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Henk Torenvlied:  06-18568291
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Geeft zich op als lid van de S.V.K.
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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.

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:

Lidmaatschap
ING-bank
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 maart 2022
Dagelijks			
Koffiedrinken
(vrije inloop)
09.30 - 10.30 uur
				Winkel (toko)				
10.00 - 11.30 uur
				Biljarten 					
10.00 - 16.00 uur
		
(Zie punt 5 van de mededelingen)
Wekelijks
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
Notitie.
Let op het koffiedrinken. Iedere morgen is er altijd verse koffie met koek, dus kom er af en
toe bijzitten.
Ook nog enige aandacht voor het biljarten. Het biljart kan alle dagen worden gebruikt, pak
een keu, doe een spelletje en voor degenen die biljart les volgen bij de heer Snip vooral goed
blijven oefenen.
Overige aktiviteiten
Zondag 13 maart		
Vrijdag 18 maart		
		
Woensdag 23 maart
Zondag 27 maart		
Vrijdag 1 april		
Dinsdag 12 april		
		

Koffie op zondag				
11.00 - 13.00 uur
Pannenkoeken eten		
vanaf 12.00 uur
(Vooraf opgeven in toko. 3 euro p.p.)
Algemene ledenvergadering/bingo		
14.00 - 16.30 uur
(zie punt 1 van de mededelingen)
Koffie op zondag				
11.00 - 13.00 uur
Fashion Plus (kleding presentatie)
14.00 - 16.00 uur
Kringloop marktdag			
14.00 - 17.00 uur
(zie punt 4 van de mededelingen)
-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen

komst altijd bij zich te hebben met een legitimatiebewijs. Het is mogelijk dat als deze
1. Algemene ledenver- kroonbode uitkomt de QR pas niet meer verplicht is. Dit zal dan bekend worden gemaakt
gadering.
Zoals aangegeven zal de op de flipover bij de ingang.
Zoals al aangegeven in het maandprogramma
jaarlijkse voorgeschrekan weer worden aangevangen met alle dageven jaarvergadering
plaatsvinden op woens- lijkse - en wekelijkse activiteiten.
dag 23 maart. De agenda voor deze vergade3. Reanimatiecursus.
ring is in deze Kroonbode opgenomen.
Er zijn plannen om, bij voldoende belangNoteer deze dag want er zijn belangrijke
besluiten te nemen als je de agenda leest. Na stelling, een reanimatie cursus in het voorjaar
te organiseren in Kroonwaard. De cursus zal
afloop van de vergadering zal er een gratis
dan op een middag worden gegeven. Aan
bingo worden gehouden met leuke prijzen.
deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Tijdens de cursus, waarbij kan worden geoe2. Corona maatregelen.
fend op een pop, zal ook uitleg worden gegeGelet op de nog van kracht zijnde coronaven over het zg. AED apparaat. Dit apparaat
maatregelen dient iedereen die Kroonwaard
hangt bij de ingang van Kroonwaard. Heb je
binnenloopt in het bezit te zijn van een corona pas (QR code) op een mobiele telefoon belangstelling dan graag even melden in de
of op papier. Deze pas dient men bij binnen- Toko.
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4. Kringloop marktdag.
Het bestuur kreeg het verzoek een marktdag
te organiseren. We hebben begrepen dat er
leden zijn die veelal overtollige- mooie huishoudelijke- dan wel andere artikelen hebben
die ze graag willen laten zien, eventueel
willen ruilen dan wel en zo mogelijk tegen
een kleine vergoeding “van de hand” willen
doen. Daarnaast zijn er wellicht leden die
een leuke hobby hebben en willen laten zien
waartoe deze hobby kan leiden. Ook zullen
de nodige boeken en puzzels in de aanbieding zijn, die gratis zullen worden weggegeven. Een goed idee waar we graag aan willen
meewerken. Deze markt zal dan ook worden
gehouden op dinsdag 12 april vanaf 14.00
uur. Uiteraard maken we er dan een gezellige middag van waar het aan een drankje en
andere versnaperingen niet zal ontbreken.
Om een indruk te krijgen hoeveel van onze
leden aan deze markt willen meedoen graag
vooraf (verplicht) even opgeven in de Toko.
Als bestuur weten we dan waarmee we rekening moeten houden bij het opstellen van
deze markt.
5. Biljart lessen.
Na het nodige uitstel vanwege de corona
maatregelen zijn we aangevangen met biljartlessen voor de leden die zich daarvoor
hebben opgegeven. De 1e les is al achter de
rug en vond plaats op woensdag 9 februari.
Een zestal leerlingen volgden deze les. In
totaal hebben 8 leden zich voor de lessen
opgegeven. De lessen zullen 2x per maand
op woensdagavond worden gegeven door
de heer Snip een voormalig Nederlands
kampioen. Coördinator voor deze lessen is
bestuurslid Nico Wagenaar. Mochten er nog
andere leden zijn die aan deze lessen willen
deelnemen neem dan contact op met Nico,
die dan zal bekijken of dat nog mogelijk is.

volop aan alle activiteiten kunnen deelnemen.
Aan het eind van de middag kregen alle aanwezigen een tweetal prachtige rozen uitgereikt door Frouke en haar vrijwilligers, die
ervoor hebben gezorgd dat iedereen met een
voldaan gevoel weer huiswaarts kon gaan.
secretaris

Inhoud
Blz 2
Blz 3
Blz 4
Blz 4
Blz 5
Blz 5
Blz 6
Blz 6
Blz 7
Blz 11
Blz 12
Blz 16
Blz 16
Blz 18
Blz 19
Blz 19
Blz 19
Blz 19

Agenda Algemene Ledenvergadering
Colofon
Programma van de maand februari
Bestuurs mededelingen
Inhoud
Mededelingen
De Moppentrommel
Van de voorzitter
Kunt u er soms ook zo naar....
Kroonpuzzel maart
Notulen jaarvergadering 2021
Frutsels van Harry Koopman
Oplossing Kroonpuzzel
Waar is opa?”
Kroonmenu van de maand
Koffiedrinken op zondag
Pannenkoeken eten
Oorlogsverhaal deel 1
-o-o-o-o-

Mededelingen
Wij feliciteren met hun verjaardag
06 maart
Dhr H. Van Schaik
09 maart
Dhr. F.H.J. Vreman
18 maart
Mw. D. Wansink		
19 maart
Mw. Diana Straatman
24 maart
Mw. G. Schenk-v. Tellingen
26 maart
Mw. Minkjan – Huizinga
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

5. Valentijn inloopmiddag.
Afgelopen maandag 14 februari hebben we
een gezellige middag gehad met muzikale
begeleiding van troubadour Hans van Gorp.
Het was een geslaagde middag waarbij we
totaal 33 leden als gast mochten verwelkomen. Onze vrijwilligers zorgden dat iedereen Data ophalen huisvuil.
ruimschoots tijdig van een drankje en de
Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 8 en
nodige snacks werden voorzien. Sjanet, onze 22 maart. Restafval, dinsdag 1 en 29 maart.
voorzitter, gaf in haar welkomstwoordje aan Plastic, blik & drinkpakken, dinsdag 15
dat het bestuur deze middag als een nieuwe
maart. Papier op de dinsdag 15 maart.
coronavrije seizoenstart ziet en we dus weer
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Overleden
Tot ons leedwezen
vernamen wij het,
op 3 februari, op
82-jarige leeftijd,
overlijden van
Margrietha van ‘t
Riet-Zwaan, voor
ons Margriet. Wij
wensen Ton, kinderen en kleinkinderen de kracht toe dit verlies te verwerken.

