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Bestuur
Voorzitter vacant. Secretaris Rene Verberne
(0227 501904). Wnd. Penningmeester Wilco
de Groot (0227 502004), lid Frouke Katuin,
lid. Susan Hoes - de Braal, lid. Yntze Wiebenga, lid. Nico Wagenaar, lid
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Redactie:
Henk Torenvlied:  06-18568291
e-mail: henk.torenvlied@quicknet.nl
Suzan Hoes:		
 0227-601786
e-mail: hoesk@multiweb.nl.
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...............................................................
Geeft zich op als lid van de S.V.K.
Datum ......../........../ 2021
Handtekening(en)
…………………..
…………………..
-o-o-o-o-

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

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

04994-99112

(24 uur per dag bereikbaar).
Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.
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Nou zal ik effe naar doketr moeten
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Kindergedachten
Ze zijn zo lief voor me!
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Bezoek aan arie en Clazien
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Puzzeloplossing
Vergeten pareltjes

Wij feliciteren met hun verjaardag
09
mei Mw. Schoon – Huiting
12
mei Dhr. Dorst
14
mei Mw. U. Snip
20
mei Mw. J. Kooistra
23
mei Dhr. J. Siksma
De jarigen van harte gefeliciteerd en een
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
mensen zijn die in deze rubriek willen worden genoemd, gaarne bericht.

Bedankt
Wij bedanken het bestuur van de SVK en
alle mensen in en rondom “De Kroonwaard”
voor de feleicitaties, kaarten met lieve wensen, bloemen, kadobonnen etc., voor, tijdens
en na ons huwelijk/partnerschap. Wij voelen ons vereerd om dit als eerste te mogen
doen in de Kroonzaal. Ook bedanken wij de
vrijwilligers, Henk, Dirkje en Frouke, voor
de “coronavrije” koffie en natuurlijk Henk
Torenvlied voor de prachtige fotoreportage! David Schipper bedankt voor het mooie
verslag.
Data ophalen huisvuil
Nico en Ans Wagenaar
Groente, fruit en etensresten, dinsdag 4 en 18
-o-o-o-omei. Restafval, dinsdag 25 mei. Plastic, blik
& drinkpakken, dinsdag 11 mei. Papier op de
dinsdag 11 en 25 mei .
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Mededelingen

Programma van de maand mei
Wekelijks
Elke maandag:		
Sjoelen				
14.00 uur - 16.00 uur
Elke dinsdag:		
Koersbal				
09.30 uur - 11.30 uur
Elke dinsdag:		
Doet & Ontmoet (op uitn.)
13.30 uur - 16.00 uur
				
(w.o handwerken, spelletjes e.a. creatieve aktiviteiten)
Elke woensdag:		
Schilderclub/koffiedrinken
09.30 uur - 11.30 uur
Elke vrijdag:		
Koffiebar				
09.30 uur - 11.00 uur
Winkel (toko)		
maandag t/m vrijdag		
10.00 uur - 11.30 uur
Dagelijks:			Biljarten				10.00 uur - 18.00 uur
Opmerking.
Nu we, gezien de leeftijd van onze leden, allemaal 2x zullen zijn gevaccineerd gaan we ervan uit dat we weer voorzichtig enige activiteiten kunnen opstarten zoals boven aangegeven.
Uiteraard moeten we daarbij voorzichtig zijn en de coronamaatregelen naleven. Het gymnastiek en het klaverjassen zal nog wel enige tijd duren dat moeten we nog even afwachten.
Uiteraard dient ieder lid zelf een afweging te maken om weer voorzichtig te beginnen.
-o-o-o-oeen nieuwe kracht. Uiteraard zullen we bij de
eerstkomende ledenvergadering Susan nog
weer even in het zonnetje zetten.
1. Zoals jullie ook al in de Kroonbode van
april hebben gelezen organiseren Henk en
Dirkje weer een tweetal koffie ochtenden op 4. Van de vereniging Lokaal Samenwerkende
Belangenorganisatie Ouderen (LSBO), waar
zondag zoals aangegeven. In april zijn we
SVK lid van is, kregen we bericht dat zij
daar weer voorzichtig mee begonnen en het
over een aantal tablets (computers) beschikwas weer gezellig zoals vanouds.
ken die kunnen worden uitgeleend. Rene
heeft inmiddels contact opgenomen met het
2. Ook hebben we gemeend onze leden op
bestuur LSBO met de vraag om 4 tablets aan
vrijdag 2 april te moeten verrassen met een
paasbroodje dat we hebben rondgebracht. Bij SVK uit te lenen. Wellicht kunnen we hierhet ronddelen waren betrokken Wilco, Frou- mee enige leden helpen om meer bekend te
worden met het gebruik. Verdere bijzonderke, Rene en Klazien, Jan en Thea, Nico en
Ans en Henk en Dirkje. Dank voor de distri- heden over lessen/instructies volgen nog.
butie. Getuige de reacties was het een groot
succes. Henk maakte van deze voorbereidin- 5. Voor de zomermaanden juni t/m septemgen een aantal prachtige foto’s. Uiteraard zijn ber heeft het bestuur weer een aantal leuke
we allen eerst koffie gaan drinken en hebben activiteiten bedacht waaronder enige busexcursies, een barbecue, viseten enz. enz. We
we kunnen proeven van de Paasattentie.
hopen hiervoor o.a van het Oranjefonds weer
een flinke subsidie te ontvangen. Uiteraard
3. In dit verenigingsjaar gaan we afscheid
weten nu nog niet hoe de “vlag er dan nog
nemen van Susan die 16 jaar lang deel heeft
uitgemaakt van ons bestuur. Het is gebruike- bijhangt” gezien de corona maatregelen.
Toch hebben we goede hoop dat we e.e.a.
lijk dat een dergelijk afscheid wordt genomen op de jaarlijkse algemene ledenvergade- kunnen realiseren.
ring maar daar hebben we nog geen zicht op
6. In de Kroonbode van april en het maanddoor de corona beperkingen. Op 5 mei gaan
blad de Meerpeen van de Wieringermeer
we daarom als bestuur in Kroonwaard lunchen met Susan en Koen. Wij zijn Susan heel hebben jullie kunnen lezen het interview dat
dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan voor Alexander Bugel van dit blad met mij heeft
gehad over onze vereniging. Ik heb daarbij
onze leden. Zij was altijd zeer betrokken bij
de activiteiten van de vrijwilligers en we zul- de hoop uitgesproken dat we intensiever
kunnen gaan samenwerken met activiteitenlen haar missen. We hopen op korte termijn
vereniging de Meerpaal die hopelijk dan zal
het bestuur weer te kunnen versterken met
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Bestuursmededelingen

leiden tot een samengaan (fusie) van onze
verenigingen. Uiteraard zijn we daarover in
goed overleg met het bestuur van de Meerpaal. Deze besprekingen lopen helaas wat
vertraging op door de corona beperkingen
waaraan we ons moeten houden.
Duidelijk is wel dat onze leden wat deze samenwerking betreft het laatste woord hebben
in een te houden algemene ledenvergadering
en daar moeten we helaas nog even op wachten.
				
