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 juni enz. 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:			Koersbal						09.30 - 11.30 uur
				Doet & Ontmoet					13.30 - 16.00 uur
woensdag:			Schilderclub					
09.30 - 11.30 uur
donderdag:			Gymnastiek					
09.30 - 10.30 uur
				Klaverjassen			
13.30 - 16.00 uur
Koersbal, Schilderclub, Gymnastiek en Klaverjassen tot 1 september gestopt.
Overige aktiviteiten
Vrijdag 3 juni		
Pinksterlunch					
12.00 – 14.00 uur
				(zie opmerkingen)
Woensdag 22 juni		
Danspresentatie					
15.00 - 17.00 uur
				(zie opmerkingen)
Donderdag 23 juni		
Avondoverdenking (pastor M. Sendecki)
18.30 - 19.30 uur
Woensdag 13 juli		
Barbecue met muziek				
14.00 - 17.00 uur
				(zie opmerkingen)
Donderdag 21 juli 		
Avondoverdenking (pastor M. Sendecki)
18.30 - 19.30 uur
Dinsdag 2 augustus
Rondvaart met partyboot Koperen Hoorn
14.00 - 16.00 uur
				(zie opmerkingen)
Vrijdag 9 september
Vismiddag met muziek				
16.00 - 18.00 uur
				(zie opmerkingen)
-o-o-o-oontbreken. Voorlopig gepland op 9 september. Bijzonderheden volgen in een latere
Kroonbode. We gaan uit van maximaal 50
1.
Opgave voor de Pinksterbrunch kan
deelnemers. Eigen bijdrage 7,50 euro p.p.
direct na ontvangst van deze Kroonbode in
-o-o-o-ode toko. Maximaal 25 deelnemers. Kosten 6
euro p.p. Wacht niet te lang. Vol is vol.
Inhoud
2.
De stichting Cultuur binnen de Dijken
organiseert een danspresentatie over verhalen Blz 2 Colofon
van bewoners over hun jeugd, ontluiken en
Blz 3 Programma van de maand juni enz.
lente. Lees het artikel van deze stichting in
Blz 4 Inhoud
deze Kroonbode aandachtig door. Opgeven
Blz 4 Mededelingen
in de toko of zelf een telefoontje/mailtje naar Blz 6 Koningsdag in de Kroon
de stichting. Heb je zelf een leuk verhaal
Blz 6 Meer Y-bike
over eigen jeugd enz enz. doe dan mee, we
Blz 7 Kroonmenu van de maand
maken er een leuke middag van.
Blz 8 Kroonpuzzel april
3.
Het wordt een traditie. Er is weer een
Blz 9 Eme Kadijk
barbecue gepland. Maximaal aantal deelneBlz 9 Bingovakantie
mers 50. Uiterlijke opgave deelneming tot
Blz 14 Frutsels van Harry Koopman
6 juli in de toko. Eigen bijdrage wordt geBlz 14 Kroonsjoelen
vraagd van 7,50 p.p.
Blz 15 Oorlogsverhaal slot
4.
We hebben een rondvaart gepland bij
Blz 17 St. Cultuur binnen de Dijken
Nieuwe Niedorp. We gaan uit van 40 deelBlz 20 Reizend Alzheimer Café
nemers. Met eigen vervoer (of zelf rijden
Blz 20 Koffiedrinken op zondag
of meerijden met een ander wordt geregeld)
Blz 20 Oplossing Kroonpuzzel
naar Niedorp. Tijdens de rondvaart koffie/
Blz 22 De Moppentrommel
thee met gebak. Opgeven in de toko tot uiter- Blz 22 Op één sandaal over de Golden Gate
lijk 20 juli. Eigen bijdrage 7 euro p.p.
Blz 24 Pinksterlunch
5.
Natuurlijk mag een vismiddag niet
-o-o-o-opagina 3

Opmerkingen

Mededelingen

Reizend Alzheimer Café

Wij feliciteren met hun verjaardag
11
juni		
Mw. J. Boven
16
juni		
Mw. G.Montsma
17
juni		
Mw. C.C. Laan – Oud
20
juni		
Dhr. Y. Lautenbach
22
juni		
Mw. E. Klearkofer
25
juni		
Mw. N. Wolters
25
juni		
Dhr. K klearkofer
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.
Dit geldt ook voor de mensen die mee willen genieten van de digitale berichten. Maak
hiervoor uw e-mailadres bekend
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!
Data ophalen huisvuil.
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 14
en 28 juni.
Restafval, dinsdag 21 juni.
Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 7 juni.
Papier op de dinsdag 7 en 28 juni.
-o-o-o-o-

(Nieuwe Niedorp)

Op Donderdag 2 juni 2022 vindt er weer een
Reizend Alzheimer Café plaats in het restaurant van Woonzorgcentrum De Trambaan
in Nieuwe Niedorp. Het onderwerp van de
avond is: Mantelzorgmakelaar
Heeft u een partner of een familielid met
een diagnose dementie, dan komt er veel op
u af. Emotioneel krijgt u het een en ander
te verwerken. Maar ook praktische zaken,
zoals het organiseren van extra hulp, vervoer,
(tijdelijke) opvang en hoe u de zorg regelt
naast uw werk. Een mantelzorgmakelaar kan
regeltaken van u overnemen en weet alles
over wettelijke regelingen, voorzieningen en
voorschriften. Ze onderhouden contacten met
instanties als gemeenten en verzekeraars en
kunnen bemiddelen met werkgevers.
Gastspreker deze avond is Linda Braas. Zij
is als mantelzorgmakelaar werkzaam bij het
Mantelzorgcentrum. Dé aangewezen persoon
om u wegwijs te kunnen maken in de wereld
van de Mantelzorg.
Inloop: vanaf 19.15 uur met koffie en thee.
Het onderwerp start om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.
Adres: Woonzorgcentrum De Trambaan, Koperwiek 30, 1733 BA Nieuwe Niedorp
Tijdens deze avond is er ruimte voor het
uitwisselen van informatie met andere bezoekers en het stellen van vragen aan professionals.
Bij de informatietafel kunt u folders en andere materialen inzien.
Mocht u deze avond verhinderd zijn: het volgende Alzheimer Café in Hollands Kroon is:
WIERINGERWERF: donderdag 30 juni van
14.00 - 16.00 uur zie ook www.alzheimer-nederland.nl/regios/noord-holland-noord
Mensen met dementie, mantelzorgers, professionals, mensen in opleiding en vrijwilligers in de zorg en overige belangstellenden
kunnen zich aanmelden voor de maandelijkse informatie over deze bijeenkomsten bij
b.palsma@alzheimervrijwilligers.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Rensing (06 2237 2553).
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Koningsdag in
“de Kroon:”

