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 vacant. Secretaris Rene Verberne
(0227 501904). Wnd. Penningmeester Wilco ...............................................................
de Groot (0227 502004), lid Frouke Katuin,
lid, Sjanet Postema asp. lid. Yntze Wiebenga, Geeft zich op als lid van de S.V.K.
lid. Nico Wagenaar, lid
Datum ......../........../ 2021
Handtekening(en)
Redactie:
Henk Torenvlied:  06-18568291
…………………..
e-mail: henk.torenvlied@quicknet.nl
Suzan Hoes:		
 0227-601786
…………………..
e-mail: hoesk@multiweb.nl.
-o-o-o-oAdvertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pa- Belangrijke telefoonnummers:
gina 120 Euro per jaar.
Kroonwaard:
Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen
 0227 608129
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga
Politie: Voor spoedeisende hulp bij brand,
Kopij:
ernstig letsel of ziekte
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de
15e van elke maand deponeren in het houten
 112
kistje op de tafel bij de televisie. Nadruk met Indien geen spoed noodzakelijk is, bel
bronvermelding is toegestaan.
politie op nummer
Belangstelling en meedoen:
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan
de activiteiten.

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:

Lidmaatschap
Bankgiro
Seniorenvereniging “De Kroon”, per gezin
is €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon

is €52.00 per jaar. Bij het lidmaatschap inbe- Rabobank
grepen het maandblad “Kroonbode”.
Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Seniorenvereniging “de Kroon” (SVK) te
Middenmeer.
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05821-26000

04994-99112

(24 uur per dag bereikbaar).
Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.

Programma van de maand juni
Wekelijks
Elke dinsdag:		
Doet & Ontmoet (op uitn.)
13.30 uur - 16.00 uur
				
(w.o handwerken, spelletjes e.a. creatieve aktiviteiten)
Dagelijks:			
koffiedrinken			
10.00 uur - 11.30 uur
Winkel (toko)		
maandag t/m vrijdag		
10.00 uur - 11.30 uur
Overige activiteiten
Vrijdag 4 juni		
Grote bingo (onder voorbehoud)
14.00 uur – 16.30 uur
				
Maximaal aantal deelnemers 30
				Opgave in de toko
-o-o-o-o-

Inhoud
Blz 2
Blz 3
Blz 3
Blz 4
Blz 5
Blz 5
Blz 6
Blz 7
Blz 9
Blz 9
Blz 9
Blz 10
Blz 10
Blz 11
Blz 11
Blz 12
Blz 14
Blz 14
Blz 19
Blz 15
Blz 23
Blz 23

Colofon
Inhoud
Mededelingen
Bestuursmededelingen
Programma van de maand juni
Ik ben acht
Tulpengekte 2
Welke zieke geest?
Bezoek aan een honderd-jarige
De moppentrommel
Koffiedrinken op zondag
Als ze me missen
Gestrikt
Puzzeloplossing
Kroonmenu van de maand
Een hap uit de Zon
De poedelman
Uit de Meerpaal
De Kroonpuzzel
Egyptereis vanuit middenmeer (2)
Mijn opa, mijn opa
Skool

Mededelingen

Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en
etensresten, dinsdag 1, 15 en 29 juni. Restafval, dinsdag 22 juni. Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 8 juni. Papier op de dinsdag
8 en 22 juni .
Overleden
Met leedwezen vernamen
wij dat in de nacht van 13
op 14 mei overleden is
Mw. Thea Altena-Klitsie,
Kroonwaard 27.
Wij wensen haar familie
alle sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

Wij feliciteren met hun verjaardag
08
juni Mw. J. Meeuwsen
10
juni Mw. F. de Graaff			
11
juni Mw. Th. J. M. Knook
11
juni Mw. List
11
juni Mw. J. Boven			
15
juni Dhr. J.W.R. Peters
16
juni Mw. Montsma
17
juni Mw. C.C. Laan
20
juni Dhr. Y. Lautenbach
25
juni Mw. N. Wolters
29
juni Dhr. G.S. v. Dok
29
juni Mw. N. van der Helm		
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
mensen zijn die in deze rubriek willen worden genoemd, gaarne bericht.
Nieuwe leden
Als nieuwe leden verwelkomen wij dhr.
J.A. Scheur, Kroonwaard 55, Mw. A. Zwart,
Kroonwaard 55 en Mw. Verberne-van der
Woude, Strandmelde 1. Wij heten hen hartelijk welkom en hopen dat zij, net als wij
allemaal na de coronacrisis, met veel plezier
aan onze activiteiten mee zullen doen.
-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen
1. Algemeen.
Aangezien er nog geen duidelijkheid is over
de verdere versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus zal het duidelijk
zijn dat v.w.b. de standaard wekelijkse activiteiten we nog even “pas op de plaats” moeten
maken. Afwachten dus. Een uitzondering die
we denken te kunnen maken is het dagelijkse
koffiedrinken, uiteraard op afstand en met
mondkapje op als we binnenkomen.
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2. Koffie op zondag.
Zoals ook al in deze Kroonbode aangegeven
organiseren Henk en Dirkje weer een tweetal
koffieochtenden. Uiteraard zijn we voorzichtig wat betreft het aantal deelnemers. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Henk
Huizinga die zelf voor de uitnodigingen zal
zorgen.
3. Afscheid Susan en Thea.
Zoals uit een door Henk Torenvlied gemaakte fotocollage blijkt hebben we op woensdag
5 mei als bestuur met een gezellige lunch
afscheid genomen van Susan die 16 jaar lang
deel heeft uitgemaakt van ons bestuur. Mede
als dank namens al onze leden hebben we
haar in de “bloemetjes” gezet. Wij zijn Susan
heel dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan
voor onze leden. Zij was altijd zeer betrokken bij de activiteiten van de vrijwilligers en
we zullen haar missen. Gelukkig zal zij nauw
betrokken blijven bij onze vereniging als lid
van de redactie van de Kroonbode.
Daarnaast hebben we gelijktijdig “wederom” afscheid genomen van Thea. Na haar
aftreden als voorzitter in 2019 hebben wij
als bestuur nog 2 jaar lang van haar kennis
en contacten gebruik kunnen maken. Nu
heeft Thea gezegd, het is mooi geweest en
dat begrijpen wij. Zij blijft uiteraard gewoon
vrijwilliger maar zal niet meer aanwezig zijn
bij de maandelijkse vergaderingen van het
bestuur. Ook Thea kreeg een bloemenattentie
aangeboden.

zoals bijv. contact opnemen met kinderen/
kleinkinderen, foto’s maken/versturen, e-post
versturen enz.enz. Inmiddels hebben we een
tweetal ervaren instructeurs bereid gevonden

deze cursus, waaraan geen kosten zijn verbonden, te verzorgen. Denk niet “het is niks
voor mij daar ben ik te oud voor” want dat is
een absolute misvatting. Wil je over deelname iets meer weten neem dan contact op met
secretaris Rene. Vooralsnog is de deelname
beperkt tot 4 leden. Verdere bijzonderheden
volgen nog. Als er leden zijn die al enige
ervaring hebben in het gebruik van een tablet
maar zelf daarover nog niet beschikken kunnen een tablet voor enige maanden gratis in
bruikleen krijgen om thuis of in Kroonwaard
te oefenen en daarna eventueel aanschaffing
overwegen. Neem tijdig contact op met secretaris Rene.