Het bestuur.
-o-o-o-o-

De dagpauwoogvlinder

den tuinen, slootkanten, industrieterreinen,
braakliggende stukken grond, bosranden,
vuilstortplaatsen, parken, wegbermen, spoordijken enz.
De soort kan tot tientallen kilometers zwerven, waarbij de dieren vooral met de wind
mee worden gevoerd en niet gericht trekken
zoals bijvoorbeeld enkele andere soorten
Soms komen grote aantallen door de wind
meegevoerde exemplaren voor, zoals in het
jaar 1995 het geval was in Nederland. Ook
de algemene verspreiding van de voedselplanten draagt ertoe bij dat de soort in een
gunstig jaar enorm in aantal kan toenemen;
dan zijn er drie generaties mogelijk en leggen de vrouwtjes tot 1000 eitjes. In België en
Nederland is de soort van de vroege lente tot
in de herfst vrijwel overal te vinden.

Tja... Tijdens mijn dagelijks rondje om Middenmeer, valt je elke dag wel iets anders op.
Wat wonen we hier toch prachtig. Vaak zeg
ik tegen Jannie: “Ik ga even weer een rondje
door onze tuin.” en daar bedoel ik mijn dagelijks rondje mee. Vandaag, dinsdag 23 maart, De dagpauwoog is een vrij grote vlinder die
een vleugelspanwijdte of vlucht van 50 tot 60
begint het al vroeg in de wandeling.
millimeter bereikt. Net als bij andere vlinders
Ik ben nog niet de Wortmanstraat uit richting bestaat het lichaam uit drie delen en beschikt
Kanaalweg of daar zie ik vlak voor mijn voe- het dier over twee paar vleugels en drie paar
poten. De soort is gemakkelijk te herkennen
ten een prachtige dagpauwoogvlinder op de
straatstenen. Het beestje heeft door de harde aan een combinatie van bepaalde lichaamskenmerken zoals de aanhangsels van de kop,
wind moeite om aan de grond te blijven.
Ik geef het beestje met mijn voeten wat luwte de kleur van de vleugels en de vorm van de
en haal mijn telefoon te voorschijn om het op poten.
de foto te zetten. Wat is dat mooi. ThuisgekoHet gaat voor dit verhaaltje te ver om de
men Wikipedia maar weer geraadpleegd.
vlinder in onderdelen te beschrijven, maar als
u dit boeit raad ik u aan om in een EncycloIk lees o.a. dat de dagpauwoog overwintert
als vlinder en dan als een van de eerste in het pedie te kijken of voor de computerfanaten
voorjaar tevoorschijn komt. De dagpauwoog natuurlijk Wikipedia. Heel boeiend om te
is een echte continentvlinder en komt voor in lezen hoe deze vlinder is uitgerust met allerlei wonderlijke zintuigen.
grote delen van Europa en Azie
H.T.
De vlinder heeft geen echte voorkeur voor
een bepaald leefgebied, als het maar zonnig
is en er bloemen zijn om nectar uit te zuigen. Daarom is de soort vooral te vinden
in bloemrijke graslanden, maar ook tuinen
worden veel bezocht en vooral als er planten
als de vlinderstruik in staan. Veel vlinders
worden in hun verspreiding in sterke mate
beperkt door de verspreiding van de waardplanten waarop de rupsen leven.
De larven van de dagpauwoog beschikken
echter over een ruim aanbod aan voedsel
omdat de brandnetels waarop ze leven zeer
algemeen voorkomen. De vlinder kan zich
hierdoor ontwikkelen in slecht onderhoupagina 6
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Horizontaal 1 rand van een woud
6 diefstal 11 comité 12 ik 14
strijdperk 15 naar het genoemde
toe 18 hardloper 20 muzieknoot
21 natuurlijke kleur 22 theaterpartij 24 tegen elk aannemelijk
bod 26 gladjes 28 gang van een
paard 30 filmleiding 31 uiting van
verkoudheid 33 bisschopsmuts 34
tweetal 35 Stoffer 37 koeienmaag
39 plus 40 Europese vrouw 41
zichtbare waterdamp 43 ten name
van 45 wiel 47 zet 48 tussen twee
nachten 49 een en ander 50 roem
52 via 54 waterkant 56 roeiriem
58 lidwoord 60 bedrog 62 gevoel
64 geruime tijd 66 winst 67 eetbare knol 68 stootwapen 70 laagtij
worden 71 bel om de hals van een
rund 74 van adel 76 zeer 77 godsdienst 80 uitroep ter begroetíng
81 zetelen 83 kinderen 85 liefkozen 86 gevuld 88 nieuw (voorvoegsel) 89 dwaasheid 90 ringvormig koekje
Verticaal 1 grote rommel 2 Duitse smartlap 3 vrouwelijk dier 4
einde van een gebed 5 meer dan
goed is 6 hoorbare lozing van
maaggassen 7 natuurlijke
begaafdheid 8 oppervlaktemaat 9
gemalen specerij 10 kies 13 kleine kinderen 16 gard 17 iemand die later komt 19 links laten liggen 23 in orde 25 waterbekken 27 plant 29 vliegensvlug 30 opschudding 32 geladen deeltje 36 vooraf 38 col 42 vanaf
43 telwoord 44 aanneming als kind 46 dokagenten 51 en volgende 53 ingang 55 voor elkaar
krijgen 57 het aanzien 58 projectieplaatje 59 kennelijk 61 schrijfgerei 63 wervelwind in de
woestijn 65 geboren 69 zwaar gesnurk 72 onder andere 73 prehistorisch dier 75 godin van de
dageraad 78 heilwens 79 later 82 hert 84 domoor 87 maanstand (afk.)
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Het huwelijk van
Nico en Ans
Op vrijdag 19 maart 2021 is het de dag van
Nico en Ans Wagenaar. De zon schijnt uitbundig en de vlag wappert vrolijk aan de
mast voor “de Kroon” en dat is een goed
teken. Bij het om kwart voor drie binnen
gaan in de grote zaal ziet men direct, dat er
iets bijzonders aan de hand is. De zaal is
prachtig versierd, de tafels zijn voorzien van
bloemstukjes en het spreekgestoelte is van
ballonnen voorzien. De stoelen staan volgens
de Coronaregels op afstand van elkaar en er
zitten 12 gasten te wachten op de dingen, die
komen gaan.