Klaverjassen

-o-o-o-o-

Van de
voorzitter
Zouden we dan toch
echt van corona af zijn?
Ik zal niet zeggen ‘eindelijk’, want we mogen
toch eigenlijk niet mopperen. Vroegere pandemieën duurden soms vele jaren, de Spaanse
griep vier of vijf jaar zegt Wikipedia.
Laten we in elk geval maar genieten van wat
er nu wel mag: alle activiteiten van onze
seniorenvereniging mogen nu gewoon weer
doorgaan. Nou ja, gewoon? Eigenlijk is dat
buitengewoon! Je gaat er toch anders naar
kijken in zo’n vreemde pandemie-tijd, het is
niet vanzelfsprekend allemaal.

Na de onderbreking door de corona, zijn we
weer begonnen met het klaverjassen. We
hadden 24 leden maar helaas hebben twee
leden zich afgemeld. En andere leden kunnen
om gezondheidsredenen even niet kaarten.
Met de vaste invallers wil ik proberen om
de 6 tafels vol te krijgen. Lukt dat niet doen
we het met minder tafels. Het zijn gezellige
We hebben ons activiteitenjaar enigszins
feestelijk ingeluid niet met een Nieuwjaars-, kaartmiddagen en enkele nieuwe leden staan
veelal boven aan de lijst. Maar de strijd is
maar met een Valentijn borrel, opgeluisterd
nog niet gestreden en we proberen allemaal
met muziek uit de sixties. Ik vond het heel
gezellig, al hadden we een beetje het idee dat om boven aan te komen! Als u dit leest en u
denkt dat is ook wel wat voor mij geef u dan
nog niet iedereen zich in het verenigingsleven durft te storten. Als je grote groepen nog op als invaller en bevalt dat goed dan kan u
niet aandurft, kom dan maar weer eens kijken voor het volgende seizoen lid worden. Hier
volgt de uitslag na 13 kaartmiddagen.
op de koffieochtend, of bij het koersballen,
de gymnastiek, sjoelen enz., dat zijn niet van
62517
die grote groepen. Kijk maar in deze Kroon- 1 Dick Oosterhaven
2
Wim
Dorst
		
61872
bode wat er allemaal op het programma staat.
3 Peter van Diepen 		
61692
Nu nog een paar flinke stormen over ons
4
Henk
van
de
Putten
		
61053
heen laten komen en dan gaan we zo heel
5 Cor Berkhout 			
60786
langzamerhand weer richting voorjaar, het
6
Fook
de
Graaff
		
60741
is al veel langer licht. Dan kunnen we ook
7 Truus van Campen 		
60308
weer eens wat meer naar buiten, daar heb ik
8
Jaap
Gouwenberg
		
59577
ook wel weer zin in!
9 Herman v. Nieuwenhuyzen 59374
58714
Sjanet 10 René Verberne
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hein van Assen
Jan Knook
Helmut Timmerman
Ton van ’t Riet
Riet Gouwenberg
Anne van de Putten
Jan Dimmers
Joke van den Bunt
Ans Wagenaar
Cora Verbruggen
Siem van den Bunt
Aad Geerlofs

58421
57863
57717
57678
57555
56868
56599
56286
56135
55827
55617
55501

Dit is het dan weer, in de volgende Kroonbode laat ik weer wat van mij horen. Hartelijke
groeten, van Jan Knook.
-o-o-o-o-

De Moppentrommel

Kunt u er soms
ook zo naar verlangen...
Die winter is vergangen,
Ik zie des meien schijn.
Ik zie die bloemkens hangen,
Des is mijn hert verblijd.
In genen groenen dale
Daar is’t genoeglijk zijn,
Daar zinget die nachtegale
Alzo menig woudvogelkijn.
Tja... we gaan de lente weer te gemoet, maarkunt u er soms ook zo naar verlangen om
weer eens een echte ouderwetse winter mee
te maken? Soms heb ik dat.. Maar ja, een
echte winter is ook niet alles toch? Als herinnering aan een echte winter hierbij een uittreksel uit de NOS-journaals van woensdag
14 en donderdag 15 februari 1979.

Petertje,ga jij eens in
de kamer kijken of
de klok loopt.

Peter komt terug.
De klok staat stil, ma, maar hij kwispelt wel
met zijn staart.

Woensdag 14 februari
Hevige sneeuwstorm. Op dit moment, ‘s
avonds om 6 uur, is nog steeds een groot deel
van het openbare leven in ons land, verlamd
door sneeuw en ijzel. De loeiende wind
jaagt nog steeds de sneeuw over de wegen.
Overal zijn hulpauto’s uitgerukt om auto’s
Ben jij nu alweer dronken? Vraagt een politieagent aan een man die stomdronken op een in moeilijkheden uit de sneeuw te trekken.
Trailers met aanhanger de sloot in. Het wegbank in het park ligt.
verkeer kwam in grote delen van ons land
Stop met drinken man.
volkomen stil te liggen, honderden auto’s,
Als je zoveel drinkt, kom je niet ver in het
verlaten langs de wegen. Het treinverkeer
leven.
kwam eveneens tot stilstand of verliep met
Nee, dat dacht ik ook al, daarom ben ik hier
grote vertragingen. Het telefoonverkeer was
maar even gaan liggen.
voortdurend gestoord. In bedrijven en op
scholen liep het verzuim op tot vaak boven
Een man zegt tegen zijn vrouw:
de vijftig procent. In deze weersituatie zal
Dat huwelijk van ons komt me de neus uit.
vanavond geen verbetering komen. In FriesHou jij de ene kant van het huis maar, dan
land heeft de politie een beroep gedaan op de
neem ik de ander.
B.B. om hulp te bieden. In Groningen, DrenVrouw: Prima. Jij krijgt de buitenkant.
the en Overijssel zijn militairen ingeschakeld
-o-o-o-obij het vervoer van zieken en het bevrijden
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Onderwijzer: Waarom vragen we in het Onzevader om het “dagelijks” brood en niet om
het “wekelijks”of “maandelijks” brood?
Leerling: Omdat het dan zou gaan schimmelen, meester.