6. Subsidie Oranjefonds.
Het Oranjefonds heeft evenals voorgaande
4. Nieuw bestuurslid.
jaren een flinke bijdrage in de kosten toegeHeel blij zijn we met Sjanet Postema die is
zegd voor het organiseren van extra activiteitoegetreden tot het bestuur van onze vereniten in de zomermaanden juni, juli en augusging. Sjanet is voor een aantal van ons geen
tus. Uiteraard hebben we als bestuur daarom
onbekende. In het recente verleden was zij al weer een aantal leuke activiteiten bedacht
als vrijwilliger betrokken bij onze activiteiten waaronder enige bustochtjes met museumbemede doordat haar schoonouders jarenlang
zoek, een bingo, barbecue, viseten enz. enz.
hebben gewoond in Kroonwaard. In deze
We weten nu nog niet hoe de “vlag er dan bij
Kroonbode zal zij zichzelf aan de leden voor- hangt” gezien de corona maatregelen. Toch
stellen.
hebben we goede hoop dat we e.e.a. kunnen
realiseren. We houden jullie op de hoogte.
5. Computercursus.
We hebben van de vereniging Lokaal Sa7. Samenwerking/fusie activiteitenverenimenwerkende Belangenorganisatie Oudeging de Meerpaal.
ren (LSBO), waar SVK lid van is, 4 tablets
Op woensdag 29 april is er weer periodiek
(computers) in permanente bruikleen ontvan- overleg geweest met het bestuur van de
gen. Het idee is om een cursus te organiseMeerpaal. Doel van het gesprek was om na
ren voor leden die tot op heden geen enkele
te gaan hoe en welke activiteiten van beide
ervaring hebben opgedaan wat betreft het ge- verenigingen kunnen worden gecombineerd.
bruik en het plezier van een dergelijke tablet Beide verenigingen zullen hun bezigheden
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inventariseren en op elkaar gaan afstemmen. Algemene indruk was dat er geen echte problemen worden verwacht. Daarnaast
werd gesproken over de financiën van beide
verenigingen en werd er van gedachten gewisseld over de toekomstige samenstelling
van het bestuur indien tot een fusie wordt
besloten. Het was een vrijblijvend en open
gesprek. Door de secretaris van de Meerpaal werd van het gesprek een prima verslag
opgesteld. Er is afgesproken dat beide verenigingen in september 2021 een algemene
ledenvergadering zullen plannen waarin een
voorstel tot fusie aan de leden ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Indien door
beide verenigingen tot een fusie wordt besloten zal gezamenlijk onder een nieuwe verenigingsnaam en logo worden doorgegaan.
Wordt vervolgd.			secretaris

Het hoorspel draait om het huishouden van
de familie Doorsnee en geeft een humoristisch beeld van het dagelijkse leven van na
de oorlog. De serie spreekt een breed publiek
aan en wordt heel populair – een bijzonder
gegeven in het sterk verzuilde Nederland.
In haar werk zijn gebeurtenissen en frustraties uit haar eigen leven terug te vinden,
zoals de eenzaamheid tijdens haar jeugd en
mislukte liefdes, maar ook taboeonderwerpen zoals de verhouding met een getrouwde
man en abortus. Ze schrijft cabaretteksten en
baanbrekende musicals, zoals Heerlijk duurt
het langst en Foxtrot, die gaan over de vrijheid van vrouwen en homoseksuelen.
Met haar eigenwijze teksten is Annie M.G.
Schmidt een uiterst invloedrijke en tegelijk
vriendelijke criticus van het brave, burgerlijke en verzuilde Nederland. Zelf ontkomt ze
ook niet aan kritiek. Tijdens de tweede feministische golf in de jaren zeventig vinden feministen Jip en Janneke te rolbevestigend en
ouderwets. In de Verenigde Staten stuiten Jip
Annie M.G. Schmidt
en Janneke op weer heel andere bezwaren:
werd in 1911 geboren
het staat Amerikaanse uitgevers tegen dat het
als domineesdochter op
Zuid-Beveland. Ze is een tweetal in de illustraties helemaal zwart is
afgebeeld.
vroegwijs kind dat met
verbazing naar de wereld Kinderliteratuur
Het werk van Schmidt past in een rijke traom zich heen kijkt. Op
ditie van Nederlandse kinderliteratuur. Die
haar veertiende publiceert ze haar eerste vers- begint met veel brave hendriken, zoals in het
gedicht ‘Jantje zag eens pruimen hangen’
je. Na de Tweede We(1778) van Hiëronymus van Alphen. Vanaf
reldoorlog krijgt ze een
baan bij de Amsterdamse het einde van de negentiende eeuw komt er
ruimte voor kinderen die stout mogen zijn.
krant Het Parool, waar ze illustrator Fiep
Bekende voorbeelden zijn Dik Trom (1891)
Westendorp leert kennen. Met haar maakt
van Johannes Kieviet en Pietje Bell (1914)
ze van 1952 tot 1957 verhaaltjes over Jip en
Janneke, waarvan er elke dag een in de krant van Chris van Abcoude. Pas na de Tweede
verschijnt. Dit is het begin van een levenslan- Wereldoorlog komen er ook stoute meisjes in
kinderboeken voor, gestimuleerd door Pippi
ge samenwerking, waaruit onder meer Pluk
Langkous (1945) van de Zweedse schrijfster
van de Petteflet en Otje zijn voortgekomen.
Schmidt schrijft van alles: columns, versjes, Astrid Lindgren. Schmidt volgt dat spoor,
bijvoorbeeld in Floddertje. In haar verhalen
gedichten, kinderverhalen, maar ook reportages en stripverhalen. Zij verzint figuren die hebben tegendraadse kinderen vaak een cenzeggen wat ze vinden en hun eigen weg zoe- trale rol en dat maakt ze zowel bij kinderen
als volwassenen razend populair. Alleen al
ken. De personages hebben allerlei vriendvan Jip en Janneke worden miljoenen exemjes, vaak kinderen zoals zij er zelf een had
willen zijn. Met ‘Zebra Flopje’ die een ander plaren verkocht, en haar werk is over heel
de wereld vertaald. Ze ontvangt veel prijzen,
hansopje wil dan die eeuwige streepjes, en
waaronder de Zilveren en Gouden Griffel.
koningen die ander voedsel willen dan hun
wordt voorgezet, verzet zij zich tegen regels, Het geheim van haar succes? ‘De leeftijd
die ik zelf altijd gehouden heb, is acht. En ik
taboes en normen.
schrijf toch eigenlijk voor mezelf. Ik denk
Vertolker van de tijdgeest. Annie M.G.
dat dat het hele punt is. Ik ben acht.’
Schmidt heeft in de jaren vijftig veel succes
Wikipedia
met de radioserie In Holland staat een huis.
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Ik ben acht