in Middenmeer. Jullie voelden je hier direct
thuis, mede door de aardige bewoners en buren om jullie heen en jullie hopen hier nu nog
voor lange tijd samen te mogen en kunnen
wonen.
Ook blijkt uit de toespraak, dat zowel Nico
als Ans, gezien alles wat ze in hun werkzame
leven gedaan hebben, breed inzetbaar zijn,
. Doch dat wisten we al, gezien hun activiteiten in “de Kroon, Nico in het bestuur van
de S.V.K en Ans als vrijwilligster. ”Zij staan
altijd voor iedereen klaar en volgens Ans is
Nico nooit saai!” aldus mw. Koopman.

Ze gaan beide staan en mw. Koopman
spreekt de bekende vragen uit, die behoren
bij het voltrekken van een huwelijk. Beiden
antwoorden met “Ja.” Dan mogen ze elDan komt mw. Sanne Koopman( de ambtekaar een zoen geven en worden zij tot man
nares van de Burgerlijke Stand van de geen vrouw verklaard. De ringen worden gemeente Hollands Kroon) binnen en trekt een wisseld. De huwelijksakte wordt getekend,
officieel habijt aan. Alles wordt door Henk
zowel door de ambtenaar als door de bruid en
Torenvlied als hoffotograaf van “de Kroon”
bruidegom en de getuigen. De plechtigheid is
vastgelegd. Nico is er reeds en spoedig wordt hiermee achter de rug en komen de vrijwilAns, begeleid en in een mooie witte bruidsligers, Dirkje, Frouke en Henk in actie met
jurk, naar Nico gebracht, dit onder de klankoffie en gebak. Het is gezellig. Wij hopen,
ken van passende muziek. Zij nemen beide
dat Nico en Ans nog lang gelukkig bij elkaar
plaats voor het spreekgestoelte.
mogen zijn.
D.S.
Met een goeden middag aan allen is de
plechtigheid geopend. Mw. Koopman begint
met: “Op het moment van jullie ontmoeting
hadden jullie alle twee een bewogen leven
achter de rug, Nico als gescheiden man en
Ans als jong weduwe van 27, met drie kleine kinderen. Mw. Koopman gaat verder met
de wijze te schetsen waarop Nico en Ans bij
elkaar gekomen zijn. In 1986 leerden jullie
elkaar kennen. Nico is o.a. zo’n 40 jaar gitaardocent geweest op muziekscholen in Alkmaar, Bergen en Heerhugowaard. Ans was
o.a. werkzaam als pedicure/voetzolen-reflextherapeute in Alkmaar en aan huis in Nieuwe
Niedorp. Ans zei: “Ik heb wel drie kleine
kinderen hoor, als je met mij verder wil, dan
krijg je ze erbij” . Nico had 70 leerlingen in
de week en zei: “ die drie van jou kunnen er
dan ook nog wel bij”.
Sanne Koopman vervolgt: “Jullie hebben
aardig wat verhuizingen doorgemaakt, jullie
begonnen in ‘t Veld, daarna Nieuwe Niedorp
(drie keer een andere woning), Winkel, Middenmeer, Pingjum, Kolhorn en dan nu weer
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De tulpengekte (1)

In 1593 werd
Clusius professor aan de
Universiteit
Wat is het toch weer prachtig met al die bolvan Leiden en
lenvelden in onze Noordkop. Onafzienbare
hoofd van de
velden met tulpen, de ene kleur nog mooiHortus botanier dan de andere. Wat weet ik er eigenlijk
cus Leiden. In
weinig van af. Ik heb wel eens gehoord dat
deze botanische
ze hier oorspronkelijk niet vandaan komen.
tuin werden in
Nou, daar hebben we Wikipedia natuurlijk
1593 de eerste
voor. Mooi hoor! als je iets niet weet type je
tulpen in Nehet gewoon in en je wordt overspoeld met
derland geplant.
gegevens.
De tulpen waren
erg schaars en
De naam tulp, in
daardoor erg
het Latijns tuliduur. Toch wilde Clusius niets verkopen,
pa, is afkomstig
van het Perzische geen kennis delen en doorgaan met zijn grote
woord “tulipan” hobby. Helaas werd een deel van zijn mooie
verzameling vervolgens gestolen.
( )دنبلودdat
tulband betekent.
Op een middag in het najaar van 1636 zagen
Toen Suleyman
voorbijgangers een vreselijk drama in een
de Eerste van
van de rijkste koopmanshuizen van Amsterhet Ottomaanse
dam. Het personeel rende in paniek rond om
Rijk in de 16e
eeuw Kazachstan laden, zakken, kasten en planken ondersteboven te keren. Midden in de chaos stond de
veroverde vond
men in de bergen koopman zelf, die handenwringend en buiten
zinnen uiteindelijk moest constateren dat
een prachtige
bloem, de bloem het gezoek zinloos was. Nu zou je verbaasd
die we nu als tulp opkijken als een rijke, machtige koopman zo
van slag zou zijn over een verdwenen tulkennen. Enkele
penbol. Want inderdaad, die was zoek. Maar
bollen werden mee genomen naar het huiditoen kon men zich wel degelijk de omvang
ge Turkije en opgeplant in de tuinen van de
machtigste personen binnen het Ottomaanse van die catastrofe voorstellen. De bol had
namelijk een waarde van 3000 gulden, dat is
Rijk. De tulp werd heel populair en stond
gelijk aan 615.700 euro nu.
symbool voor macht en rijkdom. Om dit te
uiten droegen Ottomaanse sultans daarom de
Kort na 1600 begonnen de prijzen van tultulp op hun tulband.
penbollen te stijgen. Franse hofdames betaalden honderden guldens voor een tulpen
Constantinopel, het huidige Istanbul, was in
de 16e eeuw een van de mooiste steden van
de wereld en belangrijk vanwege zijn handel
en cultuur. De stad had de mooiste tuinen
waar veel mensen naar kwamen kijken. Ieder
jaar, wanneer de tulpen in bloei stonden,
werd een groot feest gegeven door de Sultan
Suleyman de Eerste. Deze schonk tulpen aan
zijn belangrijkste gasten waaronder Ogier
Gisleen van Busbeke, de Weense ambassadeur van het Ottomaanse Rijk. In Oostenrijk
gaf van Busbeke zijn vriend Carolus Clusius
enkele tulpen. Clusius beheerde in die tijd de
tuinen van de keizer van Oostenrijk.
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bloem die zij op een galabal in hun decolleté
droegen. In 1623 kostte één enkele tulpenbol
van een populaire soort 1000 gulden, terwijl
het gemiddelde jaarinkomen op 150 gulden
lag. Tijdens de jaren dertig van de 17e eeuw
liepen de prijzen zo hoog op dat sommige
mensen bereid waren evenveel te betalen
voor een zak tulpenbollen als voor een rijtje
Amsterdamse grachtenpanden. Een goede
handelaar kon 6000 gulden per maand verdienen.