Op woensdagmorgen is het in “de Kroon”
traditiegetrouw schilderen. Tegen half tien
is het al druk om alles gereed te maken voor
de schilderessen. Die druppelen binnen en
spoedig is men geconcentreerd bezig. Ook
is er koffiedrinken voor de liefhebbers. Bijzonder was ditmaal, dat er wegens de 55ste
verjaardag van koning Willem Alexander getrakteerd werd op oranje tompoezen. Het zag
er dan ook feestelijk uit, zowel voor de koffiedrinkers als voor de schilderessen. Henk
van Schaik had het er maar druk mee. Dank
namens allen voor de traktatie.
D.S.

Meer
Y-Bike
Fietsen
doe je
samen!

ringermeer. Meer Y van Mary.
Mijn naam is Mary van Langerak geboren en
getogen in de Wieringermeer. Ik ben zoals
zovelen opgegroeid met de fiets als mijn
voornaamste vervoermiddel. Zelf ben ik het
fietsen pas echt leuk gaan vinden toen de fiets
een e-bike werd. Van mijn beroep ben ik
verpleegkundige en ik werk al vele jaren in
de thuiszorg. Tijdens mijn werk heb gemerkt
dat er veel eenzaamheid is onder mensen met
beperkingen in de mobiliteit. Door deze beperkingen komen de mensen weinig tot niet
meer hun huis uit. Soms stel ik deze mensen
de vraag; wat zou u nog graag willen? Als
antwoord krijg ik vaak; lekker even samen
met iemand naar buiten toe gaan.
Door samen te gaan werken met vrijwilligers, die graag op een actieve manier vrijwilligerswerk willen gaan doen maakt de Meer
Y-Bike het mogelijk om samen op pad gaan
en te genieten van het buiten zijn.
Daarnaast is het ook mogelijk om de rolstoel
e-bike in te zetten voor mensen die met hun
eigen moeder, vader of buurvrouw willen
gaan fietsen.
Zit u bijvoorbeeld niet in een rolstoel maar
loopt u bv met een rollator, dit is geen probleem we leveren er zo nodig ook een rolstoel bij.
Bent u iemand of kent u iemand waarvoor u
denkt wat leuk daar wil ik meer van weten,
dan kunt u contact opnemen met Mary van
Langerak
0612236403/ info@fietsendoejesamen.nl.
www.fietsendoejesamen.nl
Meer Y-Bike is voor en met mensen in de
Wieringermeer.
Mary van Langerak

In 2021 is het idee ontstaan om de stichting
Meer Y-Bike – Fietsen doe je samen op te
richten. Bij de Meer Y-Bike wordt er een rolstoel e-bike, met een vrijwilliger ingezet, om
samen naar buiten te kunnen gaan.
De Meer Y-Bike is een voorziening voor
mensen die niet of nauwelijks meer buiten
komen door beperkingen in de mobiliteit.
De naam Meer Y-Bike is een samenvoeging
van Meer Y en E-bike. Meer van meer willen
betekenen voor een ander. Meer van de Wiepagina 5

Kroonmenu
van de maand

op je tapas tafel kan zetten en met familie
en vrienden delen. Wil je weten hoe je dit
huevos rotos recept thuis maakt? Laten we
beginnen!

Huevos Rotos –
Gebroken Eieren
Ingredienten
.
Kruimige aardappelen
Ui
Teentje knoflook
Eieren
Paprika poeder
Olijfolie
Zout en peper naar smaak
Hoe Maak je Huevos Rotos
•
Schil de aardappelen en kook ze in 10
minuten gaar. Giet ze af en laat ze 10 minuten afkoelen voordat je de aardappelen in
ronde plakjes snijdt.
•
Verwarm een koekenpan medium tot
hoog vuur en voeg olijfolie toe. Bak de aardappelen aan beide kanten goudbruin en krokant in ongeveer 5-7 minuten.
•
Geef de aardappelplakjes de ruimte en
leg de pan helemaal vol met aardappelschijfjes. Afhankelijk van de grootte van je pan,
moet je de aardappelen in meerdere keren
bakken.
•
Haal de aardappelen uit de pan en zet
weg in een kom. Fruit de uien en knoflook
tot ze zacht en doorschijnend zijn.
•
Leg de uien-mix op een bord en zet
opzij.
•
Verhit nog een klein beetje olijfolie
en bak je eieren. Laat de dooier heel. Leg de
eieren op een bord. Plaats de aardappelen
vervolgens terug in de pan met de uien-mix
en roer door.
•
Breng de aardappelen op smaak met
zout en peper. Leg de eieren erop en voeg
een beetje paprikapoeder toe.

De eerste keer dat we Huevos Rotos aten was
in Barcelona, Spanje. We waren in een tapas
tentje en zagen Huevos Rotos op het menu.
We hadden geen idee wat het was en toen ze
het bord met de aardappelen en gebroken eieren serveerden, begrepen we het nog steeds
niet. Andere klanten die hetzelfde hadden
besteld lieten de dooier over de aardappelen
lopen. Dus deden wij precies hetzelfde en het
smaakte geweldig. Spanje heeft meer dan andere landen een tapas cultuur waar je na het
werk een hapje neemt bij een drankje aan de
bar. Door de temperatuur wordt laat gegeten
en nemen ze een hapje om de tijd tussen de
lunch en het avond eten te overbruggen.
Deze gebroken eieren passen perfect bij dit
concept.Probeer het zelf. Maak een paar
gebroken eieren en begeleid ze met een koud
glas witte wijn of een biertje. Heerlijk!		
				