27 juni weer eens gezellig een bakje koffie
te komen drinken met daarna een hapje en
drankje in Kroonwaard.
Het is gewoon gezellig om met elkaar koffie
te drinken en een gezellig praatje te maken
vooral in deze corona tijd. We houden ons
aan de corona maatregelen. Dus bij binnenkomst een mondkapje en zitten op 1,5 meter.
Het koffiedrinken begint om 11 uur tot +/- 13
uur.
Dus mensen kom eens gezellig langs, want
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
groetjes,
Henk en Dirkje

Koffie drinken
op zondagmorgen
Daar er door deze Corona tijd weinig activiteiten zijn willen wij als er genoeg animo
voor is in de maand juni 2 keer gaan koffie
drinken op zondag. Dus willen wij iedereen
weer uitnodigen om op zondagmorgen 6 en
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De tulpengekte (2)

staande tulpenkwekers en –handelaars in
Amsterdam bijeen om afspraken te maken
over de afwikkeling van de tulpenhandel.
In de winter van 1636-1637 hielden in de
Op die bijeenkomst werd bepaald dat kopers
Republiek ca. 5.000 mensen zich bezig met
hun optiecontracten konden afkopen door de
tulpenhandel; ca. 1% van de beroepsbevolking. In Haarlem lag het percentage floristen verkoper 10% van de overeengekomen som
te betalen. “Streep die 1 maar door, dan houd
veel hoger. Onder hen waren ongetwijfeld
je nog een 0 over”, zo luidde het commenveel meelopers, die de handel als een spelletje zagen en vooral kwamen voor de gratis taar van de Amsterdamse hekeldichter Jan
Zoet. Inderdaad sorteerde de maatregel weidrink- en eetgelagen in de colleges.
nig effect, daar de berooide speculanten ook
In die tijd keerde de publieke opinie zich
tegen de tulpenspeculanten. Veel burgers za- die 10% niet konden opbrengen. Bovendien
bezat hij geen rechtsgeldigheid; de overheid
wilde hem niet ratificeren. Omdat maatregelen van de Staten van Holland uitbleven,
bepaalde de magistraat van Haarlem op 1
mei, dat rechters, advocaten en deurwaarders
geen tulpenkwesties meer in behandeling
mochten nemen. Daarmee werden alle Haarlemse tulpencontracten feitelijk geannuleerd.
Later nam Haarlem nog een variant aan op de
10%-regeling, namelijk de 3,5%-regeling.
Voor vele speculanten had in februari 1637
faillissement gedreigd en daarmee diepe
armoede. In werkelijkheid werden de meeste
contracten niet nagekomen en hoefden de
kopers niets te betalen aan de verkopers die
gen speculatie als een vorm van gokken, en
daarmee als een ernstige zonde. Er verscheen zelf meestal niet konden voldoen aan hun
een stroom van pamfletten en er werden spot- leveringsplicht. De prijzen van tulpenbollen
prenten geschilderd waarin op vaak harde of herstelden in de jaren na de ‘krach’ van 1637
sarcastische toon werd gewaarschuwd tegen enigszins; de windhandel was echter definideze handelspraktijken. De schrijvers waren tief voorbij.
van mening dat de floristen uit geldzucht de
Veel kopers van tulpenbollen zaten na de
godsdienst verwaar loosden. Zij gaven zich
over aan de heidense Flora, de bloemengodin crash met de gebakken peren, waaronder Johan de Wael en Cornelis Guldewagen, twee
uit de Romeinse mythologie. De pestepidemie die Nederland in die tijd trof, werd door van de weinige regenten die aan de tulpenmanie hebben deelgenomen. De Wael was
velen gezien als een straf van God voor de
burgemeester van Haarlem en Guldewagen
tulpenhandel.
schatmeester van de stad. De regenten hadOp dinsdagavond 3 februari 1637 stortte in
den de pech dat ze hun tulpenaankoop op een
Haarlem de windhandel abrupt in, toen een
ongelukkig moment deden, namelijk vlak
verkoper bleef zitten met een partij pondsvoor de crash. Zij wisten de hand te leggen
goed die hij voor 1400 gulden had aangeop een partij van maar liefst 1300 bollen,
boden. Twee dagen later werd in Alkmaar
tijdens een veiling van tulpenbollen in totaal die afkomstig zijn uit de boedel van een
nog 90.000 gulden omgezet. De week daarop failliete tulpenhandelaar. Een koopje, zullen
ze heb- ben gedacht. Niet dus, zo blijkt al
kelderden overal in Holland en Utrecht de
snel. De regenten lijken een stevig financieel
prijzen. Er ontstond een chaotische situatie
verlies te gaan lijden. Maar ze hebben nog
met veel onenigheid onder handelaren over
niet betaald en proberen uit alle macht onder
de geldigheid van de afgesloten contracten.
hun verplichtingen uit te komen. Hun strijd
Al snel bleek dat de meeste floristen tulpen
die ze niet bezaten, hadden doorverkocht aan met de curator van de failliete boedel heeft
meer dan twee jaar geduurd. Wie zijn billen
kopers die ze niet konden betalen.
brandt, moet op de blaren zitten. Ook als je
Op 24 februari kwam een aantal vooraaneen regent bent.			
Wikipedia
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Bezoek aan
een honderd-jarige

weg vertelt mw. Onderdijk. Uit het gesprek
blijkt ook, dat wij heel wat mensen uit de
Waard- en Groetpolder gezamenlijk kennen
en dan wordt het gezellig. Het is verbazend,
hoe goed mw. Onderdijk op haar hoge leeftijd nog van alles op de hoogte is, dat is niet
velen gegeven. Dank U wel voor het gesprek.
D.S.
-o-o-o-o-