Even tussendoor, de eerste tulpen hadden
gevlamde bloemen, zoals geschilderd door
Rembrandt van Rijn en vele andere bekende
Nederlandse schilders uit de 17e eeuw. Deze
vlammen waren het gevolg van een virusinfectie. Om u gerust te stellen, de gevlamde
tulpen van vandaag de dag, zoals Helmar en
Rem’s Favourite, zijn gezonde tulpen waarvan de vlam genetisch is bepaald. Er werden
zelfs speciale vazen genaakt om de tulpen in
te plaatsen.
In 1635 werd een koop geregistreerd van
Tot circa 1634 hielden alleen professionele
veertig tulpenbollen tegen een prijs van
kwekers en rijke hobbyisten zich bezig met
100.000 gulden. Op dat moment kostte een
de tulpenhandel. De verkoop van de bollen
ton boter rond de 100 gulden en acht vette
vond plaats tijdens de bloeiperiode in april en varkens waren 240 gulden waard
mei, wanneer de kopers de bloemen konden
bekijken. In de nazomer, als de bollen geIn februari 1637 kwam aan dit verschijnrooid werden, veranderden zij daadwerkelijk sel, ook wel ook tulpenwoede, tulpengekte,
van eigenaar.
bollengekte, dwaze tulpenhandel en bollenrazernij genoemd, abrupt een einde. In
Vanaf 1634 begonnen ook buitenstaanders
januari 1637 werden tulpenbollen verkocht
zich met die handel in te laten en ontstond
voor meer dan tien keer het jaarsalaris van
een speculatiegolf die vooral woedde in
een ervaren vakman, Ook werd er gespecuHaarlem, Hoorn, Amsterdam, Alkmaar en
leerd in opties op tulpen, die op dat moment
Enkhuizen. Sommige handelaren verkochten nog in de grond zaten. De tulpenmanie wordt
tulpenbollen die nog maar pas geplant wadoor economen gezien als de eerste uitgeren en die niemand nog in bloei had gezien;
breid beschreven bubbel (speculatiegolf) in
dit leidde tot contracten voor levering in de
de wereldgeschiedenis. De term tulpenmanie
toekomst, vergelijkbaar met wat wij tegenwordt nog vaak gebruikt als metafoor voor
woordig futures zouden noemen. Het vereen grote economische bubbel.
schijnsel werd aangeduid met windhandel,
-o-o-o-oen vond meestal plaats in speciale colleges,
die bijeenkwamen in kroegen, herbergen en
tapperijen. De verkoop geschiedde bij opbod
of afslag volgens verschillende regels. De
aankoopcontracten, genoteerd op briefjes,
werden voor grof geld doorverkocht. De prijs Daar er door deze Corona tijd weinig actidie uiteindelijk voor een bol betaald moest
viteiten zijn willen wij als er genoeg animo
worden, werd doorgaans berekend naar het
voor is in de maand mei 2 keer gaan koffie
gewicht bij het rooien. Dit was de ‘azendrinken op zondag. Dus willen wij iedereen
handel’; een aas was een onder goudhandeweer uitnodigen om op zondagmorgen 9 en
laars gebruikte gewichtsmaat (1 aas = 0,048
23 mei weer eens gezellig een bakje koffie
gram). Deze handel was illegaal; de Staten
te komen drinken met daarna een hapje en
van Holland verboden de verkoop van zaken drankje in Kroonwaard. Het is gewoon gezeldie men zelf niet bezat. Naast de azenhandel lig om met elkaar koffie te drinken en een gein de colleges vonden ook openbare veizellig praatje te maken vooral in deze corona
lingen plaats van ‘pondsgoed’, waardeloze
tijd. We houden ons aan de corona maatregetulpen zonder fraaie kleurpatronen, die per
len. Dus bij binnenkomst een mondkapje en
pond verkocht werden aan argeloze kopers,
zitten op 1,5 meter. Het koffiedrinken begint
voor extreme geldbedragen. De speculanten
om 11 uur tot +/- 13 uur.
werden veelal floristen of bloemisten geDus mensen kom eens gezellig langs, want
noemd. De windhandel was vooral in zwang
hoe meer zielen hoe meer vreugd
onder kleine zelfstandigen (zoals wevers) die
groetjes, Henk en Dirkje
droomden van snelle rijkdom.
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Koffie drinken op
zondagmorgen

Egyptereis vanuit
Middenmeer,
Oktober 1996
door

De bij dit verhaal behorende fotopresentatie,
zal ik zodra de omstandigheden het toelaten
vertonen in “De Kroon”.
Een van mijn hobby’s is de geschiedenis
an Egypte. Dit blijkt duidelijk uit mijn boekencollectie. Het idee voor deze Egyptereis
ontstond in 1996 op een verjaardagspartijtje
waarbij de zoon des huizes, vertelde over
zijn werkstuk “Egypte” dat hij met hulp van
mij gemaakt had, voor een schoolopdracht.
“Waarom gaan we er niet heen?” was de reactie van de andere aanwezigen. “ Dan gaan
we ook duiken” kwam direct het volgende
idee op tafel. En zo kwam het….. Het zou
een combinatie worden van cultuur en duiken in de Rode Zee.
Enkele “duiklessen” vonden plaats in een privé zwembad in Heerhugowaard. We zijn met
15 deelnemers waarvan 9 uit Middenmeer.