litairen rechtvaardigde bij het ontzetten van
tientallen geïsoleerde dorpen en ook bij stagnaties in het ziekenvervoer en bij het uitgraven van in de sneeuw vastgelopen treinen en
auto’s. De luchtmacht zet vanaf de vliegbasis
Leeuwarden een speciale helikopter in om
nierpatiënten naar het nier dialitisch centrum
nabij Haren in Groningen, te vervoeren.
Heel geïsoleerde dorpen werden door de
luchtmacht geholpen, zo werd enige uren
van ingesneeuwde auto’s. Het slechts er aan
geleden boven Wierum, dat ligt bij Dokkum,
toe was het noorden van het land. In de drie
vanuit een helikopter brood uitgeworpen.
provincies, Groningen, Friesland en Drenthe, De veehouderijen in Friesland, Groningen en
is het leven totaal ontwricht door de ijzel, die Drenthe, kampen met grote problemen.
overigens in het uiterste noorden al enkele
Een boer bij Hooghalen vertelde ons dat hij
dagen heerst. Meters hoge sneeuwduinen ma- niet meer bij zijn schuur, waarin het vee, kon
ken van het landschap een barre woestenij.
komen. Er lagen meters hoge sneeuwduinen
De regionale zenders werden ingeschakeld
tegen aan. Ook aanvoer van voer was een
om de mensen in het noorden van advies
groot probleem. Het noorden geeft de aanblik
te dienen bij deze winterse ellende. Ook in
van een poollandschap. De toch nog harNoord Holland liep het verkeer hier en daar
de wind, blaast de sneeuw op veel plaatsen
op de grote wegen volkomen vast. Velen
over grote afstanden over de weilanden. De
lieten hun wagen achter en gingen te voet op militairen die ingeschakeld zijn bij het opruizoek naar hulp. Delen van de rijksweg Alkmingswerk zetten vandaag groot materieel in.
maar naar Haarlem, waar de toestand vanTanks en rupsvoertuigen met sneeuwschuidaag het ergst was. Politie, Rijkswaterstaat
vers gaan de weg op om enkele grote wegen,
en wegenwacht stonden hier ook enige tijd
die dagen dicht hebben gezeten, voor het
zelf machteloos omdat ook zij hier niet meer verkeer te openen. Volgens de politie gaat
vooruit kwamen. Bovenstaande is maar een
het nog dagen duren voor de wegen weer
deel van het leed dat de automobilisten op
zijn zoals het moet. Ook de spoorwegen
hoofdwegen en secundaire wegen moesten
krijgen meer greep op de gevolgen van het
ondergaan. Het internationale treinverkeer
winterweer. Met behulp van locomotieven
vertrok vandaag vanwege de moeilijkheden
met sneeuwschuivers werd gisteren in het
niet uit Amsterdam maar Rozendaal en Arn- Groningse Visvliet de trein bevrijd die daar
hem. Schiphol is vandaag enige tijd helemaal uren had vastgezeten. Dit onder groot gejuich
gesloten geweest, er kwam niets binnen en
van de militairen die uren hadden gezwoegd
er vertrok ook geen enkel vliegtuig. Voor de om de trein uit te graven. Vanochtend liep
passagiers van de diverse maatschappijen
ook de trein bij het Friese Akkrum vast, kort
leverden dat aanzienlijke vertragingen op.
na het middaguur kon hij verder rijden naar
Het was voor het eerst in de geschiedenis van Heerenveen. Hoewel er grote vertragingen
Schiphol, dat er helemaal niet werd gevlogen zijn en vaak overgestapt moet worden, kan er
vanwege de gladheid. Boven de lijn Amster- weer over de rails naar het noorden worden
dam, Harderwijk, Zwolle is nauwelijks enig
gereisd. Elders in het land blijven de vertraverkeer mogelijk. Later bleek vandaag de
gingen steeds meer beperkt.
meest barre dag van de winter 1979 te zijn
En... beantwoort dit aan uw verlangen? H.T.
geweest.
donderdag 15 februari
Het barre winterweer houdt aan. Ook vandaag werd in vrijwel het hele land het openbare leven, door de gevolgen van sneeuw en
ijs beheerst. En veel meer nog dan gisteren
zijn vandaag de mensen in grote moeilijkheden geraakt, met name in het noorden en het
noordoosten van het land. Daar hebben zich
situaties voorgedaan die inschakelen van mipagina 8
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Maart 2022

Horizontaal 1 het nietsdoen 7
deel van het jaar 13 checken 15
vegetariër 16 sprong met een
draai 18 schade berokkenen 20
harde rockmuziek 21 bevlieging
22 werkplaats 24 gerechtelijk
vooronderzoek 25 eb en vloed
26 zwemvogel 27 veld 30 wintersporter 32 vervalst 34 hoge
berg 35 liefkozen 36 bul 38
Griekse onheilsgodin 39 voordat 40 voorzetsel 42 deel van de
vinger 45 spijl 48 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 50 godin van
de jacht 53 eenheid van elektrische weerstand 54 aanbouw aan
een huis 55 koeksoort 57 Spaanse uitroep 58 boom 59 twee
ineenlopende kamers 61 teugje
64 op het kantje 65 behoeftig
persoon 67 onder leiding van
69 naar links 70 liedje 72 beker
74 heiig 75 opdracht 78 niet
bezet 80 afmeting 82 iemand
met grote verbeeldingskracht 83
onvermogen
Verticaal
1 moerasplant 2 inleiding 3
krenkend 4 persoonlijkheid 5
dierengeluid 6 bedrijver 8 koud
deel in een winkel 9 opnieuw 10
globale bepaling van een waarde
11 landbouwwerktuig 12 zeer
vlug 14 voordeel opleverend 17 bedrijf van een toneelstuk 19 pagina 20 eveneens 22 afsprakenboekje 23 deel van een parcours 26 een en ander 28 zanggroep 29 deel van een bijenkorf
30 koppel 31 balken als een ezel 33 badplaats in Zuid-Israël 37 tijdelijk gebruik 41 et cetera
43 deel van een opera 44 afloop 45 explosief 46 straktrekken 47 worp 48 grote loopvogel
49 keukentoestel 50 vochtdeeltje 51 verschillend 52 begin van een brief 56 slaapje 60 iedere
keer 62 lisbloem 63 hoofdstad van Indonesië 66 hoeveelheid 68 vrouwelijk afk.) 69 groot in
aantal 71 plaats in Oost-Vlaanderen 73 of iets
dergelijks 75 opmerking 76 december 77 toer
79 papa 81 voegwoord
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Notulen van de
jaarvergadering 2021