Mw. Onderdijk heeft jarenlang aan de dr.
Hoogkamerlaan gewoond. In die tijd was zij
ook lid van de S.V.K. en dat is zij nog. Op
zekere leeftijd krijgt men meer hulp nodig
en is zij naar Lelypark verhuisd. Zij heeft tot
haar eigen verbazing de 100 jarige leeftijd
bereikt. Meerdere familieleden zijn heel oud
geworden, dus het bereiken van een hoge
Ik ga een uurtje op de bank liggen.
leeftijd zit wel in de genen. Het lopen wordt
Wil je daarna roepen?
wat minder, daarvoor heeft zij ter ondersteuEn
wat ga je dan doen?
ning een rollator. Voor haar leeftijd ziet zij er
Dan ga ik naar bed.
goed uit en uit de gesprekken blijkt, dat zij
geestelijk nog heel goed is, al stelt zij zelf,
Je hebt eeuwig trouw gezworen en nu hoor
dat het geheugen wat minder wordt. Haar
ik
dat je met een andere vrouw bezig bent.
kamer ziet er gezellig uit. Er hangen mooie
hoe kun je?
geborduurde schilderijen aan de wand.
Maar
schatje,
je
snapt toch wel dat ik die
Hieruit blijkt ook, dat zij van paarden hield.
ander alleen maar voor de gek houd?
Vroeger was ik sportief vertelt zij. Ook deed
ze aan kegelen en heeft daarmee meerdere
Als ik koffie drink,
bekers, die zij gewonnen heeft, staan. Ik ben
kan
ik
‘s nachts niet slapen.
geboren op een boerderij in Wieringerwaard
Met mij is het juist andersom.
in 1921 vertelt mw. Onderdijk. Ze staat met
Als
ik
slaap, kan ik geen koffie drinken.
haar zussen op de foto. Het was een gemengd
bedrijf, dus het was ook melken en hard
Tot de volgende maand
werken. Zeer bewust heeft zij de crisis van
-o-o-o-ode dertiger jaren van de vorige eeuw meegemaakt. De melk kreeg men haast niets voor
vertelt zij. Dat was een moeilijke tijd. Op
26 jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met
Johan Onderdijk, een zoon van een Zeeuwse Velen van ons kennen toch die bank in het
pionier. Na verloop van tijd kwam zij op de
Briekse bosje, uitkijkend over het kanaal met
75 ha grote akkerbouw boerderij aan de rand daarachter de weilanden. alle wandelaars onvan de Wieringermeer te wonen. Zij vertelder ons gaan daar wel eens even lekker zitten
de, dat haar man streng was. “Je moet als je
en genieten van de rust. Wel... toen ik hier
hier woont kunnen auto rijden” zei hij. Dat
op 14 april j.l. tijdens mijn dagelijkse rondje
stond ver van mij af, doch ik had wel aanlangs kwam bleek hij helemaal te zijn verleg, want ik slaagde in 1 keer. Toen kon ik
nield. aan een zijde uit de grond gerukt en de
zelf de boodschappen doen in Medemblik.
betonnen rugsteun helemaal kapotgeslagen.
Het was altijd hard werken en leed is haar
Het eerste wat ik dacht was van “Welke zieke
niet bespaard gebleven. Op 48 jarige leeftijd geest”! Bij het zien kun je je boosheid geoverleed haar man. Zij had 4 kinderen en
woon niet onderdrukken, maar ja... Bij nadedan staat men er alleen voor. In die tijd heeft re informatie bleek de bank al een dag eerder
zij een grote steun gehad aan Jan Poot, een
uit de grond gerukt te zijn en was deze door
boer, die vlakbij woonde. Wat later kwam de de fam. Gijzenberg weer terug geplaatst.
oudste zoon op de boerderij. Jammer genoeg Diezelfde avond waren de vandalen al weer
had zijn vrouw niets met de boerderij en dan langs geweest. Door verscheidene mensen is
loopt het fout. Er waren daar 2 kleinkindede Gemeente ingelicht en het blijkt dat er een
ren. Inmiddels heeft zij ook 2 achterkleinreservebank bij de Gemeente aanwezig is die
kinde- ren. In Lelypark woont ook een van
komende tijd zal worden geplaatst. 			
haar 2 zussen, dat is mw. Kaan-Stammes.
						H.T.
Die komt van een boerderij aan de Waardpagina 9

De moppentrommel

Welke zieke geest?

Als ze me missen,
dan ben ik vissen.
Onze kleinzoon, 10 jaar oud, had een heel
mooie koningsdag, samen met zijn vader.
Eerst ‘smorgens mee doen met de puzzeltocht en daarbij ook nog een prijs winnen.
Vervolgens samen met zijn vader steurvissen
in Dirkshorn. Er werden door hen samen elf
vissen gevangen, waarvan Joost er zeven aan
zijn hengel had. Ook ving hij de grootste. een
vis van 110 cm lang.			
H.T.

Een leerling-kapper,
die z'n klant te kaal geschoren had
Zodat de man toen zonder baard
en zonder haren zat
Praatte die geschrokken klant
de Kojak-mode aan
Maar zei, toen hij z'n baas zag staan,
ik moet nu werk'lijk gaan
Als ze me missen, dan ben ik vissen
Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken
Als ze me missen, dan ben ik vissen
Ja, zo vissen ze achter het net
"Jongens, ik heb beet!!"
Nico Haak

Gestrikt

Als aspirant-bestuurslid mocht ik gezellig
meedoen met het afscheid van Susan en Thea
en toen werd ik gelijk gestrikt voor een stuk-

Als ze me missen, dan ben ik vissen
Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken
Als ze me missen, dan ben ik vissen
Ja, zo vissen ze achter het net
Een zware jongen,
die al jarenlang gezeten had
En die men, na een grote kraak,
weer op de hielen zat
Fluisterde z'n vrouwtje heel geslepen in 't oor
je over mijzelf voor in de Kroonbode. Als je
"Als oom agent het jou soms vraagt,
alles toch eens van tevoren wist….
ben ik er net vandoor"
Vorig jaar waren wij 50 jaar getrouwd, dat
hebben
we gezellig met z’n tweeën gevierd.
Als ze me missen, dan ben ik vissen
En 51 of 52 doen we ooit wel eens uitgebreid,
Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken
‘Awwe
’t belève magge’ zou mijn oma zeggen,
Als ze me missen, dan ben ik vissen
oftewel Deo Volente.
Ja, zo vissen ze achter het net
Een voetballer,
Wij, mijn man, onze drie kinderen en ik, zijn
die in eigen doel geschoten had
in 1990 in Middenmeer komen wonen, aan
En snel daarop een score-kans
de Stevinstraat. Tot die tijd hadden we zo’n
verspeelde op de lat
dikke vijftien verhuizingen achter de rug:
Tekkelde de keeper,
naar Chili, naar Togo, naar Bangladesh en
en verdween toen door 't net
af en toe weer eens terug naar Nederland.
En riep: "Ik heb mezelf voorgoed
Dit allemaal in het kader van verschillende
maar buitenspel gezet"
‘ontwikkelingsprojecten’. (Ik zet dat tussen
aanhalingstekens, omdat wij tot de conclusie
Als ze me missen, dan ben ik vissen
kwamen dat we vooral onszelf ontwikkeld
Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken
hebben in die tijd, en dat die projecten vaak
Als ze me missen, dan ben ik vissen
meer ontwikkeling belemmeren dan bevordeJa, zo vissen ze achter het net
ren.)
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Uiteindelijk hebben we zes jaar in Haarlem gewoond en vandaar gingen we naar de
roots, van mijn man Wim, de Wieringermeer.
De laatste verhuizing was naar de Oostermiddenmeerweg en daar wonen we nu alweer
ruim twintig jaar, een persoonlijk record!
Toen de kinderen ‘uit huis’ waren, werd het
tijd om me te bezinnen of ik nog iets met
mijn opleiding, Nederlands, wilde doen en ik
kreeg zowaar een baan aan een middelbare
school in Alkmaar, het PCC. Daar heb ik nog
een jaar of elf met veel plezier lesgegeven en
vervolgens ging ik ook met veel plezier met
pensioen.
Intussen bleek onze oudste dochter besmet
met hetzelfde verhuisvirus en dat gaf ons de
gelegenheid om prachtige reizen te maken
naar Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland. Zo
hebben we al met al best veel van de wereld
gezien en misschien dat we daardoor niet
zo erg lijden onder de corona-maatregelen.
De wereld van huis en tuin is voor ons groot
genoeg, voorlopig. Mijn grote hobby, zingen,
kan ik gelukkig online doen en in de badkamer natuurlijk, maar ik verlang wel erg naar
de gewone koorrepetities met het Oratoriumkoor!
Twee van onze buurvrouwen, Tonny en Nel,
kookten al jaren voor de maaltijden met
senioren en daar heb ik een aantal jaren aan
meegekookt. Toen de zorg voor mijn moeder
en schoonmoeder wel erg veel tijd in beslag
begon te nemen, was het voor Nel en Tonny
ook wel tijd om er een punt achter te zetten.
Gelukkig is er voor die gezamenlijke maaltijden wel een andere invulling gevonden,
want het was altijd erg gezellig. Dankzij die
maaltijden, en al eerder dankzij mijn schoonouders, heb ik kennis gemaakt met SVK, een
bloeiende seniorenvereniging. Leuk dat ik
mee mag doen!
Sjanet Postema
-o-o-o-o-