Brigitte
-o-o-o-o-

Huevos Rotos – Gebroken Eieren
Huevos rotos of gebroken eieren is een typisch Spaanse snack, tapas, eet wanneer je
maar wilt gerecht. Het is een heel populair
recept in Spanje.
Probeer het en je vindt het zeker geweldig!
Dit is net als patatas brava en tortilla een
Spaans aardappelrecept. Een recept dat je
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Juni

HORIZONTAAL 1 betaler van
smeergeld 7 groezelig 11 na die tijd
12 watervlakte 14 navigatiemiddel 15
schram 17 scienceﬁction 19 tussenzetsel 20 opspringend vochtdeeltje
22 ieder 23 christelijk feest 25 paarse
kleur 27 scheikundig symbool voor
beryllíum 28 en omstreken 29 reputatie 31 omlaag 34 muziekinstrument
36 huisbediende in livrei 38 klooster
41 op één plek blijven 43 deel van
een mast 44 hard suikerkoekje 48
knock-out 49 deel van een trap 51
Romeinse liefdesgod 52 prima 54
vrouwelijk opperwezen 56 deel van
een schip 58 vette deel van melk 60
stekelig dier 62 opdracht 64 zijns inziens 65 curiosa 67 ter zake 68 kleine
vrucht 70 oorspronkelijk bewoner
van Peru 72 zure kers 74 moedertje
76 kortschrift 78 afwijkend 80 muzieknoot 82 schuifbak 83 tam maken
85 hoofd van een vrouwenklooster 88
in samenwerking met 90 adviserend
college 91 groente 92 sint 93 robuust
95 deel van een kachel 97 mensen
met een laag inkomen 98 politievrouw 100 jenever 101 overgeleverd
verhaal VERTICAAL 1 onder andere
2 tam 3 paarlustig 4 mateloos 5 vader
6 roodachtig 7 strafwerktuig 8 kortgeknipt haar 9 deel van een korenhalm 10 verbond 11 computerschijf 13 van_ richting veranderen 16 rivier in Duitsland 18 tovergodin 21 deel van een magneet 24 kleur 25 tuimeling
26 parasiet 30 honingwijn 32 zwaar persoon 33 roofdiertje 35 vermogen 37 esdoorn 39 zeer
40 mobiele telefoon 42 godin van de dag eraad 45 energiezuinige verlichting 46 Argentijnse
dans 47 buideldier 50 ik~zucht 52 draagwijdte 53 gespierde man 55 Europese vrouw 57 varke nsstal 59 oostzuidoost 61 hartfilmpje 63 et cetera 65 onrust 66 Scandinaviër 68 stellig 69
bereid dierenvel 71 wereldvreemde studiekop 73 kameelgeit 74 kerel 75 deel van een winkel
77 gevoel 79 trapper van een fiets 81 claim 84 toverkunst
86 zwemmen 87 boerenplaats 89 korte mededeling 91
mep 94 deel van een vis 96 slot 99 overdreven
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met iemand, die slechts enkele woorden over
zijn gezondheidstoestand bezigt, maar verder vol lof over daar waar hij nu verblijft en
de verzorging aldaar. Tja, zegt hij: “Ik had
mijzelf al voorgenomen, dat als ik om een of
andere reden nier meer in de Hoogkamerlaan
kon blijven, ik in hetzelfde verzorgingstehuis
wilde wonen als daar waar mij vrouw vele jaren zo goed is verzorgd. En nu ben ik hier....
Maar het zat niet in de planning hoor!!”

Eme Kadijk

Op mijn vraag hoe het met hem gaat antwoord Eme dat de eenzaamheid af en toe
toeslaat. Er zijn zo weinig leeftijdgenoten
meer waarmee je eens lekker kunt praten.
Ook zegt hij dat zijn gedachten erg veel bij
de verschrikkelijke toestand in Kroatië zijn,
bij al die arme vluchtelingen. Dan hebben we
het nog een poosje over zijn eigen belevenissen tijdens de 2e Wereldoorlog, de indunatie
van de Wieringermeer en andere momenten
uit die oorlogstijd en ik zie emoties bovenkomen.