men. SVK is lid geworden van LSBO
(Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen Hollands Kroon). Bij deze
stichting zijn alle seniorenverenigingen van
Datum : 6 oktober 2021. Aanvang: 14.00 uur. gemeente Hollands Kroon aangesloten. Deze
stichting heeft zeer goede contacten met
Plaats: Kroonwaard 1 Middenmeer. Aantal
gemeente Hollands Kroon en kan veel beteaanwezige leden: 44. Voor de opening van
kenen
voor onze vereniging. Zoals bekend
de vergadering werd er koffie/thee met een
is de ontmoetingsruimte op dinsdagmiddag
versnapering geserveerd.
verhuurd aan de stichting WPW (Wonen Plus
Welzijn). Onder de naam “Doet en Ontmoet”
1 Opening.
Waarnemend voorzitter Rene opent de verga- worden er activiteiten georganiseerd. Er is
een biljart aangeschaft, mogelijk geworden
dering met iedereen welkom te heten. Vanwege de corona pandemie kon de jaarverga- door een ruime subsidie van de stichting
HKU (Hollands Kroonse Uitdaging). SVK
dering in maart niet doorgaan. We hopen in
is inmiddels ook in het bezit van een horeca
maart 2022 verantwoording te kunnen doen
over het gevoerde beleid in 2021. Alles, wat vergunning. Aan een aantal gestelde voorwaarden moest worden voldaan Zo hebben
nodig is ligt op tafel en wel de agenda van
o.a. een drietal van onze vrijwilligers het
deze bijeenkomst, het financieel jaarverslag
diploma “bar vrijwilliger” gehaald. We mo2020 en de begroting 2021. De notulen van
gen nu maaltijden verstrekken en een drankje
de voorgaande algemene ledenvergadering
schenken.
en het jaarverslag 2020 publiceerden we in
de Kroonbode van oktober. Na de jaarverga- Er is, zoals wettelijk voorgeschreven, een
ontruimingsplan vastgesteld welk plan goed
dering zal Henk Torenvlied een presentatie
zichtbaar bij de keuken is opgehangen.
geven over het stoommachine museum in
SVK telt 160 leden, waarvan 47 leden in
Medemblik. Hiermee is de vergadering geKroonwaard wonen. De overgrote meerderopend.
heid woont derhalve verspreid over het gehele dorp. 10 leden zijn er in 2020 overleden.
2. Het vaststellen van het verslag van de
algemene ledenvergadering van 27 februa- Daarnaast werden er enkelen in een zorgcentrum opgenomen. Financieel hebben we een
ri 2020.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de goed jaar achter de rug. Op termijn zullen we
financieel op eigen benen moeten staan, wat
samensteller ongewijzigd vastgesteld.
een langzame stijging van de contributie zal
betekenen.
3. Vaststellen van het algemeen verslag
De Kroonbode is ons visitekaartje, die dankover het jaar 2020.
Rene geeft een uitvoerige toelichting. Hieruit zij Henk Torenvlied, maandelijks wordt
blijkt, dat het bestuur maandelijks vergader- uitgebracht. Henk we zijn je dankbaar (applaus).
de. De corona pandemie was een spelbreker. Rekening moeten we wel houden met
4. Verslag van de kascontrole commissie.
stijgende kosten de komende jaren. Met de
Mede
namens Aad Geerlofs doet David
stichting Wooncompagnie, de verhuurder van
Kroonwaard 1 is een duidelijke afspraak ge- Schipper verslag van de controle. Hieruit
blijkt, dat alles in goede orde bevonden is en
maakt over deels verrekening van de kosten
van energie. Van het Oranjefonds kregen we wordt voorgesteld het bestuur decharge te
3000 euro subsidie en daarvan hebben we in verlenen voor het gevoerde beleid, waarmee
de stille zomermaanden een en ander kunnen wordt ingestemd. Het verslag van de controle
organiseren. Ook dit jaar kunnen we een sub- wordt aan het bestuur overhandigd.
sidie tegemoet zien. Vanzelfsprekend moeten
we daarvan een goed overzicht van de beste- 5. Vaststelling van de jaarrekening 2020.
Het verslag ligt op tafel. Rene stelt dat dit
ding van dit bedrag indienen. We praten al
ons huishoudboekje is. Hij behandelt uiteen paar jaar met de activiteitenvereniging
voerig alle posten. Het bedrag op de spaarde Meerpaal (voormalige ANBO) over een
rekening is de reservering voor toekomstige
samengaan. Over een eventuele fusie zal in
huurverhogingen en lagere, te verwachten,
september 2021 een besluit worden genopagina 12

subsidies. De jaarrekening wordt vervolgens
onder applaus vastgesteld. Rene stelt nog, dat
het gehele bestuur verantwoordelijk is voor
de financiën.
6. Vaststelling van de begroting 2021.
De gemeente subsidieert ons tot 2023. Hopelijk wordt dit voortgezet. Uitgaven voor energie hebben we ruim begroot, aangezien nog
onduidelijk is wat daadwerkelijk het verbruik
is van onze ontmoetingsruimte. De KPN kost
ons (als voorschot) 70 euro per maand, dat is
wifi, televisie, telefoon radio enz. Iedereen is
akkoord. Mede dankzij de verhoging van de
contributie ziet de begroting er gezond uit.
De begroting wordt vervolgens vastgesteld.

zullen we een andere naam moeten kiezen
b.v. Seniorenvereniging Middenmeer om duidelijk te maken dat SVK een dorpsvereniging
is en niet alleen bewoners van Kroonwaard
betreft. Thea Knook stelt, dat ook hierover
gestemd moet worden. Ook dat wordt bevestigd.