Kroonmenu
van de maand
Kip met abrikozen

Ingrediënten
50 gram gedroogde abrikozen,
6 aardappelen, stukje gember (grootte van
1/2 duim), 1 ui, 200 gram kipfilet, 1 theelepel kipkruiden zonder zout, Cayennepeper, 2
eetlepels vloeibare margarine, 1 paksoi.
Bereiding
Was de abrikozen en week ze 1-2 uur in water. Schil de aardappelen. Kook ze in weinig
water in 20-25 minuten gaar. Schil het stukje
gember en snijd het heel fijn. Pel de ui en
snijd hem in snippers. Snijd de gewelde abrikozen in reepjes. Snijd de kipfilet in blokjes
De oplossing van de puzzel in het aprilnum- en bestrooi ze met kipkruiden en eventueel
wat cayennepeper. Bak de kip in de hete marmer van ons lijfblad luidt:
garine aan alle kanten bruin. Fruit de ui en de
“Op de grote stille heide”.
gember mee. Voeg de abrikozen met wat van
Maar dat had u natuurlijk allang aan de afhet weekvocht toe en stoof de kip in 10 mibeelding gezien. We hebben deze keer weer
een winnares en wel Mw. Tecla Smit, Hoog- nuten gaar. Maak de paksoi schoon en snijd
de groente in repen. Kook de paksoi in ca. 5
kamerlaan 17 alhier. Van harte gefeliciteerd
minuten gaar. Geef de paksoi en de aardappeen het bloemetje is naar je onderweg.
len bij de kip. Eet smakelijk.
Suzan
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Puzzeloplossing

Een hap uit de Zon

de Aarde steeds langzamer om zijn as gaat
draaien, wrijving. Onze etmalen worden dus
langer. De draaiingsenergie van de Aarde die
Wat is dat nu weer voor nonsens zult u denhierbij verloren gaat, gaat over naar de Maan
ken. een hap uit de Zon, waar gaat dit over?
en deze draait dan steeds verder van de Aarde
Nu, u kunt het zelf waarnemen. Op 10 juni
a.s. tussen ongeveer twintig minuten over elf zijn rondje. Omdat de Maanschijf verderweg
en half twee in de middag schuift onze maan, komt te staan wordt de diameter van maantussen de planeet Aarde en de Zon door, dus schijf relatief kleiner t.o.v. de diameter van
de Zonneschijf. Heel lang geleden stond de
voor de Zon langs en voor ons in Belgie en
Nederland is het dan net of er een hap uit de Maan dichterbij dan nu en werd bij een verZon is. De beste tijd om te kijken is dan rond duistering de Zon compleet bedekt. Maar nu
half een. Dan is de hap op z’n grootst. u moet zitten we dus precies in de tijd dat de beide
schijven nagenoeg dezelfde diameter hebben.
natuurlijk niet met het blote oog naar de
Zon kijken, want dan wordt u net als Galileo
Nu heb ik de woorden planeet, zon en maan
stekeblind. Wanneer je kijkt moet je je ogen
beschermen met een lasglas 13 of donkerder. gebruikt. Laat ik die woorden eens duidelijk
omschrijven, dan denken we bij die woorden
Wat ook goed werkt is om door een CD te
kijken, maar dan wel met je vinger het gaatje allemaal aan dezelfde dingen en weet u precies waar ik het in dit verhaaltje over heb.
dicht houden. Wanneer alleen maar een hap
uit te Zon is, spreken we van een gedeeltelij- Onze Zon is een van miljarden sterren.
Een planeet is een hemellichaam dat om een
ke zonsverduistering.
ster heen draait, zelf geen licht geeft, maar
het licht terugkaatst van de ster waar hij bij
Wanneer de Zon helemaal verduistert, dat is
hoort. Vanaf de Zon naar buiten toe kennen
deze keer alleen in Groenland en Canada te
wij de planeten: Mercurius, Venus, Aarde,
zien, dan bedekt de Maan de gehele Zon en
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, en Neptudat geeft een spektakel. Dan wordt het midden op de dag even volledig nacht en worden nus.
Een maan is een hemellichaam dat om een
de sterren zichtbaar. Het wordt merkbaar
planeet heen draait, zelf geen licht geeft,
kouder en er ontstaat een wind. De vogels
stoppen met zingen. Zo’n vijf a tien minuten maar het licht terugkaatst van de ster waar
zijn planeet bij hoort.
later is het weer volledig dag enz. Wanneer
Wij hebben één maan en die hebben we
de verduistering op z’n hoogst is, verschijnt
Maan genoemd. Er zijn planeten met wel 70
er een prachtige stralenkrans om de Zon, en
manen die allemaal hun eigen namen hebben.
dat noemt men... niet schrikken hoor, een
corona. Dat de Maanschijf in onze tijd die
Kijken we nu naar het spel van de in dit
van de Zon precies bedekt is eigenlijk een
grote toevalligheid. Vooral als je bedenkt dat verhaal genoemde acteurs, de ster Zon, de
planeet Aarde en de maan Maan dan zien we
onze Maan op slechts 380.000 km afstand
zijn rondje om de Aarde draait en dat de Zon het volgende. De planeet Aarde draait in 365
dagen (een jaar) een rondje om zijn ster, de
op zo’n 150.000.000 km afstand staat. Het
licht van de Zon heeft zo’n 8 minutern nodig Zon. Onze maan met de naam Maan draait
in ongeveer 28 dagen zijn rondje om onze
om die afstand naar de Aarde ter overbrugplaneet de Aarde. In de tijd dat de Aarde een
gen. dus de Zon die wij bijvoorbeeld op 10
juni om half een door ons glaasje zien is een rondje om zijn ster maakt, maakt de Maan
ongeveer 13 rondjes om de Aarde.
afbeelding van de Zon die al acht minuten
Omdat de baan van de Aarde en de baan van
oud is.
de Maan niet in hetzelfde vlak liggen, zal de
Maan af en toe precies tussen de Aarde en de
Over enkele tienduizenden jaren kennen we
geen volledige zonsverduistering meer. Dit is Zon doorgaan en dan hebben we een zonseen gevolg van de aantrekkingskracht tussen verduistering.
de Aarde en de Maan. We weten allemaal dat
Potjandosie... Heeft u het in de gaten? Ben ik
de Maan eb en vloed op de Aarde veroortoch weer aan het doceren geslagen. Ik kan
zaakt. dit op zijn beurt veroorzaakt dat door
de wrijving van het zeewater over de bodem het niet laten. Ik zou het alleen over de hap
uit de Zon hebben.				
H.T.
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Uit “De Meerpaal”