Terugkomend op “De Kroon” vertelt Eme
Tja... Zo ben je ineens zomaar iemand kwijt. over de moeilijkheden die hij als wethouder
Nou ja kwijt, beter gezegd “uit zicht”. Bij
van de Gemeente Wieringermeer had met de
het opzetten van de Kroonbode was het mij
Provincie over zijn voorstel over zijn nieual twee maal opgevallen dat Eme Kadijk
we ouderenopzet die hij voor Middenmeer
ontbrak in de koersbaluitslagen. Even gebeld bedacht had. Hij werd aan alle kanten dwarsmet de koersbaldirectie, maar die wist alleen gezeten en toch was daar ineens het moment
te vertellen dat Eme in een of ander verzordat de eerste paal van “de Kroonwaard”
gingstehuis was opgenomen. Rond gebeld,
geslagen kon worden. En dat mocht hij zelf
maar niemand kon vertellen waar en hoe. Dat doen. Ik vertel hem dat de naamsverandering
zat mij niet lekker. Je kunt toch zomaar niet
van onze vereniging naar “Seniorenvereniverdwijnen, vooral als dit iemand is die aan
ging Middenmeer” in de kruik zit en daar is
de basis van ons Kroongebouw heeft gestaan hij erg blij mee. “Dat heb ik altijd al gewild”.
er zelfs de eerste paal heeft geslagen. Via een Ik vertel hem dat we momenteel 168 leden
bezoek aan de buren van Eme, de fam. Bos
hebben, dat we een kundig en fijn bestuur
(door zo’n bezoek van mij ben je natuurlijk
hebben en dat onze vereniging draait als een
ook dierect lid van onze vereniging) kom ik
tierelier. Dat vindt hij erg fijn om te horen.
er achter dat Eme heel lelijk gevallen is en
Ik besluit na een half uur om het gesprek te
niet meer alleen thuis kon zijn. Ik hoor dat
beëindigen en we nemen afscheid met de
Eme is opgenomen is in het rusthuis “Hart
belofte dat ik nog eens terug kom.
van Zwaag” in Zwaag. Ik spreek met David
H.T.
Schipper af dat we Eme zouden gaan bezoe-o-o-o-oken maar David is door de griep geveld en
zodoende ben ik vandaag alleen bij Eme op
bezoek geweest. Even van te voren gebeld
en om drie uur schudden we elkaar hartelijk
de hand. Ik heb een paar Kroonbodes mee
In de maanden juni en juli wordt er geen
en... een paar geboortekaartjes van zijn twee Bing gespeeld. In augustus gaan we weer
zoons, die mijn vrouw Jannie nog bewaard
volop beginnen. De datum maken we nog
had vanuit de tijd dat zij daar kraamverzorg- bekend.
ster was (1958). Het word een fijn gesprek
Hannie
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Bingovakantie
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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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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.
Een dikke damesvlieg
Het was bruiloft in het dierenbos
Een dikke damesvlieg ging trouwen
De struiken feestelijk versierd
Het was een vlieg om van te houwen
Zij had van alles ingeslagen
Vooral wat zij zelf lekker vond
Want zij als vlieg kon toch niet weten
Dat men slechts afschuw ondervond
De dieren waren wel gekomen
Om het gelukkig paar te zien
Maar konden door de stank niet eten
Hielden het feest vlug voor gezien
De damesvlieg was zeer verbaasd
Zij bleef met al haar lekkers zitten
Waaraan slechts vliegen, zonder haast
Tot aan het einde bleven klitten
Het misverstand was levensgroot
Men schonk haar grasjes, zaden, vruchten
Zij gaf het beste van zichzelf
Maar zag toen alle dieren vluchten
Daarom, al ben je goed bevriend
Elk dier heeft zo zijn eigen zeden
Zo moet het blijven, zij aan zij
Maar ieder naar zijn aard, tevreden.
-o-o-o-oEmotie.
Waarom zou ik niet mogen huilen?
Niet tonen door een traan
dat uw bijzijn mij ontroert
Waardoor mijn stem verstikt
tot een onaanvaardbaar kraken
Omdat emotie mijn gevoel beroert..

Een traan is balsem op gevoelige momenten
Vergroot de blijdschap
of verzacht een droeve plicht
Een traan is één der kostbaarste geschenken
Als er een menselijke emotie
aan ten grondslag ligt.
-o-o-o-oGedroogde bloemen
Daar staan ze, in een vaas,
op het blad van mijn bureau
Te pronken stil,
een bonte mengeling van kleuren
wat ze helaas ontbreekt is het niveau
Om als een levend bloemstuk nog te geuren
Toch is de frêle schoonheid van het boeket
Een aangename streling voor mijn oog
Ik zie, mijn geest al
mijmerend afgedwaald nog net
Het hele bloemenveld
dat zich voor het plukken boog
Zo pronkt, verstild, de dood in schone schijn
Lijkt het boeket haar
echte einde te weerstreven
Maar zelfs dit bloemstuk
zal een keer vergankelijk zijn
Ook droogbloemen hebben
geen eeuwig leven.
-o-o-o-o-

Kroonsjoelen
Kom toch ook met ons
meedoen!
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Hartelijke groeten
Ynze Lautenbach

Oorlogsverhaal Slot
(Harry Koopman)

gingen de richting van Groningen uit om halverwege naar het zuiden te trekken, richting
Zwolle. Al gaande kwam er een man aan met
zijn spullen op het onderstelletje van een kinderwagen. Hij bleek ook uit de Korenbeurs
te komen en was na te zijn ontluisd ook uit
zijn onderdak gevlucht om naar huis te gaan.
Waar hij dat kinderwagentjesonderstel had
opgedoken weet ik niet maar onze bagage
bestond uit wat we aanhadden en niet meer.
De apotheker was trouwens nog steeds in
kostuum want na het gassen had hij dat weer
in redelijke staat teruggekregen. De man, ik
weet zijn naam niet, bleek een stoker te zijn
op de grote vaart. Toen waren we dus met
zijn drieën.
Over hoe we aan eten en drinken zijn gekomen kan alleen worden gezegd dat we
begonnen te bedelen bij boerderijen die we
tegenkwamen, en die mensen waren meestal goedgeefs. Vooral omdat we beweerden
vluchtelingen te zijn uit Duitsland die door
de moffen waren geronseld om te werken.
In een dorpje aangekomen, begaf het onderstel van het kinderwagentje het. Maar, geluk
dient de mens, het zakte door zijn as vlak
voor de ruit van een atelier waar meisjes
zaten te naaien. Allemaal stonden ze voor het
raam. Opeens kwam er één naar buiten en
na ons aangedikte Duitsland verhaal ging ze
naar binnen om even later terug te keren met
goed nieuws. Eén van de meisjes had thuis
een oude kinderwagen staan en die ging ze
halen. Ondertussen hielden de meisjes een
collecte en gaven ons de opbrengst. We stonken haast een uur in de wind, dus durfden we
het niet aan om ze één voor één te zoenen.
Als dank bedoel ik. Toch zijn ze steeds in
mijn gedachten.

