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

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

Postcode

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

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

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:

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

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

04994-99112

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

Programma van de maand oktober
Dagelijks													
		
Koffiedrinken
09.30 - 10.30 uur
				Winkel (toko)					10.00 - 11.30 uur
Wekelijks
Maandag:			Sjoelen						14.00 - 16.00 uur		
				Biljarten						10.00 - 17.00 uur
Dinsdag:			Doet & Ontmoet					13.30 - 16.00 uur
				(handwerken, spelletjes enz.)
				Biljarten						10.00 - 12.00 uur
				Koersbal						09.30 - 11.30 uur
Woensdag:			Schilderclub						09.30 - 11.30 uur
				Computer cursus deelnemers			14.00 - 15.00 uur
Donderdag:			Gymnastiek						09.30 - 10.30 uur
				Klaverjassen						13.30 - 16.00
uur
				
Stichting Present (zie bestuurs mededeling 10.00 - 11.30 uur
Vrijdag:			
Biljarten (m.u.v. de Bingomiddag) 		
10.00 - 17.00 uur
Opmerking.
Het bestuur gaat ervan uit dat bij deelname aan de activiteiten men volledig is gevaccineerd.

Inhoud
Blz 2
Blz 3
Blz 3
Blz 4
Blz 4
Blz 4
Blz 4
Blz 5

Blz 6
Blz 7
Blz 9
Colofon
Blz 6
Programma van de maand oktober
Blz 9
Inhoud
Blz 11
Bestuurs mededelingen
Blz
14
Mededelingen
Blz 18
Oplossing Kroonpuzzel
Blz 19
Gezellig koffiedrinken
Blz 21
Agenda alg. ledenvergadering
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Jaarverslag 2020
Notulen Jaarvergadering 2020
Kascontrolecomissie
Klaverjassen
Het reisje van de SVK
De Kroonpuzzel
Ontst. Wijksteunpunt “De Kroon”
Sjoelen, Koersballen, klaverjassen
Frutsels van Harry Koopman
Even voorstellen

Blz 21
Blz 22
Blz 22
Blz 22

Mededelingen

De Avondoverdenking
De Moppentrommel
Kroonmenu van de maand
Muziekmiddag in de Kroon
-o-o-o-o-

Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en
etensresten, dinsdagen 5 en 19 oktober.
Restafval, dinsdag 12 oktober. Plastic, blik &
drinkpakken, dinsdagen 28 september en 26
oktober. Papier op de dinsdagen 28 septem1. Op woensdag 6 oktober wordt de jaarlijkse ber en 19 oktober.
algemene ledenvergadering gehouden waarin Wij feliciteren met hun verjaardag
oktober
Mw. M. Klomp
door het bestuur verantwoording wordt afge- 09
18
oktober
Mw. A. Wagenaar		
legd over het jaar 2020. Normaliter hebben
26
oktober
Mw. T. Schrooder			
we deze vergadering in het begin van ieder
oktober
Dhr. Geerlofs
jaar maar door alle corona maatregelen waar 26
De
jarigen
van
harte
gefeliciteerd en een
we rekening mee moesten houden kan deze
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer
vergadering pas nu worden gehouden.
mensen zijn die in deze rubriek willen worHet wordt een erg belangrijke vergadering
den genoemd, gaarne bericht.
in het bijzonder omdat wij als bestuur de
Dit
geldt ook voor de mensen die mee wilaanwezige leden zullen informeren over de
len genieten van de digitale berichten. Maak
gesprekken die zijn gehouden met activiteihiervoor uw e-mailadres bekend bij het beten vereniging de Meerpaal over een mogestuur of de redactie.
lijk samengaan, ofwel fusie geheten. Het is
bekend dat zowel bij de Meerpaal als wel bij
-o-o-o-oonze vereniging over de fusie verschillend
wordt gedacht, m.a.w. er zijn voorstanders en
tegenstanders. Wij gaan daarover stemmen
en zoals voorgeschreven in onze statuten
beslissen onze leden over deze fusie.
Deze keer 10 inzendingen. Leuk hoor. de
oplossing was: “Werk mee om ons lijfblad
Door het bestuur van activiteitenvereniging
te vullen”. Daar heb ik deze maand niet over
de Meerpaal is meegedeeld dat op 24 septe klagen. Ik heb zelfs een paar stukjes door
tember aldaar ook in de jaarlijkse algemene
moeten schuiven. Als winnaar deze keer dhr.
ledenvergadering over een eventuele fusie
Henk van Schaik. Brugstraat 67 alhier. Van
een besluit zal worden genomen na de geharte gefeliciteerd en het bloemetje is naar je
houden stemming.
Wij hopen op een zeer grote opkomst. Uiter- onderweg.
-o-o-o-oaard wordt er voor een drankje en versnapering gezorgd.