10. Verkiezing bestuursleden.
Susan Hoes is aftredend. Sinds 2005 maakte
zij deel uit van het bestuur. In het bestuur
namen we op 5 mei j.l. reeds afscheid van
haar met een heerlijke lunch en een grote bos
bloemen. Nu is het officieel. Dank voor alles
wat ze heeft gedaan voor onze vereniging.
Het is niet te geloven maar we vonden een
nieuwe voorzitter. (Groot applaus). Sjanet
7. Vaststelling contributie 2022.
Postema heeft zich kandidaat gesteld voor
Het bestuur stelt voor om de contributie voor de functie van voorzitter SVK. We hebben
2022 ongewijzigd te laten. D.w.z. 52 euro
op zeer verdrietige wijze afscheid moeten
voor alleenstaanden en 85 euro voor samen- nemen van Carla, onze penningmeester en
wonenden. Met dit voorstel wordt ingestemd. vrijwilliger. Wilco, haar echtgenoot is niet
aanwezig, hij maakt een moeilijke tijd door
8. Het benoemen van de kascontrole com- maar heeft zich bereid verklaard haar taak als
missie voor de jaarrekening 2021.
penningmeester voort te zetten. Hier zijn we
Aad Geerlofs gaat voor het tweede jaar,
ontzettend blij mee. (Applaus). Het is nu dus
nieuw is Simon v.d. Bunt. Eme Kadijk stelt,
officieel. Sjanet neemt vervolgens als nieuwe
dat het in deze tijd ook een keer een dame
voorzitter achter de bestuurstafel plaats en
moet zijn. Hieraan zal aandacht worden beneemt de taak van Rene als wnd. voorzitter
steed.
direct over. Zij stelt dat Rene het voortreffelijk gedaan heeft en uiteraard zijn taak als
9. Fusie “de Meerpaal”met de S.V.K.
secretaris gewoon blijft voortzetten. Ze stelt
Rene schetst zeer uitvoerig de gesprekken
zich kort voor aan de leden, doch deed dat
die met het bestuur van de activiteiten verook reeds in de Kroonbode. Zijn er nog vraeniging de Meerpaal hebben plaatsgevonden. gen? Er zijn geen vragen.
Hij stelt dat in de toekomst een samengaan
onvermijdelijk is. Statutair moest bij hen
11. Rondvraag.
tweederde van de leden goedkeuring geven.
Mijneke Klomp vraagt naar de code van wifi.
Van het bestuur van de Meerpaal werd beHet wordt genoemd, doch moet niet verder
richt ontvangen dat van de 88 leden er 73
verspreid worden.
stemmen werden ontvangen. 41 leden stemde
voor samengaan met SVK en 32 leden stem- 12. Sluiting van de vergadering.
den tegen. De gestelde meerderheid van 2/3
Sjanet sluit het officiële gedeelte om 15.25
van de stemmen werd dus niet gehaald en
uur kondigt de pauze aan. Hierin krijgen we
dus gaat de fusie voorlopig niet door. Dit re- een hapje en een drankje. Na de pauze versultaat wordt betreurd omdat het bestuur van toont Henk Torenvlied een presentatie van
mening is dat een fusie op termijn een aantal het stoommachine museum gezien door de
grote voordelen heeft. Jan Dimmers stelt, dat ogen van zijn tienjarige kleinzoon. Gezien
het bij “de Meerpaal” niet goed uitgelegd is. het bezoek wat we recentelijk aan dit museMijneke Klomp vraagt of de zaal groot geum brachten zullen velen veel herkend hebnoeg is voor een fusie. Rene legt uit dat dit
ben. De begeleidende muziek was goed en
wel het geval is.
de beelden mooi. Tot slot dankt Sjanet allen
Aad Geerlofs stelt dat we bij een fusie een
voor de aanwezigheid en de inbreng en deelt
bijzondere algemene vergadering moeten
mee, dat de modeshow van vrijdag 8 oktober
beleggen. Dat wordt bevestigd. Bij een fusie een maand opgeschoven is.		
D.S.
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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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Krantenberichten
Je leest het dagelijks in de krant
Men doet zijn spullen van de hand
Wat niet meer goed is voor de een
Gaat voor een prikje elders heen

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.

Wat bij dit alles zo verbaast
Is vaak de overdreven haast
Je krijgt amper tijd om te beslissen
Gauw kopen of je gaat het missen

Soms ook uit verveling of om een hilarische
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om
iemand een plezier te doen.

In het aanbod zitten varianten
Voor hele speciale klanten
zo las ik laatst iets heel erg raars
te koop voor boer, neurende vaars

Recept.
Cocktail serveren is een gunst
Hem klaar te maken is een kunst
Bent u met die kunst niet behept
Dan volgt hieronder een recept.

het intrigeert mij bovenmatig,
neurende vaars
wat klinkt dat statig
te koop ook echte tinnen kan
en aalscholver voor visserman

Het eerste wat ik altijd roep
Gebruik voor de opmaak toch een coupe
Van glas of beter nog kristal
Waarin de cocktail pronken zal.

contact gezocht met heuse heer
zoekt u een Poolse bruid meneer?
Bij Nicolet Franse massage
Gevraagd jong meisje voor bondage

De bodem wordt beschaafd bedekt
Met sla die eerst is uitgelekt
Daarop vleit u zonder dralen
Een laagje Hollandse garnalen.

Het is oorlog hier en oorlog daar
Je haalt de landen door elkaar
Verbazend is hoe presidenten
De benen nemen met de centen

Een grapefruit dient te zijn ontveld
En in kleine stukjes uitgeteld
Die legt u rondom de garnalen
Hoeveel? Dat mag u zelf bepalen.

Zo rolt het lieve leven voort
De krant bericht zoals dat hoort
Als u zich nu ook abonneert
Dan blijft u goed geïnformeerd.

Van ketchup, cocktailsaus en sherry
Klopt u nu, liefst zonder herrie
Egaal gekleurd en klontenvrij
Een mooie smakelijke brij.

H.W. Koopman

Oplossing Kroonpuzzel

Die doet u dan op de garnalen
Daarop kunt u wat peper malen
Als afwerking, dat moet u doen
Komt op de rand een schijf citroen.

“O, had ik maar niet zo veel gegeten.”
Velen van ons zullen deze zucht na de feestdagen hebben geslaakt. Onze winnaars zijn
deze maand Henk en Dirkje Huizenga, Beukenlaan 35 alhier. Van harte gefeliciteerd en
wat fijn dat jullie ondanks alle drukte nog
tijd gevonden hebt om de puzzel te maken.
Dit is een grapje hoor!!

Uw gasten zullen u gaan prijzen
Een blos zal naar uw wangen rijzen
Dus (in de zenuwen niet vergeten)
Wens ze allen smakelijk eten!
H.W. Koopman.
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-o-o-o-o-

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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Waar is opa?
We waren onze Opa kwijt,
waar zou die man toch zijn.
Heel de buurt hebben we afgezocht
gevraagd aan groot en klein.
Maar nergens was die man geweest.
Niemand had hem gezien.
Waar hing die sukkelaar toch uit,
was hij verdwaald misschien?
Om twaalf uur kwam hij achterom
met een feestmuts op zijn kop
en aan zijn lopen zo te zien
had hij er heel wat op.
Hij zong van' n "bloemetjesgordijn"
en van een "gouden bal".
En weet je waar hij was geweest??? ,
‘t Bejaardencarnaval.
-o-o-o-o-
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Kroonmenu
van
de
maand

Pannenkoeken eten
Mensen, opgelet! Op vrijdag 18 maart om
12.00 uur gaan we weer pannenkoeken eten.
Opgeven in onze Toko.
-o-o-o-o-

Venkelsalade met citroen.
Ingrediënten:
2 venkelknollen
1 citroen
stukje rode peper
½ eetlepel suiker
1 eetlepel olijfolie
Bereiding:
Maak de venkel schoon, verwijder de harde
onderkant en de stelen.
Schaaf of snijd de venkel in heel dunne plakken.
Pers de citroen uit.
Snijd het stukje peper klein.
Breng het citroensap met 2 eetlepels water,
de stukjes peper, de suiker en de olie aan de
kook.
Schenk dit over de venkel en meng het er
goed door.
Laat de venkel 20 minuten trekken.