Op een gegeven moment mochten we de korenbeurs niet meer zomaar verlaten omdat we
allemaal onder de luizen zaten. Niemand had
daar voorheen over gesproken. Je durfde in
de korenbeurs het woord ‘luis’ niet eens uit
te spreken, want dan had je oorlog. Niémand
had er luizen, beweerden we tegen onszelf,
terwijl de jeuk je wondjes bezorgde van het
krabben. Er kwam dus een eind aan, want
tegen de voordeur waren zeilen gespannen
als een gangetje naar een soort mobiel laboratorium. Daar moest je in en je dan helemaal
uitkleden. De kleren gingen in een afgesloten
deel van het gebouwtje om te worden ontluisd. Het enige dat ik nog aan kleren had,
was wat ik droeg. Ik had het noodgedwongen
al zolang gedragen dat er geen kleur of vorm
meer aanzat. Mijn blauwe trui, kreeg ik terug
als een hoopje as; ik kon hem dus niet meer
dragen. Na het ontluizen mochten we niet
meer terug de Beurs in en zodoende ging ik
gedwongen naar een school in de Margaretha
de Heerstraat waar een schildwacht voor de
deur stond; als je daar binnen was kon je er
dus ook niet meer uit. De apotheker was met
me meegestuurd dus we bleven bij elkaar.
Hij was ook ontluisd en we hoefden niet
meer te krabben wat een verademing was.
Maar het verblijf in de school heeft heel kort
geduurd want we mochten niet naar buiten
en verveelden ons dood. Plannen gemaakt
om te ontsnappen waarbij al gauw bleek dat
het inslaan van een raam de snelste weg was.
Ik rolde gauw de deken op waarin ik sliep.
Meer had ik niet om mee te nemen, maar
gelukkig had ik de vijftig gulden nog steeds
in mijn zak. Hoe die door de ontluizingsproIk herinner me tot nu, op mijn 91e jaar,
cedure zijn ontsnapt weet ik niet.
die heerlijke dagen.
Verder dus richting Zwolle waarvan ik me alToen waren we met z’n drieën.
leen kan herinneren dat we bij een boerderij
Het plan lukte, en we stonden dus op straat
aankwamen die aan het eind van zijn weilanen vroegen ons af waarheen te gaan. Over
den aan het water lag. De boer en zijn zoonde Afsluitdijk kon niet want Noord-Holland
tje, ik denk net zo oud als ik, hoorden ademwas nog niet bevrijd, dus de keus viel op
Zwolle. Ik weet niet waarom het Zwolle was loos ons verhaal aan. We mochten er een paar
dagen verblijven om uit te rusten. Slapen
maar het was de bedoeling om uiteindelijk
naar Kampen te gaan waar we zouden probe- deden we in de hooiberg. De enige voorwaarde was dat er niet gerookt mocht worden en
ren over de IJssel te komen. Wij wisten nog
dat ik met zijn zoontje zou gaan spelen. Dat
niet dat de IJsselbrug was opgeblazen om te
voorkomen dat Amerikaanse of aanverwante hebben we gedaan en ik herinner me tot nu,
op mijn 91e jaar, die heerlijke dagen.
troepen over de IJssel zouden trekken. We
De apotheker was nogal bang van aanleg. Hij
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durfde niet te bedelen. Als ik dus ging aankloppen bij een boerderij bleef hij bij het hek
staan. Als ik mijn verhaal afdraaide moest
ik altijd zeggen dat we met zijn tweeën of
drieën waren. In de stadjes die we passeerden
liepen we ieder aan een kant, want hij wilde
niet naast me lopen omdat ik eruitzag als een
boef. Soms ontbrak de stoker voor een paar
dagen, maar die wist ons altijd terug te vinden. Als zeeman had hij kennelijk een goed
werkend kompas. In de dorpen klopten wij
aan bij de pastorie. Meestal kregen we iets
want het medelijden in die dagen was groot.
Slapen deden we buiten het dorp in de berm
van een boerenslootje. De apotheker vouwde zijn kleren netjes op, hij was een heer, ik
rolde me als een soort kroket in de gestolen
deken. Hoe we er gekomen zijn weet ik niet
maar op een gegeven moment waren we in
Zwartsluis. Een perfecte plaats om over het
IJsselmeer naar Amsterdam te varen want
schepen – rijnaken - lagen er genoeg te
wachten, maar ze mochten om de één of andere reden niet varen. Kennelijk was het westelijk deel van Nederland nog steeds niet bevrijd en was dat de reden. We meldden ons,
dat was de eerste en enige keer dat wij dat
deden, bij het gemeentehuis en kregen een
slaapplaats aangewezen in een school. Althans het leek op een school, maar leerlingen
waren er niet te zien. We moesten een trap op
om bij de deur te komen en achter die deur
was het schoollokaal. Daarbinnen was het al
een behoorlijke herrie. Er waren vrouwen en
mannen. De mannen sliepen in kribbes aan
de rechterkant van het zaaltje en de vrouwen
links. Het bleken Russische vrouwen te zijn
en wij verstonden elkaar natuurlijk niet. Van
de gemeente kreeg ik, waarschijnlijk omdat
we als bewoners van de gemeente waren ingeschreven, een uitkering van 10 gulden per
week. We waren er redelijk gelukkig, maar
gingen dagelijks langs de kade in de hoop dat
er een schip zou vertrekken en ons mee wilde
nemen.

wat hij van ons had afgenomen mee terug. Of
de apotheker ruzie met hem heeft gemaakt
weet ik niet. Ik weet ook niet hoelang we
in Zwartsluis zijn gebleven maar op zekere
dag was er een oorverdovende herrie bij de
mannen en bij de vrouwen. Wat bleek, de
wereldoorlog was ten einde! Van pure vreugde rende een vrouw naar me toe en omhelsde me. Ze schreeuwde iets dat leek op: ”Ja,
teebel loebloe.” Later begreep in dat het zou
moeten worden vertaald als ik hou van je,
maar dat weet ik niet zeker.
We besloten te vertrekken en dan naar Ruurlo waar de stoker een vriendin had. Maar de
apotheker werd plotseling zo ziek, dat hij in
het ziekenhuis moest worden opgenomen
met een longontsteking. Pas na de oorlog heb
ik hem weer ontmoet, maar de gevoelsafstand tussen ons was zo groot dat het daarbij
is gebleven. We -de stoker en ik- hebben de
gemeente Zwartsluis niet ingelicht over ons
vertrek maar namen weer een deken mee
waardoor de stoker ook onder een deken kon
slapen. En zo belandden wij in Zwolle. Hoe
dat is gegaan weet ik absoluut niet meer,
maar op een gegeven moment stonden we
voor een grote kerk waar ik onmiddellijk
aanklopte bij de pastorie om een bijdrage te
vragen. Of het een priester of een koster was
weet ik ook niet, maar het gezicht achter het
luikje liet me bars weten dat hij al zoveel
gegeven had dat er voor hem niets overbleef.
Het luik klapte dicht en we vervolgden onze
tocht naar Ruurlo. Daar herinner ik me van
dat we bij aankomst over een brug gingen
waar jongens stonden te vissen. Ik vroeg of
ze wat gevangen hadden maar ze keken mij
aan of ze water zagen branden en ik liep dus
maar door. De stoker wist de weg en na het
dorp te hebben doorkruist belandden wij bij
een gedoetje dat aan de rand stond van een
groot heideveld. We gingen naar binnen en
de vrouw leek er niet van op te kijken dat de
stoker een jongen bij zich had. Er werd geen
woord over gezegd in mijn bijzijn. Ik kreeg
een plaatsje aangewezen in een schuurtje,
kreeg iedere dag eten en mocht verder gaan
en staan waar ik wilde. Ik weet niet hoe die
vrouw heette en zelfs het adres niet omdat ik
daar ook nooit naar had gevraagd. Dat was
niet nodig.