Aan boord tevens een heerlijke maaltijd. We
vliegen over Griekenland en vandaar eerst
langs Alexandrië, dat we prachtig beneden
ons kunnen zien liggen. Vervolgens langs
Cairo vanwaar we ook, ondanks de duisternis, de loop van de Nijl als een lange kronkelende lijn van lichtjes, omringd door een
compleet duistere omgeving kunnen herkennen.
We vliegen over onze bestemming Cairo
heen, om als eerste een ander vliegveld aan
te doen. Boven de golf van Suez gekomen
zet het vliegtuig de daling in naar Sharm ashShaikh. Deze plaats, hoofdzakelijk bestaand
van duiktoerisme, ligt aan het uiterste puntje
van de Sinaï, daar waar de Golf van Suez en
de Golf van Akaba samenkomen. Hier stapt
een groot deel van de passagiers uit. De rest
van de passagiers, die bestemd zijn voor
Cairo, wordt nu verzocht zoveel mogelijk
achterin plaats te nemen i.v.m. de beladingtoestand van het vliegtuig

zaterdag 12 oktober.
Vervolgens weer omhoog en terug op een
noordwestelijke koers naar Cairo. Hier komen we om kwart over een in de nacht aan.
Rob Schuster, de man die de komende tien
dagen onze tourleider en gids zal zijn staat
ons hier op te wachten. Met z'n zeventienen
in een klein busje en alle bagage er bovenop.
Door de aangenaam aanvoelende nacht naar
vrijdag 11 oktober 1996.
het Carltonhotel op de hoek van de “26th
Vrijdagmiddag om drie uur vertrekken we
July”, recht tegenover het Paleis van Justitie
richting Schiphol. Na het inchecken kijken
en Cinema Rivoly. De rit door Cairo maakt
we nog wat rond en doen we nog wat inkopen in de taxfreeshop. Dan gaan we richting op ons een chaotische indruk. Het is hier,
zelfs midden in de nacht, een drukte van
vliegtuig. We vertrekken om kwart over
belang. Verkeersregels zijn er ogenschijnlijk
zes van Schiphol met vlucht MS882 van
helemaal niet. Om half drie in de morgen zijn
Egyptian Ayrlines in het vliegtuig "Hathor”
we bij het Carltonhotel.Voor het Carltonhotel
(“Moeder van de goden”). Het vliegtuigperstaan twee soldaten met het geweer binnen
soneel geeft de veiligheidsinstructie, eerst
bereik. Dit blijkt later de toeristenpolitie te
in het Egyptisch en vervolgens in het Enzijn. Dit i.v.m. de recente aanslagen op toegels. In de stilte aan het einde van de uitleg
risten. Zij moeten op onze veiligheid letten .
vraagt een klein jochie met luide stem aan
Nadat de bagage van het dak van het busje is
zijn moeder "Mamma, als we neer storten,
gehaald, gaan we naar binnen en verkennen
wil jij dan even mijn gesp vastmaken?". Als
dan ook het vliegtuig even later zijn aanloop onze kamers. Vervolgens wordt er nog iets
neemt, zien we een enkeling die zich, moge- gezamenlijk gedronken en bespreekt onze
lijk door vliegangst, stijf slapende houdt. Een gids Rob nog even kort het programma voor
ander grijpt direct naar zijn heupflacon om de de tien komende dagen. Dan naar bed en lekechte gevoelens achter een gordijn van drank ker slapen. Nou ja.... lekker slapen.....
wordt vervolgd
te verbergen en weer een ander leest in zijn
H.T.
bijbeltje. Bij onze groep echter hoofdzakelijk
-o-o-o-ogenieten.
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Kroonmenu
van de maand
Spaanse
aardappeltjes met ei
Ingrediënten:
500 gram vastkokende aardappelen, 2 eetlepels olijfolie, 1 rode ui, 1 teentje knoflook,
een halve paprika, 4 tomaten, 1 eetlepel azijn
1 oregano, 4 eieren, 400 gram broccoli
Bereiding
-Schil de aardappelen en snijd ze in flinke
blokjes.
-Verwarm 1 lepen olijfolie, voeg de blokjes
aardappel toe en stoof ze 10 minuten met een
deksel op de pan.
-Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.
-Was de paprika en de tomaten, snijd de
paprika in blokjes en de tomaten in parten.
-Verwarm de andere lepel olijfolie en fruit
hierin de ui en de knoflook.
-Roer de azijn er door.
-Voeg de paprika, de tomaten en wat oregano
toe en stoof de groente 5 minuten.
Maak de broccoli schoon, verdeel de groente
in roosjes en snijd de stelen in stukjes.
-Schep de gestoofde groente door de aardappelen en maak er 4 kuiltjes in.
-Breek de eieren boven de kuiltjes en laat de
eieren met een deksel op de pan in ca.10-12
minuten stollen.
-Kook de broccoli in weinig water in 4 minuten gaar en geef er bij.Eet smakelijk.
Suzan
-o-o-o-o-