Oorlogsverhaal
(Harry Koopman)
deel 1

“Hoera, het is oorlog”.
10 mei 1940. Ik ben 10 jaar en lig in bed.
Nou ja, ik zit half rechtop samen met drie
broers want wij slapen met zijn vieren in een
Lekker met vegetarische roerbakreepjes en
tweepersoonsbed. Als er dus één gaat zitten,
macaroni.
moeten ze allemáál gaan zitten en ontstaat
er altijd een knokpartij. De ruimte in huis is
Eet smakelijk, beperkt, want er zijn maar drie slaapkamers.
Suzan Eén voor vader en moeder, één voor mijn
-o-o-o-ooudste broer (dat kan niet anders, hij heeft
vreselijke zweetvoeten en het kamertje is
heel klein) en één waar wij in slapen. Zoals
gezegd met zijn vieren in een bed en dan
staat er, in dezelfde kamer, nog een 1-persoonsbed voor mijn zuster. Veel privacy is
er niet maar wij zijn eraan gewend en het is
lekker warm.
We zitten dus allemaal half rechtop en luisteren naar geroezemoes van stemmen, overstemd door een niet thuis te brengen gebrom
dat overal doorheen dringt en zenuwachtig
gepraat van mijn moeder. Dan gaat onze
slaapkamerdeur open en zien we vader die
Op de zondagen 13 en 27 maart gaan we
zegt: “Kom eruit allemaal, het is oorlog.”
weer koffiedrinken.
We weten op dat moment gelukkig nog niets
U komt toch ook?
van bommen, maar het is of er een bom ontploft in de slaapkamer. “Hoera”, schreeuwt
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Koffiedrinken op zondag

er één: “het is oorlog”. We kleden ons zo snel
mogelijk aan en vergeten ons te wassen, want
daar hebben we nu geen tijd voor. Er is maar
één kraantje in de keuken, dus niemand heeft
zin om op zijn beurt te wachten. (Trouwens,
nu ik dit schrijf valt me op dat Henk zich
haast nooit waste.) Vader zegt “schiet op dan
gaan we naar de vliegtuigen kijken”. Vliegtuigen? Ik had voor het eerst een vliegtuig
gezien in 1939 bij de luchtbeschermingsoefeningen, maar daarna nooit meer. En nu had
vader het over vliegtuigen? Het begon steeds
spannender te worden.

Thuis was moeder heel nerveus. De radio
stond keihard aan en gaf berichten door
over parachutisten, spionnen die als nonnen
verkleed waren, strijd bij de Grebbeberg en
een Nederlands oorlogsschip dat de Duitsers
tegenhield bij de Afsluitdijk. De dag verliep
heel spannend. We gingen met onze vriendjes meteen een gevecht organiseren op het
boerenlandje en namen vast een paar joodse
jongens gevangen. Ik kon niet weten dat ik
later veel verdriet zou hebben om hun lot
dat zoveel malen onherroepelijker was dan
een kinderspel. Vroeger zou het zijn gegaan
tussen cowboys en indianen maar nu ging het
al, alléén door de paar woorden die vader had
gezegd, tussen joden en christenen.

Tussen joden en christenen.
We gingen naar de Ringdijk want daar was
het uitzicht beter, volgens vader. Overal
waren mensen op straat die het grote en ook
Een muziekkorps op de fiets.
angstige nieuws met elkaar bespraken. In die Hoe dan ook, de oorlog verliep snel. Binnen
tijd maakte nog niemand onderscheid tussen vijf dagen was het gebeurd en gaf generaal
christenen en joden en we wisten niet dat dit Winkelman zich over aan de moffen. Wij
vlug zou veranderen. Op dit moment was er
konden geen ander woord bedenken voor die
alleen aandacht voor steeds weer nieuwe eskaders vliegtuigen als stipjes in de lucht die
ergens naar toe vlogen. Dat verklaarde het
gebrom dat overal doorheendrong. Vader zei:
“Die gaan naar Engeland om daar de boel
te bestoken”. Hij wist ook dat het Heinkels
waren en zowaar een Messcherschmidt, maar
hoe hij aan die kennis kwam vertelde hij er
niet bij. Nederlandse vliegtuigen waren er
volgens hem niet te zien. “Die zaten” zei hij,
“aan het front”. Ikzelf dacht dat we maar één
vliegtuig hadden, die ene die ik destijds had
gezien bij de luchtbeschermingsoefeningen
in 1939. Dat was een heel kleine tweedekker
die onder de Berlagebrug door kon vliegen.
Kun je nagaan hoe klein die was. Zoiets kon
het toch nooit opnemen tegen zoveel vlieglaffe overvallers die ons neutrale land zonder
tuigen die nu boven ons hoofd vlogen?
waarschuwing binnenvielen. De koningin
Toen we naar huis gingen was vader heel be- was met haar familie, en naar men zei het
zorgd. “We gaan een slechte tijd tegemoet”,
goud van de Nederlandse Bank, naar Engezei hij. Vooral de joden zouden het moeten
land gevlucht. Zo zagen wij het toentertijd.
ontgelden want daar hadden die moffen een
Later werd het heldhaftig verzet genoemd
hekel aan, volgens hem. Wij woonden in de
en kreeg Koningin Wilhelmina alle eer voor
Transvaalbuurt in Amsterdam, wat ze later
haar houding in de oorlog. Echt heldhafhet tweede getto zijn gaan noemen omdat er tig verzet was er ook. Op de Maasbrug in
zoveel joden woonden. In onze straat (De
Rotterdam werd hevig gevochten, maar het
Louis Bothastraat) waren zo’n 17 portieken
bombardement op Rotterdam maakte aan alle
met ieder 8 woningen: zo’n 136 gezinnen.
oorlogshandelingen snel een eind. De oorlog
In de hele straat woonden maar om en nabij
was over en de bezetting, die vijf jaar zou du8 niet-Joodse gezinnen. De anderen waren
ren, was een feit. We zijn natuurlijk naar de
joods en die zijn allemaal weggevoerd naar
intocht gaan kijken. Weer stond ik bij de Berconcentratiekampen. Maar daarover later
lagebrug en zag urenlang het binnentrekken
meer.
van de Duitse troepen. In auto's, op motoren,
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met paarden en met alles wat lopen of rijden
kon. Ter vergelijking: wij (ons leger) hadden
wat paarden en sommige legeronderdelen
waren uitgerust met fietsen. En we hadden
zelfs een muziekcorps op de fiets, die konden trommelen terwijl ze fietsten. Maar of ze
vanaf hun fiets ook schieten konden valt te
betwijfelen.

