maandag weer.
Een lange en een korte man staan naast elkaar te plassen in een urinoir
Vraagt de lange aan de korte. Wat sta je toch
de hele tijd met je ogen te knipperen?
Ben je nerveus of zo?
Nee hoor, zegt die korte , dat komt omdat jij
zo staat te spetteren...

Het word steeds warmer buiten
Ik hoor de vogels om mij heen vrolijk fluiten
Er staat een man midden op een kruispunt.
De tuin bloeit en is helemaal klaar
Hij
vraagt een automobilist: Hoe kom ik het
Ja de zomer is eindelijk daar...
snelst bij het ziekenhuis,?
Zittend in de tuin ,nadenkend
Deze
antwoordt:
Gewoon hier blijven staan!
over wat mij is gegeven
Kijkend om mij heen alles
Een Belg komt een café binnen en vraagt aan
is zo vol met leven
de ober:
Hommels en bijen vliegen
Pardon
meneer
waar is de wc,?
van bloem naar bloem
Die antwoordt: Die is verstopt.
Stuifmeel verzamelend,
Waarop
de Belg zegt: Oké,dan ga ik ‘m wel
van verre klinkt hun gezoem...
even zoeken.
Op de schutting landt een merel
met een snavel vol eten
Nieuwe slogan van de HEMA: Nu 3 BH’s
Haar nest dichtbij het is slechts
voor 10 Euro!
een paar meter weg
Daarvoor laat u ze toch niet hangen?
De jonkies maken een leven
dat wil je niet weten
Twee slakken zijn aan het wandelen.
Hun snaveltjes wijd open, de één krijgt wat
Doei,
ik ga hier oversteken, zegt de een.
en de ander heeft dit keer pech...
Zegt de andere: Nee, niet doen!
Langzaam zakt de zon de avond in
Morgen komt de bus!
Zwaluwen vliegen laag, jagend op insecten
nee vluchten heeft voor hun geen zin
Groetjes, de moppentapper
De hemel kleurt langzaam rood en geel
-o-o-o-oDe olielampen en kaarsen steek ik aan,
precies genoeg nooit teveel...
De avond valt,langzaam wordt de avond oud
Ik verzamel wat hout en ontsteek het vuur
Diep in ons eigen gedachten kijkend
hoe de vlammen likken aan het hout
Zo tikt de avond langzaam weg,uur na uur
De avond eindigt en het wordt nacht
Sterren aan de hemel stralend in al hun
pracht
De laatste marshmallows roosterend
boven het smeulende hout
Dit is echt een zomerdag
Koffie drinken op de zondagen 10 en 24 juli,
waar ik zo van houd...
7 en 21 augustus
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Koffiedrinken op zondag

Bloemschikken
26 juli gaan we
bloemschikken
bij Doet en Ontmoet, bloemen, oase en groen wordt verzorgd maar neem een eigen potje mee.
Inloop is 13.30 uur we starten met een kopje
koffie, dan gaan we daarna starten met het
bloemschikken.

plaats maar bleef steken op nummer twee.
De derde prijs was verrassend voor Truus
van Campen. Truus stond op de 7de plaats,
maar de laatste kaart middag deed zij het zo
goed dat zij naar de derde plaats opklom. De
overige plaatsen met de behaalde punten kunt
u verder zelf lezen.
De voorzitter bedankte mij voor het organiseren van de kaartmiddagen en bood mij een
fruitmandje aan. Ik heb haar bedankt en ik
blijf het voorlopig nog wel doen. Ik heb de
dames die elke week de koffie verzorgden
heel hartelijk bedankt en de mensen die bij
het kaarten af en toe wilden invallen.

Voor de bloemen vragen
we een kleine bijdrage
van €1.00, koffie en thee Als er mensen zijn die dit lezen en ook willen kaarten kunnen ze zich bij mij opgeven.
is €0.50.
Of voor vast als lid op alle kaartmiddagen of
als invaller. Van harte welkom!!
Wilt u graag meedoen,
Tel. 503318 of 06.30437698.
voor de inkoop is het
handig als u zich even
Allemaal een fijne zomer toegewenst en tot
opgeeft, dit kan op de
dinsdag middag bij Doet 15 september.
Jan Knook.
en Ontmoet, of u kunt
op dinsdagmiddag bellen naar Willy Rijnja,
Hier volgt de uitslag van
0682090420, tot en met 19 juli.
het seizoen 2021 – 2022:
1 Dick Oosterhaven		
117563
-o-o-o-o2 Wim Dorst
116102
3 Truus van Campen
115737
4 Hein van Assen 		
115572
5 Jaap Gouwenberg
115395
Het klaverjas seizoen zit er op. De zomer
6
Herman
v.
Nieuwenhuyzen
115383
komt er aan en donderdag 15 september be7 Peter van Diepen 		
115206
ginnen we weer aan een nieuw seizoen. En
8
Anne
v.d.
Putten
114307
ik hoop dat er geen corona belemmeringen
9 Henk v.d. Putten		
114213
zijn en we alle weken gezellig kunnen kaar10
Cor
Berkhout
113522
ten.
11 Aries Zuidhof
113275
12
Riet
Gouwenberg
112375
We hebben op 19 mei het seizoen op een
13 Jan Knook
111648
prettige manier afgesloten. Eerst hebben we
14
Fook
de
Graaf		
110655
even gekaart. En om 3 uur kwamen de part15 Ton van ’t Rie			
110655
ners van de kaarters en de vaste invallers.
16
René
Verberne
109688
Onder genot van een drankje en een hapje
109599
werd het een gezellige middag. De voorzitter 17 Helmut Timmerman
18
Lenie
Muller
		
108118
mw. Sjanet Postema was ook aanwezig om
19 Ans Wagenaar
108098
de prijzen uit te reiken.
20 Jan Dimmers
107644
21 Cora Verbruggen 		
106382
De eerste prijs was voor Dick Oosterhaven,
22
Joke
van
den
Bunt
104286
die door vakantie afwezig was, maar de prijs
23 Siem van den Bunt
103617
wordt bij hem thuis bezorgd. We hebben 25
24
Aad
Geerlofs
		
103503
middagen gekaart en de laatste 12 weken
stond hij boven aan de lijst! Nummer twee
was Wim Dorst, hij wisselde nogal eens van
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Klaverjassen