”Ja, teebel loebloe.”
De stoker was intussen weer eens vertrokken, dit keer met medeneming van alles wat
we hadden. Onder andere de dekens en het
beetje geld. Ik loop weer langs de kade en
zie opeens het hoofd van de stoker boven de
luiken van een schip uitsteken. Hij ziet mij
Ik besloot een handeltje op te zetten
ook en verklaart dat hij hoopte dat het schip
Ik ging voor het eerst het heideveld op en
zou vertrekken. Hij nam alles wat hij had en genoot van alles wat ik zag. Opeens vloog er
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een patrijs onder mijn voet uit en ik zag de
eieren liggen. Gelukkig kon ik op tijd mijn
voet terug trekken, zodat de eieren heel bleven. Ik kon op dat moment niet vermoeden
dat eieren in mijn leven een grote rol zouden
gaan spelen maar dat deden ze. En hoe!
In de directe omgeving van Ruurlo waren
geallieerde soldaten gelegerd, Ik sprak geen
woord Engels maar uit hun gebaren begreep
ik dat ze eieren wilden. Zij kregen wel eipoeder dat je met water moest roeren maar daar
walgden ze kennelijk intussen van. Ik besloot
een handeltje op te zetten en ging van mijn
centjes 10 eieren kopen bij een boer. Toen ik
daarmee aankwam op het kampement was er
direct animo maar geen geld. Met veel gebaren begon een ruilhandel. Voor zoveel eieren
een militair overhemd, voor het dubbele een
paar sokken en voor een echte battledress
misschien wel veertig eieren. Mijn handeltje floreerde, want op een bepaald moment
ruilde ik zelfs een paar schoenen voor wat
eieren. Ik ruilde ook een splinternieuwe battledress waarvan de sergeantsstrepen nog in
de borstzak zaten. Ik weet niet voor hoeveel
eieren, en achteraf gezien was alles wat ik
aan kleding had geruild, waarschijnlijk eerder gestolen.

maar kennelijk begrepen ze mijn Engels toch
niet want de rest van de reis werd er niets
meer gezegd.

Wie ben jij?
In Diemen aangekomen besloot ik uit te stappen uit angst dat ze naar hun kazerne in Amsterdam zouden gaan, want ik begreep heel
goed dat mijn uniform daar uitleg zou eisen.
En dan zou ik toch moeilijk kunnen zeggen
dat ik dat met eieren ruilen had verdiend. Dus
toen er even werd gestopt, voor een overstekend dier of een stoplicht, nam ik afscheid en
sprong op straat. Lopend naar huis, de Louis
Bothastraat bij het Krugerplein. Toen ik daar
aankwam schrok ik me dood. Dat alle joodse
mensen waren weggehaald wist ik. Ik had het
meegemaakt in 1943. Maar deze straat was
een puinhoop. In het midden ontbraken twee
portieken waardoor een lege plek was ontstaan. Alle voordeuren waren eruit gesloopt
en toen ik onze portiek binnenging zag ik
dat sommige traptreden om en om ontbraken. Zeker voor de noodkacheltjes van die
tijd. Ook de voordeuren en de binnendeuren,
de plinten, de vloeren en alles wat branden
wilde, was gesloopt. Eerlijkheidshalve moet
ik zeggen dat mijn broers en ik daar in bescheiden vorm aan hadden meegedaan. Op
“Where do you want to go boy?”
twee hoog aangekomen was de deur op slot.
Maar aan alle goede dingen komt een eind.
Het was de enige huisdeur op de trap. Alleen
Bij mij was dat te verwachten. Het geld was op de begane grond waar opa en opoe Frankop en ik kon geen eieren meer kopen. Ik
rijker woonden, was er nog één. Mijn moeder
besloot dat het tijd werd om te proberen thuis deed voor de oorlog, als ze wegging altijd de
te komen. Naar Amsterdam terug. Lopend
deur op slot en legde dan de sleutel onder de
richting Kampen. Ik ben er gekomen zonder mat. Dat schreef ze ook op een briefje dat ze
kaart, met soms wat aanwijzingen van padmet een punaise tegen de deur prikte: “sleutel
denstoeltjes van de ANWB en de weg vraligt onder de mat”. Maar er was geen mat,
gen. Hoeveel dagen ik heb gelopen weet ik
laat staan een sleutel dus er zat voor mij niets
niet maar wel dat ik bij aankomst in Kampen anders op dan mijn ziel in lijdzaamheid te bezag dat de brug was ingestort en dat naast
zitten en af te wachten wat er zou gebeuren.
de brug een pontonbrug was aangelegd. Ik
Hoelang het heeft geduurd weet ik niet meer
was in battledress gekleed want ik had niet
maar eindelijk hoorde ik beneden gerucht. Ik
anders maar dat maakte voor de schildwacht zag een oude vrouw de trap opkomen en herdie de ponton bewaakte niets uit: ik mocht er kende mijn eigen moeder niet. Broodmager,
niet overheen. Goede raad was duur maar de méér dan sjofel gekleed en gerimpeld: ze was
uitdrukking “komt tijd, komt raad” was ook
nog geen 50. Toen ze me zag stond ze, als
hier van toepassing. Er kwam een militaire
door de bliksem getroffen stil en vroeg: ”Wie
auto aan en een soldaat schreeuwde: “Where ben jij?” Ik stoof op haar af en onder tranen
do you want to go boy?” Ik schreeuwde dat
van mij en haar zei ik dat ik Harry was. Toen
ik naar Amsterdam wilde en schildwacht of
dat tot haar doordrong zag ik een glimlach
niet, ze hesen me naar binnen en daar gindie haar hele gezicht oplichtte.
gen we, richting Amsterdam. Mijn steenkoDit is het eind van mijn verhaal over gebeurlen-Engels was intussen zo gevorderd dat ik
tenissen die ik in de oorlog heb meegemaakt.
een soort van gesprekje probeerde te voeren,
Harrie koopman
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Cultuur binnen de dijken organiseert een bijzondere activiteit in Kroonwaard. Misschien
kent u ons wel, Stichting Cultuur binnen de
Dijken. We organiseren sinds 2016 activiteiten voor inwoners van Hollands Kroon en
wegens de geboorteplek van onze organisatoren hebben we altijd een lichte voorkeur
voor de Wieringermeer. De binnenroute, De
Vlucht, Onder Water, dit zijn een paar activiteiten van onze hand.
Dit jaar zijn we gestart met De cirkel. De
cirkel is een vierjarenplan waarin we van
2022 tot 2025 elk jaar een seizoen, maar ook
een seizoen van het leven centraal stellen. Dit
hele jaar starten we met de lente, welke ook
staat voor jeugd.
De cirkel bestaat dit jaar uit cursussen en een
totaaltheater in Kolhorn. Bijzonder dit jaar is
dat we in de zomer een aantal woonvormen
voor ouderen in Hollands Kroon ook een
beeldend-verteltheater geven. De verhalen
van de bewoners zelf over hun jeugd, ontluiken en lente, zullen worden gebruikt in beeldende voorstelling van een seniorengroep
dansers.
Dit willen wij graag bij u gaan doen op
woensdag 22 juni,. In de ochtend willen de
dansers graag uw verhalen horen waarna ze
deze ’s middags in dans gaan omzetten. De
danspresentatie wordt omlijst met zang en
verhaal. Mogen we u verhalen over lente,
jeugd en ontluiken ook horen?
Meld u dan aan via
stichting@cultuurbinnendedijken.nl
of bel Irene van Oers: 06-19505135.
Voor allen is er de mogelijkheid om ‘smiddags om 15.00 uur de presentatie bij te wonen in Kroonwaard. Wij hopen op veel publiek.
-o-o-o-opagina 17
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Hazekind