kinderen) of voor tabak (voor vader) moeten
nemen. Toen we geen bonnen hadden kregen
we ook geen snoep omdat daar geen geld
voor was. Dus hoe ze nu kunnen kibbelen
over zoiets onbereikbaars als snoep ontgaat
me. Er duiken woorden op als ‘deportatie’ en
‘arrestatie’. Buurman Querido en zijn broer
komen opeens niet meer thuis. Ze zijn verdwenen. Bij een razzia op het Waterlooplein,
Boeken aan het verbranden op straat.
zegt men. We horen de hele nacht buurvrouw
Toen ik onze buurt in kwam wist ik niet wat Querido gillen als een dier in doodsnood.
ik zag. Overal waren mensen, naar later bleek Niemand schijnt te kunnen helpen, want er
joden, boeken aan het verbranden op straat.
komt de hele nacht geen eind aan. Niemand
Vader zei dat ze bang waren om gearresteerd kán ook helpen, want we mogen na acht uur
te worden als de moffen de boeken zouden
's avonds niet meer op straat. Dat heet ‘Sperrvinden. Buurman De Meza, een jodenman
zeit’. Als je toch op straat gaat kun je worden
die sprekend op Kalinin (een Russische
doodgeschoten.
leider) leek, verbrandde lijsten met adressen.
Later verdween hij spoorloos en ik heb hem
In beslag genomen fiets.
nooit weergezien. Ook werden veel NSB’ers Vader en mijn broer Joop hebben de ramen
gearresteerd en mensen die van landverraad
verduisterd. Er mag geen spiertje licht meer
werden verdacht. NSB staat voor Nationaal
doorheen schijnen want dan kunnen de EnSocialistische Beweging en Mussert was hun gelsen vanuit hun vliegtuigen zien waar ze
leider. Wij noemden ze ‘zwarthemden’ omdat zijn en een bom laten vallen. Joop werkt
ze altijd in een zwart hemd en zwarte broek
bij de melkcentrale en moet soms 's avonds
gekleed gingen. Daarnaast had je de ‘bruinwerken. Hij is ook lid van de luchtbescherhemden’ die in het kaki gekleed gingen met
ming. Dus hij zegt tegen vader hoe die moet
een hakenkruisband om hun arm. Dat waren verduisteren, want Joop weet dat. Vader is
leden van de S.A. (Sicherheits Abteilung).
boos want Joop moet niet denken dat hij heel
Die lui colporteerden met hun krant en vaak wat is.
was het vechten tussen die groepen. Allemaal Vader is naar de volkstuin gegaan om tabak
fascisten maar ze haatten elkaar als de pest.
te zaaien of te planten. Eigen teelt noemen ze
En wij hen. Ik belandde eens op het Remdat. Kan hij meteen kijken of het koper dat
brandsplein midden in een gevecht tussen
hij heeft begraven er nog ligt. Hij is op de
deze twee groepen en liep behoorlijk klapfiets gegaan, maar komt lopend terug met een
pen op terwijl ik maar een jochie was en uit
bon voor vijftig gulden. Die kan hij ergens
nieuwsgierigheid was gaan kijken. Goede
gaan halen als vergoeding voor de in beslag
raad: Ga nooit kijken, want als je aankomt
genomen fiets. Maar dat doet niemand, dus
sta je veilig achteraan maar als de meute zich vader ook niet want voor je het weet word je
omdraait sta je opeens voorop en krijg je de
aangehouden en naar Duitsland getransporklappen.
teerd om te werken. Vader kan niet werken
want hij heeft TBC (tuberculose) en hoest de
Ze zijn verdwenen.
hele dag. We moeten steeds op controle naar
Wij krijgen stamkaarten. Daarmee kun je
de Nieuwe Achtergracht. Daar zit de GGD.
voedselbonnen halen en bewijzen wie je
De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst.
bent. Mijn vriendje Morrie zegt dat er bij
Die weten alles van TBC en je moet je borst
hun een J op staat gedrukt. Dat betekent dat
bloot maken en voor een spiegel gaan staan.
ze jood zijn. En ze moeten ook een gele ster
Dan kunnen ze je longen zien en of er beestdragen. Ik zie Morrie met zijn ster op zijn jas jes in kruipen. De dokter vuurt een reeks vraparaderen en ben jaloers. "Wij zijn christegen op je af die moeder steeds beantwoordt,
nen, kunnen wij geen kruis dragen?" vraag
hoewel de dokter naar mij kijkt. Bedwateren?
ik vader. “Wij hebben al een kruis in onze
Neen. Nachtzweten? Neen. Dromen? Neen.
broek” zegt hij, maar ik begrijp het niet.
Slaapwandelen? Neen. Tot slot krijg ik een
Vader en moeder kibbelen aan tafel over
sneetje in mijn arm om te zien of ik tuberde vraag of ze bonnen voor snoep (voor de
culose heb. Als dat zo is zal mijn arm rood
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worden en anders gebeurt er niks. Er zit wat
tijd tussen en we moeten later terugkomen
om mijn arm te laten zien.

dat ze naar concentratiekampen gaan maar
dat je er verder niets meer van hoort.
Er is ook een andere vorm van deportatie.
Die houdt in dat joden worden opgeroepen
Voorop dragen ze een doodskist.
om zich bij de Hollandse Schouwburg te
Er is opeens een vreselijk rumoer in de straat. melden op een bepaalde dag. Dat kan, omDe joden gaan Mussert begraven. Ik snap
dat een zogeheten Joodse Raad de Duitsers
er niets van. Hebben ze die dan te pakken
van adressen voorziet. Iedereen doet zijn
gekregen? “Nee”, zegt vader, “dat doen ze
best om zo laag mogelijk op die lijst te staan
symbolisch”. Dat maakt het nog onbegrijpe- of op ándere lijsten die circuleren en die de
lijker maar ik sta stokstijf voor het raam om
deportatie schijnen te kunnen vertragen, te
niets te missen. En ja, er verschijnt een stoet komen. Maar langzaam of snel, onze buurt
van joden in kaftans en behangen met gewordt steeds leger en in onze portiek zijn nog
bedsriemen. Voorop dragen ze een doodskist maar twee woningen van de acht bewoond.
met daarin, er zit geen deksel op, een strooi- Al mijn vrienden zijn weg! Op onze vooren pop. Ze zingen een monotoon lied en het
deur hangt een bord: “Hier wohnen Ariërs.”
doet griezelig aan. Maar opeens verandert
Dat betekent dat er christenen wonen en geen
het toneel in een enorm kabaal. De Grüne
joden. Sommige christenen hangen een bord
Polizei is verschenen en slaat erop los. Mijn
op waarop staat: “Hier herrst Mumps”. Dat
zus Hennie, die ook voor het raam stond,
betekent dat de mensen die daar wonen de
rent opeens naar beneden en mengt zich op
Bof hebben en daar zijn de moffen doodshet Krugerplein in de strijd. We zien haar pas bang voor. (Bof is een besmettelijke ziekte
veel later bont en blauw geslagen terug. Met die een opgezette keel veroorzaakt). Of het
een boete van vijftig gulden en de gekregen
wat heeft geholpen weet ik niet, want overal
belofte dat ze nooit meer thuis zou komen als staan huizen leeg. De hele straat is leeg en de
ze het ooit weer zou wagen joden te helpen.
hele buurt is leeg. Op een paar gezinnen na
Ze zei dat ze had gezien hoe die moffen een
die niet joods zijn.
halfblinde buurman in elkaar sloegen die
met zijn blindenstok in het rond zwaaide. Ze Het was werkelijk afgrijselijk.
was behoorlijk afgerost maar vader zei dat ze Een nieuwe activiteit dient zich aan. Eten
werd bedankt want hoe moesten we aan vijf- organiseren. Want inmiddels heeft de honger
tig gulden komen bij een steunuitkering van
aardig toegeslagen. Het rantsoen dat we op
ƒ 8,50 per week? Ik vond dat ze een helden- de bon kunnen krijgen is lang niet toereikend
daad had verricht en Hennie heeft haar hele
en we worden zienderogen magerder. Somverdere leven gestreden voor de armen en de mige mensen worden ongezond dik en dat
onderdrukten.
heet oedeem. Dan zwellen je ledematen op
en vullen zich met water. We zien nergens
De hele straat is leeg.
meer tegenop als er eten in het spel is. We
De tijd verstrijkt snel. Progroms doen hun in- stelen spullen uit de door joden bewoonde
trede. Het stelselmatig van huis ophalen van huizen om te verkopen en kopen dan een wajoden. Onze straat wordt aan beiden kanten
terige bak soep om onze maag te vullen. Of
afgesloten en dan gaan Duitse militairen en
we trekken er met een steelpan op uit en beNederlandse zwarte politie huis in huis uit
legeren de veldkeuken van het Duitse leger.
om joden te arresteren. Dat gaat hardhandig
Die is in een voormalige melkfabriek. Zodra
en met veel geschreeuw gepaard, en het gegil de kok de gamellen met eten op het perron
is niet van de lucht. De joden hebben soms
heeft gezet waar auto's van het leger af en
wat bagage klaarstaan en worden dan op het aan rijden, vallen wij aan en proberen een gaKrugerplein in vrachtwagens geladen en naar mel omlaag te trekken en zo gauw mogelijk
de Hollandse Schouwburg gebracht. Vandaar een schep eten met de steelpan te bemachtigaan ze verder naar Westerbork en door naar gen. En dan zo hard mogelijk rennen om niet
Duitsland. Er doen veel geruchten de ronde.
in handen te vallen van zo'n Duitse schoft.
De één weet dat ze van Duitsland naar Polen We gaan ook op hongertocht. Want bij de
gaan om te werken en dat ze het daar goed
boeren is zat te eten en je krijgt nog mee voor
hebben. Want er schijnen brieven vandaan te thuis ook. Kees en ik lopen ons te barsten
komen waarin men dat schrijft. De ander zegt maar na twee dagen hebben we nog geen
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wortel gekregen of gezien. We weten niet
hoe bedelen moet en komen meer dan uitgehongerd thuis, waar ook niets is. Dus met een
hark naar de gaarkeuken om in de afvalput te
wroeten tussen afschraapsels van suikerbiet
in de hoop een aardappel te vinden. We gaan
ook met een pan naar de gaarkeuken om ons
rantsoen te halen op de etensbonnen. Het
was werkelijk afgrijselijk. De stank alleen
al ontnam je ondanks de honger alle eetlust.
Menu? Suikerbiet met rode biet door elkaar.
Ik hielp mijn vriend Paul met zijn karretje
om eten te halen voor zijn familie. Ze hadden geloof ik twintig kinderen en het eten
werd gehaald in een tobbe die op het karretje
stond. Ik werd er misselijk van en deed het
niet meer. Of ze allemaal nog leven weet ik
ook niet. Na de oorlog heb ik Paul nog een
keer gesproken maar we hebben het niet over
eten gehad.