De Poedelman
Dit is dan de Poedelman,
Ring-pingeling, daar komt ie an:
Zijn er hier nog kindertjes
met vieze, vuile oren?
Een twee drie, daar gaat ie dan.
Vuile kinderen, hou 'k niet van,
ik was alle kindertjes
van achteren en van voren.
Vader, moeder, geef maar op,
ik doe zusje wel in 't sop.
Hopla, zegt de Poedelman,
jou stop ik in de tobbe.
Kijk, die groezelige Jan,
hopla, zegt de Poedelman,
nou maar eerst wat groene zeep
en dan maar lekker schrobben.
Wat een handjes, wat een toet,
wat een teentjes, zwart als roet.
Dan komt kleine Bobbie
met zijn ongepoetste tanden.
Geen gezeur en geen gehuil,
goeie help, wat ben jij vuil,
alle kinderen uit de buurt,
die neem ik onder handen.

Van de voorzitter:
Het belangrijkste agendapunt op de bestuursvergadering van de activiteitenvereniging “
De Meerpaal” was de positiebepaling ten opzichte van een ver(der)gaande samenwerking
met SVK, al dan niet uitmondend in een
fusie. Al enige tijd heeft het bestuur verkennende gesprekken gevoerd met bestuursleden van SVK. Reden hiervoor waren evidente voordelen op ﬁnancieel gebied. Eén locatie
huren is veel goedkoper dan twee. Bovendien
heeft een grotere vereniging gemakkelijker
toegang tot subsidies of bijdragen, b.v. van
het Oranjefonds. in eerste instantie leek het
onmogelijk omdat de biljartvereniging niet in
Kroonwaard terecht kon. intussen is duidelijk geworden dat daar twee biljarts kunnen
staan. Maar er blijven nog heel wat knelpunten of onduidelijkheden over. Kunnen bijvoorbeeld onze biljarters evenveel middagen spelen als in Het Posthuis. Kan de dorpencompetitie gewoon doorgaan. Hoe doen
we het met de ﬁnanciën. De onderlinge verhouding tussen de financiële middelen van
beide verenigingen speelt een rol. Wat gaat
de nieuwe contributie worden.

Kortom, er zijn nog wel wat gesprekken nodig om helder te krijgen hoe het bestuur een
Ring-pingeling, daar gaat ie dan.
duidelijk punt op de agenda van de ALV (AlHij gaat weg, de Poedelman.
gemene Ledenvergadering) kan formuleren.
Zijn nu alle kindertjes
Binnen het bestuur zijn de meningen verweer netjes en weer helder?
deeld, net als waarschijnlijk bij veel van onze
Weet je, ik geloof van niet...
leden. De argumenten tussen voor- en tegenIk geloof, dat kleine Piet
stemmers worden echter in goede harmonie
stiekem weggekropen is,
uitgewisseld. De vragen die hierboven zijn
misschien wel in de kelder.
gesteld gaan we inbrengen in het volgende
Annie M.G. Schmidt gesprek met bestuur SVK. Na het interview
met René Verberne in De Meerpeen, waarin
de mogelijkheid van een samengaan van beide activiteitenverenigingen werd genoemd,
kwam een geruchtenmachine op gang alsof
het al in kannen en kruiken is. Daarom deze
toelichting vanaf onze bestuurstafel. En als
het zover komt is er geen sprake van een inlijving van de een bij de ander, maar starten
we een geheel nieuwe activiteitenvereniging. Maar daarover beslissen uiteindelijk de
leden op de ALV.
Groet, Bert Olthof
-o-o-o-opagina 14

Egyptereis vanuit
Middenmeer (2),
Oktober 1996
door

weer langzaam op, tot er weer een volgende
chaos is ontstaan. Niemand raakt boos, niemand raakt in paniek. Hierbij in de vroege
morgen een reeds wel aandoende temperatuur.