Bestuursmededelingen

Oplossing Kroonpuzzel

Gezellig Koffiedrinken

2. Van de stichting Present is bericht ontvangen dat zij iedere 2 weken op donderdagmor- Zondag 10 en zondag 24 oktober, van 11.00
gen van 10.00 uur tot 11.30 uur weer aanwe- tot 13.00 is er weer koffie drinken op de zonzig zullen zijn op Kroonwaard voor computer dagmorgen
groetjes van,
ondersteuning. Degenen die een probleem
Henk en Dirkje
hebben met hun laptop, smartphone enz.enz.
zijn dan van harte welkom en zullen weer
op deskundig advies kunnen rekenen. Heb je
dus een probleem, kom je er niet uit, neem je
computer mee en meldt je bij deze deskundigen die je graag zullen helpen.
De stichting Present is aanwezig op donderdag 7 en 21 oktober vanaf 10.00 uur.
Het bestuur
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Senioren Vereniging de Kroon
Adres :
R.J.M. Verberne, secretaris
Strandmelde 1
1775 BV Middenmeer
0227 501904

Agenda algemene ledenvergadering van woensdag 6 oktober 2021
1.

Opening om 14.00 uur.

2.

Vaststellen van het verslag algemene ledenvergadering van 27 februari 2020.

3.

Vaststellen algemeen verslag 2020.

4.

Verslag kascontrole commissie over jaarrekening 2020.
(David Schipper en Aad Geerlofs)

5.

Vaststellen jaarrekening 2020 (balans en resultatenrekening).

6.

Vaststellen begroting 2021.

7.

Vaststellen contributie 2022.

8.

Benoemen kascontrole commissie voor jaarrekening 2021.

9.

Fusie activiteitenvereniging de Meerpaal met SVK.

10.

Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar Suzan Hoes.
Kandidaat voorzitter Sjanet Postema.
Kandidaat penningmeester Wilco de Groot.
Andere kandidaten kunnen zich tot 6 oktober opgeven bij de secretaris.

11.

Rondvraag.

12.

Sluiting van de vergadering.
Na afloop van de vergadering zal door Henk Torenvlied een Power Point Presentatie
worden gegeven over “het stoommachine museum in Medemblik door de ogen van
een tienjarige”.

Noot:
Het verslag van de jaarrekening 2020 kan desgewenst vooraf vanaf 20 september worden
ingezien bij de secretaris.
KVK3709574
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Jaarverslag 2020
van senioren vereniging
de Kroon (SVK)
(gelet op artikel 14 van de statuten)

Het bestuur is in 2020 totaal 9 keer in vergadering bijeengekomen. Van elke vergadering
is een verslag opgemaakt en vastgesteld door
het bestuur.
Het is jammer dat het bestuur nog steeds niet
alle vacatures heeft kunnen invullen, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan een
nieuwe voorzitter. Volgens het recent opgemaakte rooster van aftreden zal Suzan Hoes
op de jaarvergadering 2021 aftreden. Het is
duidelijk dat we ook voor Suzan een vervanger zoeken, dus denk met het bestuur mee
wie tot het bestuur zou willen toetreden. Het
plotselinge overlijden van Carla de Groot,
onze penningmeester heeft het bestuur diep
geraakt en laat een groot gemis voelen. Niet
alleen als penningmeester maar ook haar
inzet bij de vele activiteiten van onze vereniging zullen we heel erg missen. Dankzij
Wilco, haar echtgenoot, is het beheer van de
financiën gewaarborgd en daar zijn we heel
dankbaar voor.
De navolgende meest belangrijke onderwerpen werden besproken tijdens de vergaderingen van het bestuur. Deze onderwerpen
zullen op de jaarvergadering 2021 voor zover
nodig worden toegelicht.