en moest regelmatig aan medetuinders om
raad vragen. Zo ook die morgen.
Na lange tijd verscheen er eindelijk middenin
mijn bloemkoolplantjes iets wittigs. Ha, mijn
bloemkool gaat beginnen dacht ik. Ik meld
dit aan een buurman, een man op leeftijd (dezelfde leeftijd die ik nu ook heb). Deze loopt
even mee en ritst een voor een de plantjes uit
de grond met de woorden: “dit wordt niks,
dit wordt niks”. Wat doet die nou? gaat er
door mij heen. Maar ja... de man zal het wel
weten.
Mijn vrouw had gevraagd wat witlofstruikjes uit de kuil mee te nemen en toen ik deze
opende waren er twaalf veldmuizen bezig de
boel op te vreten. Nou ja...
Oh ja, ik was bezig te vertellen dat ik op weg
naar huis was. Als ik op mijn fietsie, schoffel
en hark aan de stang, het grasveld ben gepasseerd en ik richting het houten bruggetje
rijdt zie ik in de sloot naast mij ineens twee
kleine oortjes boven water komen, evenlater
gevolgd door een paar enorme neusgaten.
Ik weet niet wat ik zie. Eigenlijk wel, ik had
het wel eerder gezien, n.l. in Mozambique.
Ik dacht, dit kan niet, nu moet ik even naar
de dokter. Ik stap onmiddelijk van mijn fiets
en wat ik zie blijkt inderdaad de enorme kop
van een nijlpaard te zijn. dit geloof je toch
niet....
Het blijkt dat er ‘s middasgs een circus op
het grasveld gebouwd gaat worden en datmen het nijlpaard zolang in de sloot had geparkeerd. Kunnen ze dan voortaan niet even
waarschuwen?
H.T.

Nou zal ik effe naar
dokter moeten

Het is op een morgen in juni 1972. Na een
uurtje schoffelen enz. ben ik onderweg vanaf mijn volkstuin aan het eind van de Dr.
Hoogkamerlaan, naar mijn huis. Ik woonde
toentertijd in de Dr. Hoogkamerlaan, net
tegenover het veldje voor de huizen van de
famillies Smit en Siksma. Eigenlijk had ik
niet zo’n leuke morgern gehad. Ik had voor
het eerst van mijn leven een volkstuin en ik
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Kindergedachten
(C.S. Adema van Scheltema)

Het regent _ o wat regent het!
Ik hoor het uit mijn warme bed,
Ik hoor den regen zingen. . . .
Het regent, regent dat het giet! _
Dat niemand daar nou iets van ziet
Van al die donk”re dingen!
Het ruist en regent en het spat! __
Nou worden alle bomen nat
En plast het in de sloten, _
Het regent óver- óveral _!
O hé! _ daar loopt het zeker al
Bij straaltjes uit de goten!

Arianne Metselaar

verrast twee buren met een bloemetje

Wat is dat gek en leuk geluid!
Wat is het lekker om dat uit
Je donker bed te horen:
't ls of de regen samen praat,
Of dat een kerel buiten staat
Te fluist”ren aan je oren.
Nou druipt het in dat open gras _
Nou zal er wel een grote plas
Op alle wegen komen. _
Nou lopen nergens mensen meer.
Verbeeld-je eens: in zo een weer _
Daar wou ik wel van dromen.
En vroeg, morge' in den zonneschijn,
Als al de blaadjes zilver zijn,
Met droppeltjes bepereld _
Dan doe ik toch mijn eigen zin: _
Dan loop ik héél _ en héél ver in
Die schoongeworden wereld!

“Ze zijn zo lief voor me” Sommige situaties
zijn zo bijzonder, dat een “buurtbloemetje”
niet volstaat. Zoals in het geval van Arianne Metselaar (37) uit Middenmeer. Arianne
woont in het complex Kroonwaard, waar
ze altijd kan terugvallen op haar buren: de
familie van Assen én bovenbuurvrouw van
Dok. Dat verdiende volgens Arianne twéé
maal een mooi boeket.Beide buren waren
totaal verrast, toen ze uit handen van Arianne
een bloemetje ontvingen. “Wat geweldig, dit
hadden we nooit verwacht.” Echt ontzettende
leuk. Arianne genoot zichtbaar van de reactie
van haar buurtjes en zei: “Jullie zijn heel lief
voor me, ik ben blij met jullie”.
Een fijne gedachte. Arianne zette de fleurige Wooncompagnie-aktie samen met haar
moeder, Jannie Hartmans, in gang. “ Arianne
heeft het syndroom van Down en kan zich
goed redden, maar het is goed om te weten
dat haar buren een oogje in het zeil houden”
vertelt Jantien. Ik woon sinds een jaar in
Schagen en ben 24 uur per dag stand by. Dat
Arianne altijd kan terugvallen op haar buren
geeft een goed gevoel. De buren staan echt
voor Arianne klaar”, vervolgt Jantien. “Zo
was laatst de afstandsbediening van ariannes
televisie kapot.Meneer van Assen twijfelde
geen moment en repareerde het aspparaatje. tot grote vreugde van Arianne die weer
naar haar geliefde soap Goede Tijden slechte
Tijden kon kijken. Mevrouw van Dok komt
regelmatig even een kopje koffie drinken.
Daar geniet Arianne van.
-o-o-o-o-
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De moppentrommel
De bril helpt mij prima, dokter.’
En de wazige vlekken die u steeds zag ?
Die zie ik nu scherp.
Dokter: Slaapt u wel eens met u mond
open?
Patiënt: Ik weet het niet, maar ik zal er vanavond eens opletten.

wilden een rol gaan spelen bij de exploitatie
van het winkeltje. Ook Nico Kaan was toen
reeds aanwezig. In januari 1991 begon dit
volgens Arie te draaien. Er werd een “Deelnemerscommissie” opgericht. Het doel was
voldoende bestuurskracht te vinden onder de
bewoners van de toen 40, later 60 aanleunwoningen, maar dat viel gezien de leeftijd
van de bewoners niet mee.

Arie kwam in het bestuur van de “DeelneEen vrouw komt met haar auto vol deuken merscommissie” en rolde van het een in het
ander. Hij werd hiervan na verloop van tijd
bij de garage.
voorzitter. Met Clazien heeft hij meerdere
Wilt u mijn auto wassen? vraagt ze.
evenementen gestart. Spoedig werd er een
Natuurlijk, is het antwoord.
schildersclub opgericht. Clazien deed hieraan
Maar we kunnen hem niet strijken.
mee en mist dat thans nog steeds. Als vervolg
zit zij nu vaak te schilderen volgens haar met
Tot de volgende maand kleurpotloden en maakt heel mooie kleuren-o-o-o-o-o
combinaties.