Koffiedrinken op zondag

Hazekind, hazekind,
Niemand, die je plaatsje vindt!
Als een grijsbruin balletje
Duikt het klein ‘gevalletje
Met z’n oren schuin opzij
Midden in de Wei.

Koffie drinken op zondag:
26 juni 11.00 tot 13.00 uur.
U komt toch ook?

.

Tik, tik, tik ~ tik, tik, tik,
Gaat z’n hartje van de schrik.
Telkens blijft ie luisteren
Als het gras gaat fluisteren,
Als de warme zonnegloed
Vliegen zoernen doet.

Oplossing Kroonpuzzel

Rugje rond, buikje plat,
Tussen. ruit en lepelblad,
Ligt het donzen bolletje
In z’n ondiep holletje,
En z’n moeder Weet alleen
‘t weggetje erheen.
-o-o-o-o-

Tja, de oplossing was deze keer de nieuwe
naam van onze vereniging. Dat waren wel
een heleboel letters maar het is tien van onzeze puzzelaars toch weer gelukt.
Onze winnares is deze keer Mw. Ans Wagenaar, Kroonwaard 43 alhier.
Van harte gefeliciteerd Ans en het bloemetje
is naar je onderweg.

De ijsheiligen
Ik adem de lente uit
ik toverfluit
alles om in groen
ik plens een bui op zijn tijd
dat is te doen
ik bliksem soms een straal
naar waar de nachtgaal
zijn hoge tonen resoneert
terwijl hij van zijn tak opveert
ik vorst soms in de nacht
daar waar de ochtend wacht
de ijsheiligen zijn weg rond half mei
dan bloem ik de geraniums er ook bij.
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De
Moppentrommel