- Verlenen drank -en horecavergunning door
gemeente Hollands Kroon aan SVK;
- Ontruimingsplan/plaatsing EHBO kist ont
moetingsruimte Kroonwaard 1;
- Aanbieden van een attentie (banketletter en
oliebollen) aan de leden als kleine
compensatie voor het annuleren van
de meeste standaardactiviteiten.
Het aantal leden per 1 januari 2020 bedroeg
160 en op 1 januari 2021 totaal 156. Het
aantal nieuwe leden in 2020 was totaal 17.
Afscheid hebben we moeten nemen van 21
leden. Van deze laatste groep zijn 6 leden
verhuisd (deels naar een zorginstelling), 5
leden hebben zonder reden opgezegd en 10
leden zijn helaas overleden.
Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 2020 totaal 37, die allen een eigen
taak hebben bij de vele activiteiten. Van deze
helpers worden er 13 bovendien extra ingezet
bij grotere evenementen. Als dank voor hun
bijdrage kregen zij een kerststukje aangeboden.
Op financieel gebied hebben we de coronamaatregelen tot nu toe kunnen overleven. We
hebben de jaarrekening, die op de komende
jaarvergadering zal worden toegelicht, gelukkig positief afgesloten en daarom hebben
we geen extra steun aan gemeente Hollands
Kroon gevraagd. Onze waarnemend penningmeester Wilco zal de jaarrekening 2020
ter bespreking en controle aanbieden aan de
kascontrole commissie.