Er werden heel wat clubjes opgericht, ook de
evenementen commissie speelde hierin een
rol. Het doel was steeds ouderen achter de
geraniums weg te halen. Na ca. 10 jaar begon
de gemeente aan de bouw van het “Posthuis”
Op woensdag 7 april brachten wij, Annie en
als toekomstig centrum voor ouderen. Dat
David Schipper een bezoek aan Arie en Cla- had men volgens Arie niet moeten doen.
zien. Zij wonen in een mooi appartement bij Hier was het een centrum van ouderen en het
het zorgcentrum Lelypark. De appartementen liep en loopt uitstekend, dit mede door de
zijn goed beveiligd, we hebben ervaren, dat
inzet van een groot aantal vrijwilligers.
men er niet zo maar binnen komt. We werden
hartelijk ontvangen, bij de voordeur is er een Onder de Stichting hebben we het steeds
mooi naambordje met enkele orchideen, dus goed gehad, aldus Arie. We hebben daarna de
vergissen in het adres, is onmogelijk.
“Deelnemerscommissie” om moeten zetten
in een vereniging, de S.V.K. Hierna kreeg
Binnen in de hal ziet men onmiddellijk, dat
Arie een hartinfarct en heeft het werk overmen bij oudere bewoners komt, er staan 2
gedragen. Zij bleven wel erg betrokken bij
rollators en een scootmobile. Arie en Clazien “de Kroon.” Mede door zijn vele verdiensten
hebben gedurende een groot aantal jaren een voor de gemeenschap kreeg Arie bij zijn afgrote rol gespeeld in het wijksteunpunt “de
scheid een Koninklijke onderscheiding.
Kroon.” Dat begon reeds in september 1990,
dus ruim voor de officiële opening. Arie was Na enige jaren werd het aan de Hoogkamerkapper en was altijd maatschappelijk zeer be- laan te zwaar en werd de woning verkocht.
trokken geweest bij de gemeenschap. Hij had Zij betrokken dit mooie appartement en zijn
zijn bedrijf verkocht en zich geïnstalleerd in hier heel tevreden. Arie leest veel, hij stelt
een woning aan de dr. Hoogkamerlaan. In het dat men als mensen, die de 90 gepasseerd
gemeentehuis, thans “Cultuurschuur,” was er zijn respect moet hebben voor alles, wat men
een vergadering over het beheer en toekom- nog kan. Ook wil hij benadrukt hebben, dat
stig functioneren van “de Kroon.”
de S.V.K. de mooiste vereniging was, waar
hij aan mee heeft mogen werken. Hij heeft
Als rechtspersoon werd het wijksteunpunt
dit echt gemist en kijken terug op mooie
een stichting, met daar onder een zgn. deeljaren .
nemerscommissie. Arie en Clazien hebben
D.S
zich daar opgegeven als vrijwilligers. Zij
-o-o-o-opagina 16

Een bezoek aan
Arie en Clazien Laan
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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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Matmora
Elke dag als ik mijn rondje om Middenmeer maak, komen er vele herinneringen
boven. Zo ook op zondag 7 februari tijdens
de sneeuwstorm, wanneer de stuifsneeuw in
mijn gezicht striemt. Mijn gedachten gaan
terug naar donderdag 27 maart 2007, zo’n
uur of elf in de morgen. Ik bevind mij op
het Poollichtcentrum van Rob Stammes en
Therese van Nieuwenhoven op de Lofoten in
Noorwegen. Wat een prachtige wereld!

helling is begroeid met lage bosjes, waaraan
geen enkel blaadje natuurlijk. Wanneer ik
verder ga zie ik hier en daar langs de route
aan de twijgen geknoopte gele lintjes als route aanduiding. Het wordt zo stijl dat ik regelmatig gebruik moet maken van de twijgjes
om mij op te trekken.