Met verbazing zien we onder andere een
man, in lange Arabische kledij, met achter
zich een klein steekwagentje waarop een
baal, tien maal groter dan hij zelf. Hij baant
De bij dit verhaal behorende fotopresentatie, zich als een volleerde labyrintkunstenaar een
zal ik zodra de omstandigheden het toelaten weg door alle verkeer en komt hier ook nog
levend uit. Om half negen gebruiken we een
vertonen in “De Kroon”.
ontbijt van toast, witte bolletjes en Egyptisch
brood en om negen uur vertrekken we met
Nou ja, lekker slapen? De volgende morgen
eenzelfde busje als waarmee we enkele uren
zijn de meningen hier over nogal verdeeld.
daarvoor zijn aangekomen. We gaan eerst
Vanaf de 8e etage naar beneden kijkend horen we het oorverdovend getoeter en de er op naar het vlak bij de Nijl gelegen Hilton Hohet oog als tweebaanswegen uitziende wegen tel. Hier kunnen we geld wisselen. De wisseworden vier rijen dik gebruikt. Auto's met of laar probeert een van ons te flessen door vlug
zonder licht, het doet er niet toe, alles krioelt te tellen en 20 pond achter te houden. Na het
verzoek opnieuw te gaan tellen gooit hij eerst
door elkaar. Om Half drie in de nacht zijn
we bij het Carlton Hotel. Allerlei onbekende snel de 20 pond bij het stapeltje en telt dan
rustig opnieuw. Dan steken we het plein voor
geluiden veroorzaakt door airconditioning,
het Hilton hotel schuin over en komen in de
lekkende kranen, getoeter en gepraat vanaf
de straat en niet te vergeten het gebed vanuit tuin van het Egyptisch Museum.
de luidsprekers van de moskeeën. Deze hoor
je vanaf half vijf in de morgen. Van vier, vijf, Een gezellige drukte van mensen. Te oordezes verschillende plaatsen in de stad om ons len naar de verscheidenheid van talen die we
horen, afkomstig uit alle delen van de weheen klinken de luidsprekers. En heus niet
reld. In het enorme museum bepalen we ons
allemaal gelijk en voor een leek, ook niet
hoofdzakelijk tot Toetanchamon. Dit gezien
hetzelfde gebed. Alles schettert door elkaar.
de beperkte tijd die we hebben en de enorme
De dichtstbijzijnde klinkt zelfs alsof de
grootte van dit museum. Hiertoe worden ons
luidspreker voor het slaapkamerraam hangt.
de kamers 7, 8 ,9, 15, 20, 24, 25 en 30 aanAllah is groot. Onze eerste indruk van deze
bevolen. Zelfs dit blijkt nog te veel om in de
oosterse wereld is wel heel apart.
"Japanees-Tour-Stile" te bekijken. Natuurlijk
worden hier de eerste ansichtkaarten gekocht
Voor het ontbijt nog even een blik vanaf het
om naar huis te sturen. Imponerend vond ik
balkon van de 8e verdieping, waar zich ook
persoonlijk de kopie van de steen van Rosetonze kamers en de ontbijtzaal bevinden. Alta. Een steen waarop een tekst in drie talen
lereerst worden we overvallen door het gigantische lawaai van het verkeer ver beneden waaronder de tot dan toe onbekende hiërogliefen. Hierbij natuurlijk in mijn gedachten
ons. Wat een chaos. Door elkaar krioelende
de Fransman Champollion die de hiëroglyfen
auto's met een kakofonie van getoeter. Drie
op de steen na tientallen jaren wist te ontcijvier agenten tegelijk op één kruispunt. In
hun witte pakken en gehelmd, wild zwaaiend feren. Door hem zijn deskundigen nu in staat
om het Egyptische schrift op de vele monuen op een manier waarvan wij de gedachte
krijgen dat niemand hier iets van kan begrij- menten zoals piramiden en tempels, te lezen .
Het origineel van de steen staat in Engeland.
pen, weten ze een zodanige orde in de vier
Fotograferen in het museum was verboden,
rijen dikke verkeersstromen te brengen, dat
maar dat hadden wij natuurlijk niet begrepen.
alles stil komt te staan en men dus ook geen
botsingen meer kan veroorzaken. Vervolgens
Helemaal verzadigd van indrukken gaan we
begeven deze regelaars zich naar de kant en
vervolgens naar het postkantoor van twee bij
terwijl zij geanimeerd in gesprek zijn, ook
twee meter. Dit staat in de tuin van het musemet handen en voeten, lost het verkeer zich
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um waar twee soldaten zich, tijdens het roken
van een waterpijp, ontfermen over de verkoop van postzegels. Ook worden de eerste,
van wat later zal blijken heel veel, flessen
met water gekocht. Dan terug naar het Hilton hotel waar we op het terras een heerlijke
maaltijd gebruiken. Vervolgens weer in het
busje en dwars door Cairo naar de Citadel
of Salah al Din. De Citadel is bij ons beter
bekent als de Citadel van Saladin. Deze Citadel, waarop onder andere de Mohamed- Ali
moskee beheerst nog steeds de skyline van
de oude stad. We gaan te voet omhoog naar
dit prachtige bouwwerk met zijn 86 meter
hoge minaretten en enorme Turkse koepel.
Via een poort in een prachtig uitgevoerde
ommuring komen wij op het voorplein. De
moskee werd tussen 1824 en 1857 gebouwd
op last van de toen heersende Turkse sultan.

drankje op een terras, wordt ik onrustig. Ik
weet dat er een zonsverduistering gaande is
en heb hiervoor speciaal een CD meegenomen, dit ter bescherming van mijn ogen, om
tussen de hoge gebouwen door, hiervan een
glimp op te vangen. Nu dat lukt. Wanneer
ons hele gezelschap even een blik door de
CD hebben geworpen (niet door het gaatje),
vragen enkele Egyptenaren, die dit verwonderd hebben aangezien, met gebaren dat zij
ook graag even willen kijken. Ik geef een van
hen de CD en wijs naar de zon. Wanneer hij
door de CD ziet dat er een hap uit de zon is,
raakt hij in paniek.