al een paar keer in de verte gezien. Enorm!
Na een heerlijke lunch in het hotel de “Sea
Rock Inn” rijdt Bas ons in onze Toyota...
“Onze” Toyota, er is natuurlijk niets van
ons bij. We hebben hem gehuurd bij Herz in
Dokter, ik voel me niet lekker.
Heerhugowaard. Bas rijdt ons in oostelijke
Misschien komt het door uw manier van
richting over Clement Street met aan onze
leven.
rechterhand een enorme huizenmassa en
Hoe leeft u gewoonlijk?
links passeren we het San Francisco Medical
Ik ben zo sterk als een beer, dus ik werk als
Centre en even later het Lincoln Park Golf
een os en ik eet als een paard,
course. Na een kleine twee kilometer kruist
maar ‘s avonds ben ik zo moe als een hond.
de Clement Street de Park Presidio BouleMaar beste man, antwoordt de dokter, dan
vard. Hier slaan we linksaf en gaan we in
bent u bij mij aan het verkeerde adres.
noordelijke richting. Na enige tijd komen we
U moet naar de dierenarts.
via een enorm klaverblad op de hoofdweg
In mijn familie zijn twee mensen krankzinnig 101 die ons naar de oprit van de Golden Gate
Bridge voert. Man, man, wat een mazzel dat
geworden.
Bas hier tussen al dat verkeer de weg weet.
Wie is dan die andere ?
Dan zijn we op de brug.... Indrukwekkend,
Ja vriend, ik ben lid van de gemeenteraad ge- indrukwekkend.
worden. Heb je dat niet gelezen in de krant?
We besluiten de brug eerst over te steken en
Nee, ik lees de ongelukken nooit.
zo doen we. We rijden door tot we bij een
grote parkeerplaats komen. Hier stappen we
Een vertegenwoordiger die veel auto rijdt,
uit en lopen het kleine stukje naar het vlakbij
bezoekt op de kermis een waarzegster.
gelegen uitzichtpunt over de baai en de brug.
Zij voorspelt hem: Een blonde vrouw zal
We kijken van hier recht over de lengte van
plotseling uw pad kruisen. Waarop de automobilist geschrokken vraagt : Kan ik nog op de brug. Wat een gevaarte.
Op een groot bord zien wij de afmetingen
tijd remmen ?
en lezen wij dat de Golden Gate Bridge een
hangbrug is over de zeestraat Golden Gate,
Hoe komt het dat je de ene keer zo zacht en
de opening van de Baai van San Francisco
vrouwelijk bent, en de andere keer zo stoer
naar de Stille Oceaan. Over de brug loopt
en mannelijk? Dat komt omdat de ene helft
de grote verkeersroute “U.S. Route 101”.
van mijn voorouders mannen waren en de
De brug verbindt het Schiereiland van San
andere helft vrouwen.
Met vriendelijke groet, Francisco met Marin County. De hoogte van
De moppentapper. het brugdek boven water bedraagt 67 meter.
Zo... Nu weten jullie alles! Oh nee, er staat
-o-o-o-oook nog: “Bouwwerkzaamheden gestart op 5
januari 1933. Dat is bijna gelijk met de bouw
van onze polder. De brug is opgeleverd in
april 1937. Voor de veiligheid was er tijdens
de bouw onder de brug door een net gespannen, hier zijn in totaal 19 bouwvakkers door
gered. Desondanks zijn er 11 bouwvakkers
omgekomen, waarvan 10 op dezelfde dag. In
de eerste 70 jaar na de opening van de brug
hebben ruim 1300 mensen zelfmoord gepleegd door van de brug te springen. In films
is de brug een “dankbaar” slachtoffer. Geen
enkele brug is in films zo vaak ingestort als
12 september 2007.
de Golden Gate Bridge.
Na ons kabeltramavontuur gaan wij in de
middag de Golden Gate Bridge bekijken. Wij
De kleur van de brug, international orange, is
zijn Bas, onze chauffeur en gids, Jannie en
ik. We hebben de brug tijdens het rondrijden uitgekozen omdat deze goed te zien is in de
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Op één sandaal over de
Golden Gate Bridge

mist die vaak bij de brug te vinden was. De
verflaag van alle brugonderdelen wordt onderhouden, dag in dag uit, door zo’n dertigtal
schilders. De complete verflaag is al twee
keer vervangen. De eerste keer in 1968 en de
tweede maal in 1995.
Voordat de brug gebouwd was, was de enige manier om de baai over te steken per
veerboot. Een oversteek met deze veerboot
duurde 20 minuten. Vele experts dachten dat
het niet mogelijk was om een brug over deze
baai te bouwen vanwege de sterke stromingen. Bovendien was het water in het midden
102 meter diep.
We wandelen met z’n drieën terug naar de
auto en dan spreken we af dat ik de brug
lopend zal oversteken en dat Bas en Jannie
mij opwachten op Fort Point aan de San
Francisco kant. Ik zwaai ze uit en begin
aan mijn wandeling. Over de gehele lengte
van de brug ligt naast de snelweg een brede
combinatie van voetpad/fietspad. Ik ben nog
geen 100 meter op de brug of het riempje van
mijn linker sandaal geeft het op. Dat heb ik
weer hoor! altijd iets aparts, maar dat hoort
blijkbaar bij mij. Na enkele meters kom ik er
achter dat lopen met de kapotte sandaal aan
mijn voet niet gaat dus.... Dat wordt de Golden Gate Bridge oversteken op één sandaal
en een sok.

er werd in de tijd van de bouw nog niet of
amper gelast. Te weten dat je voor het aanbrengen van elke klinknagel twee man nodig
hebt, een zogenaamde zetter aan de voorkant
en een houwer aan de achterkant.
Elke klinknagel moet eerst worden verhit en
daarna roodgloeiend door een van te voren
geboord gat (het klinkgat) in de te verbinden
delen gestoken worden. Dat klinken gebeurt
tegenwoordig met behulp van een door perslucht aangedreven klinkhamer, oorspronkelijk gebeurde dit met de hand.Het staal van
de klinknagels krimpt bij het afkoelen, waardoor de ijzerdelen sterk aan elkaar worden
gehecht.
De dikke, 2,5 km lange kabels, waaraan de
hele zesbaansweg die San Francisco met
Marlin County verbindt hangt, hebben een
diameter van 90 cm en bestaan eigenlijk uit
27572 stalen kabels die weer omwikkeld zijn
met een stalen kabel waardoor het een enorme buis lijkt.

Met ontzag loop ik verder. In de verte zie
ik het gevangeniseiland El Catraz liggen.
Enorme zeeschepen drijven als kleine houtjes
onder mij door. Om de zoveel meter passeer
ik een van de verticale hangdraden en spoedig ben ik al onder de tweede toren door. Ik
nader de kant van San Francisco en wanneer
ik mij iets over de railing buig zie ik de landpunt met de naam Fort Point waarboven een
enorme Amerikaanse vlag wappert. Een klein
half uurtje later sta ik weer bij Jannie en Bas.
Jannie begroet mij met de woorden: “Je kon
gelukkig nergens links of rechts afslaan!”
Wat zou ze hier nu mee bedoelen?
P.S. Men kent hier geen schoenmakers.

Daar ga ik dan! Wanneer ik onder de eerste
van de twee enorme torens doorloop vallen
mij de duizenden en duizenden klinknagels
op die voor de verbindingen van de vele
onderdelen zorgen. Ik herinner mij dat ik
had gelezen dat er per toren zo’n 600.000
van die klinknagels gebruikt zijn. Alle klinknagels zijn trouwens allemaal al een keertje
vervangen voor een roestvastere variant. Tja,
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