Mijn laarzen zakken herhaaldelijk meer dan
een halve meter diep in de sneeuw en op een
gegeven moment wanneer ik mijn benen
weer omhoog trek, verlies ik mijn snowsteps.
Het is een hele toer voor zo’n stijve hark als
Een inktzwarte lucht met de daarbij behoren- ik om deze weer, met een hand, de ander heb
de hevige sneeuwbui is net voorbij gedreven. ik nodig om mij vast te houden, onder mijn
laarzen te krijgen. Ik weet zeker dat als ik mij
Ik maak mijn rugzak gereed om de achter
los zou laten dat ik naar beneden zal glijden.
het centrum gelegen 788 meter hoge berg
Matmora te gaan beklimmen. Rob heeft dit al Ik geniet van de inspanning, de atmosfeer en
een paar keer gedaan en hij adviseert mij om het uitzicht. Geweldig! Wanneer ik met veel
moeite op zo’n twee derden van de hoogte
de snowsteps, een soort rubberen frame met
ben, voel ik de wind toenemen en zie ik hoe
kettingen die je onder je laarzen doet, niet
een enorme sneeuwbui vanuit zee in mijn
te vergeten. Ik heb een thermosfles met hete
richting komt.
koffie en verder mijn verrekijker, camera en
statiefje en ook wat etenswaar natuurlijk bij
Even ben ik in tweestrijd, doorgaan of terug
me.
gaan voordat ik midden in die bui kom te zitRob heeft mij uitgelegd dat ik vanuit het cen- ten. Mogelijk zouden mijn sneeuwsporen van
de heenweg, in de kortste tijd dichtsneeuwen
trum rechtsaf moet gaan, tot de T-sprong bij
de kust en vandaar rechts tot ik tegenover een en zou ik de afdaling niet meer kunnen overhoge klomp rots aan de kust het bordje Mat- zien. Ik kijk nog even met spijt omhoog en
besluit terug te keren. Afdalen blijkt moeimora, een op een paaltje getimmerde plank,
lijker dan klimmen en gelukkig heb ik mijn
zie staan. Hij had vernomen dat er vanmorregenbroek aan, zodat ik af en toe een stukje
gen nog twee dames omhoog zijn geklommen en die voetsporen moeten voor mij nog op mijn bips kan glijden, waarbij ik onderweg de ene twijg na de andere grijp om niet
wel te zien zijn.
te hard te gaan.
Ik begeef mij op weg en denk wel spoedig
bij het bedoelde bordje te zijn. Maar dat valt Halverwege, op een klein plateautje, ligt een
grote kei en deze gebruik ik even als zittegen. Omdat je geen vergelijkingsmateriplaats om een broodje te eten en om een paar
aal hebt, zoals huizen of iets dergelijks, lijkt
alles even dichtbij. Maar uiteindelijk kom ik slokken heerlijk warme koffie te drinken.
bij het bordje en bij het hekje naar het begin Gelukkig dat de gele lintjes er zijn zodat ik
mijn weg terug makkelijk kan overzien. Met
van de helling. Hier doe ik de snowsteps
mijn verrekijker bekijk ik de omgeving en ik
onder mijn laarzen en begin te klimmen. Ik
maak enkele foto’s. Prachtig die voortjagenvind inderdaad, heel vaag, wat voetsporen.
de bui over zee. Opschieten Henky… Net als
Die moeten dan van die dames zijn. Ik stap
ik weer bij het bordje Matmora ben, barst de
zo veel mogelijk in die sporen en de helling
wordt direct stijl en ik begin al lekker te hij- bui los. Het is al ver in de middag als ik terug
ben bij de warme kachel in het Poollichtcengen.
trum.
Na een minuut of tien neem ik even een pau(www.polarlightcenter.com)
ze en werp een blik terug in de richting van
de zee. Al een prachtig uitzicht over de met
H.T.
sneeuw bedekte eilanden aan de horizon. De
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Voetbalkijken in
“de Kroon”
Nu we in onze ruimte zo’n prachtig grote
televisie hebben zijn we op woensdag 12 december met een aantal liefhebbers de Champions League wedstrijd Ajax - Bayern Munchen gaan kijken. Deze werd in Amsterdam
gespeeld. Het ging er om wie er de eerste in
de poule zou worden. Voor Ajax was het dan
noodzakelijk om deze wedstrijd te winnen.
Nu, dat hebben ze ook echt wel geprobeerd
maar de Duitsers scoorden voor de rust, dus
ging Ajax met 0-1 de rust in. Na de rust wist
Ajax de gelijkmaker te scoren. Dit bracht de
spanning in de wedstrijd weer terug. Via een
penalty kwamen ze zelfs op 2-1. Het duurde
echter niet lang dat de Duitsers weer op gelijke hoogte kwamen. De wedstrijd werd harder
en er vielen aan beide zijden een rode kaart.
Met tien tegen tien viel er aan iedere kant
weer een doelpunt. De missie voor Ajax om
nogmaals een doelpunt te maken lukte niet,
dus ook de eerste plaats in de poule ging hun
neus voorbij. Het was spannend en zeker
leuk om samen in “de Kroon” naar voetballen te kijken.
Ton van ‘t Riet
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Lentetekening uit
een 135 jaar oud boek

Puzzeloplossing
De oplossing van de Kroonpuzzel in de
Kroonbode van de maand april luidt:
“De SVK is een gezonde vereniging”
Dat wisten we natuurlijk allang. Winnares is
Mw. Rennie Haverkamp, Zeeaster 2 alhier.
Van harte gefeliciteerd en het bloemetje is
onderweg
-o-o-o-o-

van u hebben de eerste vaccinatie al gehad
Voor de schilderclub ligt dat nog wat anders, daar zijn een aantal dames nog in de
wacht. Maar ik kan u toch wel iets vertellen,
er hangen namelijk in het Posthuis ook een
aantal schilderijen van ons. Sinds een paar
jaar hebben we daar ook schilderijen hangen.
En “verversen” die na een half jaar, net als in
de Kroon. Dat is nu lange tijd niet gebeurd.
Daar is geen winkeltje, dus niet veel aanloop
van bezoekers op het moment. Die schilderijen krijgen dus geheel geen aandacht. Ik wil
ze nu even in de aandacht brengen door hier
iets over te melden.
Het grappige is, dat ik niet eens helemaal
precies weet wat van wie is. Ik ga het proberen. Het stilleven is van Truus, dat is een
van haar specialiteiten. De dolfijnen zijn
van ondergetekende, een van mijn eerste
werkstukken. De koe, dat is niet moeilijk te
raden, die is van Hannie . De grote opkomende of ondergaande zon is van Corry, die
heeft ze deels met een mes gemaakt tijdens
een workshop. Dina heeft er twee hangen.
De zon met de vogels ervoor en het rustgevende water, dat is vast een beeld vanaf hun
boot. Volgens mij is Nel aan het wadlopen
geweest, dit is haar stijl. Tonny heeft de
dame die de gebedsmolens draait, gemaakt.
Thea is hard bezig geweest met de figuren,
een bijzonder geheel. Tot slot is Hennie haar
dromen achterna gegaan en is gaan dansen.
En heeft Henk T. er voor de Kroonbode weer
een mooi geheel van gemaakt.

Ik hoop dat we straks toch weer gewoon
kunnen gaan schilderen. We zullen dan weer
helemaal moeten gaan wennen. Bijna een
nieuwe kennismaking. Wat ik het meeste
mis van de woensdagmorgen is, het achtergrond gebabbel van de dames, maar ook het
gebrom van de mannen, de belangstellenden
die na het winkelen even langs komen kijken, de koffie van Henk van Schaik en Jelle
Siksma, de verrassing van de wekelijks trakDe Schilderclub heeft nog wat vergeten
tatie en vooral het rondlopen van Tecla en
Pareltjes in het Posthuis hangen. De lange
Tonny die af en toe even adviseren of soms
pauze van het schilderen maakt ook dat we
zelf de kwast even over nemen. Maar toch
niet veel te vertellen hebben over het schilde- ook met de andere dames even overleggen en
ren. Ieder doet op zijn manier zijn best om de babbelen. Ik hoop dat het ieder goed gaat en
tijd door te komen, zoals waarschijnlijk vele nu nog op afstand, hopelijk snel tot ziens.
van u ook.
Vriendelijke groet,
Er komt licht in de tunnel voor ons uit. Veel
Mijneke Klomp
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