deel in shag en een deel in sigaretten. Eerst
hadden de natte tabaksbladeren maanden
aan een touw op zolder te drogen gehangen
want anders kon je ze niet naar de fabriek
opsturen. Vader keek elke keer of er al bericht van de fabriek was maar dat was er
nooit. En precies op deze dag wel. Wat heel
merkwaardig was is dat ook de buurman die
boven ons woonde in diezelfde nacht, maar
dan in het ziekenhuis, is gestorven. Vader en
de buurman zijn in hetzelfde graf begraven.
De buurman eerst, dat had als voordeel dat
je dan een steen kon plaatsen. Het graf op de
Oosterbegraafplaats was bestemd voor drie
personen. De eerste dode had het recht op
een steen. Ons maakte het niet uit. We hadden toch geen geld voor een steen. Ik ben er
nooit meer wezen kijken al had ik veel verdriet. Of mijn broers en zus en moeder er nog
zijn geweest weet ik niet.

Hoe we aan dat hout komen?
Voor de rijken is er de zwarte markt.
Vader en Joop hebben een noodkacheltje ge- Er zou in de Eerste Oosterparkstraat een bom
maakt of op de kop getikt. Het is iets groter
gevallen zijn. Kees en ik zijn er heengegaan
dan een groot augurkenblik maar vréét hout, want wij woonden er dichtbij. Er zat een
dat alleen in hele kleine stukken in de kachel enorm gat in het huis maar het bleek geen
past. Dus de hele dag wordt er gezaagd en
bom te zijn maar een lege benzinetank van
gehakt om het hout kort en klein te maken.
een vliegtuig. Tenminste, dat zei men. Maar
Hoe we aan dat hout komen? Eerst zijn de
wij hebben ook de gevolgen van een écht
bomen in de straat omgezaagd en de wortels bombardement gezien. Aan de overkant van
uitgegraven. Daarna is de tramrails opgebro- het IJ. Kees en ik zijn daar geweest en het
ken. De trams reden allang niet meer, maar
was het toch een ravage! Het bombardement
op sommige stukken tussen de rails was het
was toen wij kwamen gelukkig al afgelopen.
bestraat met houten blokjes. We braken al het Steeds meer mannen moeten gedwongen
hout uit de leegstaande huizen: deuren, vloe- naar Duitsland om te werken waardoor steeds
ren, balklagen. Henk viel van tweehoog naar meer gezinnen hun vader of broer missen en
één hoog omdat de balk waarop hij aan het
in armoede raken. Daarbij wordt de steeds erzagen was al door een ander aan de andere
ger wordende honger een enorme plaag, omkant was doorgezaagd. Een enorme spijker
dat voor gewoon geld en bonnen niets meer
was dwars door zijn voet gegaan en we hoor- te koop is. De winkels staan leeg en worden
den hem kermen door de stofwolk heen.
allang niet meer bevoorraad. Voor de rijken
We gingen ook kolen zeven. Bij het voorma- is er de zwarte markt, die kunnen daar nog
lige station Weesperpoort lagen bergen as op iets kopen. Ik besluit ook te gaan handelen en
het rangeerterrein dat niet meer in gebruik
zoek op straat alle sigarettenpeuken op die ik
was. We zeefden net zolang tot we een zakje kan vinden en draai daar sigaretten van. De
kolen bij elkaar hadden. Sommige mensen
oogst is mager want niemand gooit er meer
waren daar met hun hele gezin elke dag aan
een peukje weg. Maar eindelijk heb ik toch
het zeven en ruilden kolen voor brood of
genoeg voor een paar sigaretten. Ik stond nog
andere etenswaar.
maar net bij het Amstelstation toen mijn eerMoeder kookte op het kacheltje stroop uit
ste klant eraan kwam. "Sigaretten mijnheer?”
suikerbiet en de afgekookte pulp aten we op. Het was politie en ik was mijn handel zonder
Vader werd steeds zieker en overleed uitein- betaling kwijt. Of het echt een politieagent
delijk. Precies op de dag van zijn overlijden
was weet ik achteraf niet.
arriveerde de op de fabriek verwerkte tabak
(Uit: oorlogsverhalen.nl)
die hij op zijn volkstuin had gekweekt. Een
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