We lopen verder door de smalle winkelstraatjes. Als ik zeg smal, dan bedoel ik ook smal.
Bianca, bij het zien van deze wijk, waar een
ieder op zijn manier een centje probeert te
verdienen, omschrijft het geheel zeer juist als
Op het voorplein moeten wij de schoenen uit een "arme wijk met krotjes en werkplaatsen
doen, die in één der vele muurnissen worden zoals die bij ons zo'n honderd jaar geleden
opgeborgen. Wanneer we op kousenvoeten
bestonden.” De vele bedelende kinderen
de moskee binnentreden worden we overval- geven ons een ongemakkelijk gevoel. Veilen door de enorme ruimte. Het geheel, rijk
ligheid, milieu, hygiëne ..... wat maken wij
versierd met prachtige schilderingen, dwingt Nederlanders ons dan verschrikkelijk druk.
een soort eerbied af. Als vele andere aanwe- Ogenschijnlijk zijn de mensen hier nog gezige toeristen vlijen wij ons neer op de dikke lukkig ook. Een werkplaats waar met behulp
vloerbekleding en genieten, ieder voor zich,
van chemische zuren koper en ander metaop ons rug, van de serene atmosfeer. Onlen werden gereinigd bezorgt sommige van
danks de vele aanwezigen, is het er doodstil. ons de kriebels. Rond vijf uur in de middag
Boven ons de enorme, prachtig uitgevoerde
verlaten we de Souk Chan El Chalili. We
koepel. Na enige tijd, als we weer verder
pakken nog even een terrasje en vervolgens
moeten, kost het ons enige moeite om op te
gaan we lopend terug naar ons hotel. Dit is
staan en verder te gaan. Wat een omgeving.
een avontuur op zichzelf. Het oversteken
We gaan op weg naar onze schoenen en ze
is een levensgevaarlijke klucht waarvan je
staan er nog!
aanvankelijk niet weet of je er wel of niet
Vervolgens terug naar buiten, schoenen weer levend doorheen zult komen. Na enige prakaan en weer door de poort. We lopen nu om
tijk verschijnt er wat overmoed bij sommigen
de moskee heen naar een groot terras met
van ons en krijgen er zelfs de humor een
uitzicht over geheel Cairo. Wat ons allereerst beetje van te pakken. Bekaf en vol met inopvalt is dat de Egyptenaren hun dakterrasdrukken, gaan de meesten van ons even wat
sen waarschijnlijk als vuilnisbelt gebruiken.
rusten. We genieten vanaf acht uur van een
Wat een puin en een vuil, overal waar je
heerlijk diner op het dakterras van ons hotel.
maar kijkt. Als we hier een beetje aan geAan tafel wordt “De Korpot” , ingeschoren
wend zijn trekt onze aandacht naar bekende
en op niveau gebracht. Deze pot is genoemd
punten zoals schuin beneden ons de moskee
naar Kor Postma (+) die deze reis heeft georvan Sultan Hassan. In het zuidwesten zien we ganiseerd en bestemd voor de gemeenschapheel in de verte de drie piramiden van Gizeh pelijke onkosten, Na het eten naar bed want
en ver in het zuiden is zelfs de trappenpivolgens plan is het morgen weer vroeg dag.
ramide van Sakkara te zien. Lopend vanaf
(wordt vervolgd)
de hellende Citadelweg, weer naar beneden
H.T.
waar we ons busje weer aantreffen. Ingestapt
-o-o-o-oen van hier naar de Souk Chan El Chalili, de
ambachts-winkeltjeswijk van Cairo. Na een
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Horizontaal 1watervogel 5 vergissing
11 ondiep water 12 scantechniek 14
deel van een uur 16 larve van de langpootmug 18 deskundige 20 persoonlijk
record 21 muzieknoot 22 verharde huid
23 hertje 24 Chinees gerecht 25 hemelgeest 27 gelige kleur 29 vertaler 30
tijdperk 32 bedehuis 33 deel van een
open haard 36 dopheide 37 officieel
bewijsstuk 39 gebak 40 bewoner van
een werelddeel 42 zonder afwisseling
43 uitmaken 46 waterhoudend 47 pukkel 48 de maat bepalen 50 OudeTestament 51 vergruizelde steen 52 plaats in
Duitsland 54 lichamelijke opvoeding 55
opzwelling van de huid 56 met moedermelk voeden 58 zot aan een vorstelijk
hof 59 schoolvak 61 sok 62 spieden
64 nevens 65 Europese hoofdstad 66
bewijs van afwezigheid 68 winkel
(Engels) 70 niet te vinden 71 rijstgerecht 73 land in het Midden-Oosten 75
ouderloos kind 77 vaat 80 zangvogel 81
zangnoot 82 stand van de edelen 83 sint
84 scheikundig symbool voor chloor 85
rond figuur 87 volksstam 89 gelukzalig
91 enzovoort (afk.) 93 middag 94 gemotoriseerde autoped 95 kwajongen
Verticaal 1 evenmin 2 pijn 3 brede laan
4 namiddag 5 mengsel 6 zuivelproduct 7 koninklijke aanspreektitel 8 springstof 9 uitroep
10 oogappel 11 voormalige Spaanse munt 13 kaartje voor heen- en terugreis 15 vissersgerei
17 ver (in samenstellingen) 19 pluspunt 24 geurige sterke koffie 26 gezicht 28 malle vent 29
stelselmatig oefenen 31 moment van vraatzucht 34 zonder nationaliteit 35 liefkozende aanraking 38 kraanwagen 41 reinigen 42 opschepper over kunst of cultuur 44 peulvrucht 45 oefentijd 47 fijngestampte aardappelen 49 onvriendelijk 51 kogel 53 bekendheid 57 verbonden
met internet 58 het niet komen opdagen 60 snack 61 broeibak 62 de logica betreffend 63 deel
van Frankrijk 67 hard vulkanisch gesteente 69 de wacht houden 72 balken als een ezel 74
zeker onderricht 76 ieder 78 zijkant van de buik 79 toevluchtsoord 81 graanpakhuis 85 managementfunctie (afk.) 86 roem 88 dicht 90 deel van Schotse namen 92 scheikundig symbool
voor chroom
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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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Voetbalkijken in
“de Kroon”
Nu we in onze ruimte zo’n prachtig grote
televisie hebben zijn we op woensdag 12 december met een aantal liefhebbers de Champions League wedstrijd Ajax - Bayern Munchen gaan kijken. Deze werd in Amsterdam
gespeeld. Het ging er om wie er de eerste in
de poule zou worden. Voor Ajax was het dan
noodzakelijk om deze wedstrijd te winnen.
Nu, dat hebben ze ook echt wel geprobeerd
maar de Duitsers scoorden voor de rust, dus
ging Ajax met 0-1 de rust in. Na de rust wist
Ajax de gelijkmaker te scoren. Dit bracht de
spanning in de wedstrijd weer terug. Via een
penalty kwamen ze zelfs op 2-1. Het duurde
echter niet lang dat de Duitsers weer op gelijke hoogte kwamen. De wedstrijd werd harder
en er vielen aan beide zijden een rode kaart.
Met tien tegen tien viel er aan iedere kant
weer een doelpunt. De missie voor Ajax om
nogmaals een doelpunt te maken lukte niet,
dus ook de eerste plaats in de poule ging hun
neus voorbij. Het was spannend en zeker
leuk om samen in “de Kroon” naar voetballen te kijken.
Ton van ‘t Riet
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Mijn opa, mijn opa....

Skoôl
Oindelijk was ‘t den zo ver,
dat ik voor ‘t eerst nei skool toe mocht.
Net als alle are kindere
werd ik deur m’n moeder brocht.
ik weet nog best hoe we deer stonde,
met z’n alle in de gang.
De ien wat lacherig van de zenuwe
en de aar een beetje bang
Oindelijk mochte we nei binne,
‘n plaatsie zoeke in de klas.
En toe kon ‘t echt beginne,
weer ik zo benuwd nei was.
Rekene, skroive, taal en leze,
dat was wat ik lere wou.
van heur die deer voor de klas stond,
die mooie angekleide vrouw.

Elke zondagmiddag bracht-ie
toffies voor me mee.
Ik weet nog de spelletjes
die opa met me dee:
restaurantje spelen en
mijn opa was de kok,
bokkenwagen spelen en
mijn opa was de bok.
M’n opa, m’n opa, m’n opa,
in heel Europa was er niemand zoals hij.
M’n opa, m’n opa, m’n opa,
en niemand was zo aardig voor mij.
In heel Europa, m’n ouwe opa,
nergens zo iemand als hij.
In heel Europa, m’n ouwe opa, nergens zo
iemand als hij, niemand zo aardig voor mij.
M'n ouwe opa.
Samen naar de apies kijken,
samen naar het strand en als je geluk had
ging je samen naar de brand.
Samen op het ijs en met
een sleetje in de sneeuw,
leeuwentemmer spelen en
m'n opa was de leeuw.
Altijd als we samen waren
hadden we plezier.
Stierenvechter spelen, en
m'n opa was de stier.

En de zoi: “Ik ben de juffrouw
en ik ben hier nou de baas.”
Nou, van moin mocht ze dat weze,
‘k zou wel luist’ re op m’n plaas.
Speulkwartier vond ‘k altoid enig,
met z’n allen op ‘t ploin.
Ja, zo al met al vond ik
‘t op de skoel verlegen foin.
Ik kon de lesse heel goed volge
en in onze vroie toid ginnegappe
met vriendinnen, altaid in voor mallighoid.
As ik terugkoik op m’n skoeltoid,
hois ik daag’lijks nag de vlag
Voor wat ik op skoel toen leerd heb
en in ‘t westfries skroive mag

M’n opa, m’n opa, m’n opa,
in heel Europa was er niemand zoals hij.
M’n opa, m’n opa, m’n opa,
en niemand was zo aardig voor mij.
In heel Europa, m’n ouwe opa,
nergens zo iemand als hij.
In heel Europa, m’n ouwe opa, nergens zo
iemand als hij, niemand zo aardig voor mij.
Annie M.G. Schmidt
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(Skroivendevort 1999)