- Covid-19 belemmeringen;
- Bespreken programma en uitvoering van
activiteiten;
Het verenigingsblad de Kroonbode verschijnt
- Verrekening energiekosten gas en elektrici- maandelijks en bevat alle informatie die
teit met stichting Wooncompagnie;
voor de leden belangrijk is. Naast de “mede- Activiteiten gesubsidieerd door Oranje
delingen van het bestuur” wordt daarin het
fonds, stichting RCOAK en fonds
“programma van de maand” vermeld met
Sluyterman;
de wekelijkse activiteiten sjoelen, koersbal,
- Samenwerking met activiteitenvereniging
handwerken, schilderen, gymnastiek, klaver“de Meerpaal”;
jassen en koffiebar en worden overige peri- Rooster van aftreden bestuursleden;
odieke activiteiten aangegeven zoals viering
- Lidmaatschap SVK bij LSBO Hollands
van stamppot tafel, computerles, bingo, stamKroon;
tafel, koffie op zondag, lezingen. Er is dus
- Huurovereenkomst met Wonen plus Welzijn voor “elck wat wils”. Helaas is er van deze
(Doet & Ontmoet);
standaardactiviteiten in 2020 niet veel terecht
- Aankoop biljart met subsidie van stichting
gekomen door Covid-19, maar we blijven
Hollands Kroonse Uitdaging (HKU);
positief vooruitkijken en hopen medio 2021
- Overleg gemeente over ruiming sparren
weer een beetje in ons dagelijkse “ritme”
groen en herbeplanting ingang Kroon
terug te komen.
waard;
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het jaar 2019. Ook dit verslag is tijdig bekend gesteld in genoemde kroonbode. Rene
licht de onderwerpen genoemd in het verslag
verder toe. Het bestuur is in het afgelopen
jaar 9 maal bij elkaar geweest. Het bestuur
is door gemis van een voorzitter nog steeds
incompleet. Denk allemaal na over een nieuwe voorzitter! De contacten met gemeente
Hollands Kroon en stichting Wooncompagnie zijn uitstekend en de samenwerking is
dan ook goed. In de stille zomer konden we
dankzij een subsidie van het Oranjefonds
een aantal bijzondere activiteiten uitvoeren
waaraan door vele leden werd deelgenomen.
We hopen a.s. zomer weer op een bijdrage.
De plannen hiervoor zijn nog niet uitgewerkt.
We deden in het afgelopen jaar weer enige
noodzakelijke aankopen om de inventaris
verder aan te vullen wat uit de jaarrekening
zal blijken. SVK zal, in tegenstelling tot de
afgelopen jaren, m.i.v. 2020 volledig worden
belast voor de kosten van het energieverbruik
(gas en elektriciteit). We zijn druk bezig om
de samenwerking met activiteitenvereniging
Datum: 27 februari 2020.
“de Meerpaal” te intensiveren door meer acAanvang: 14.00 uur.
tiviteiten
gezamenlijk te doen. De contacten
Plaats: Kroonwaard 1 Middenmeer. Aantal
met het bestuur van de Meerpaal zijn dan ook
aanwezige stemgerechtigde leden: 47.
uitstekend. Van de ontmoetingsruimte wordt
incidenteel ook gebruik gemaakt door andere
1 Opening.
organisaties waaronder gemeente Hollands
Rene opent als waarnemend voorzitter de
Kroon, stichting Wooncompagnie, G.G.D,
vergadering, nadat iedereen van koffie/thee
Mantelzorg enz. enz. Daarnaast wordt door
is voorzien, met een hartelijk welkom aan
de organisatie Wonen plus Welzijn (“Doet en
iedereen. Het bestuur gaat verantwoording
ontmoet”) de zaal wekelijks op dinsdagmidafleggen over alles, wat er in het afgelopen
dag gebruikt en tweewekelijks op donderdagjaar gepasseerd is. Het is het eerste volledige jaar na de ingebruikname op 1 september morgen is de stichting Present aanwezig voor
2018 van deze recreatieve ruimte. Na de ver- het verlenen van digitale steun aan ouderen
gadering zal Henk Torenvliet een presentatie en zo zijn er meer gebruikers. De dagelijkse
activiteiten behoeven niet te worden toegegeven o.a. over zijn eerste reis als stuurman
licht want die zijn genoegzaam bekend. Het
op de grote vaart naar India en Pakistan.
bestuur heeft inmiddels weer contact gezocht
met de L.S.B.O. (Lokaal Samenwerkende
2. Het verslag van de jaarvergadering van
Belangenorganisaties Ouderen). Mogelijk is
woensdag 27 maart 2019.
Het verslag is gepubliceerd in de Kroonbode het verstandig om ons als vereniging daarbij
aan te sluiten. We deden mee met het fonds
van maart. Deze Kroonbode is begin februvoor goede doelen van de gemeente, we
ari al gedistribueerd zodat alle leden tijdig
van de inhoud kennis hebben kunnen nemen. vielen helaas buiten de prijzen. Het geld van
Heeft iemand vragen dan wel op- of aanmer- dit fonds hadden we willen gebruiken om de
kingen? Er worden geen vragen gesteld over digitale kennis van onze leden op te vijzelen.
de inhoud of opmerkingen gemaakt. Het ver- Jammer genoeg blijft dit nog op het wensenlijstje van de vereniging staan. Het ledental
slag wordt dan ook vastgesteld onder dank
van onze vereniging is gestegen van 153 naar
aan de notulist.
165. Een pluim voor de Kroonbode, die is
3. Vaststellen van het algemeen verslag over elke maand prachtig uitgevoerd en is dan ook
terecht het visitekaartje van onze vereniging.
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Tot slot.
Het jaar 2020 was voor de vereniging een
moeilijk jaar. Covid-19 heeft ons aardig gedwarsboomd. Gelukkig hebben we toch nog
in de zomermaanden, mede dankzij o.a. een
aanzienlijke subsidie van het Oranjefonds
wat extra activiteiten (lunch/cabaret, vismaaltijd, barbecue’s, pannenkoeken en grote
bingo) kunnen organiseren. We hebben helaas moeten afzien van enige excursies zoals
o.a. een vaartocht Medemblik-Enkhuizen,
excursie Waddencentrum Afsluitdijk en bezoek filmhuis Wieringerwerf enz. We hopen
dat in 2021 de coronamaatregelen weer wat
worden versoepeld en dat we met een vaccinatie weer wat kunnen doen.
secretaris

Notulen van de
jaarvergadering
van de S.V.K. 2020

Van de ontmoetingsruimte wordt ook incidenteel gebruik gemaakt door leden voor viering van een verjaardag, huwelijksjubileum
enz. Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding gevraagd. Men dient weliswaar alles
zelf te doen, maar men kan van de faciliteiten
hier gebruik maken als men wat te vieren
heeft. Ook nog enige aandacht voor het koffiedrinken. Iedere ochtend is dit mogelijk dus
schuif eens aan. Tenslotte noemen wij in het
bijzonder de vrijwilligers, die het gehele jaar
hun uiterste best doen om alle activiteiten te
doen slagen. Het is veel maar dankbaar werk.
Hiervoor zijn we hen zeer
erkentelijk. Het algemeen verslag wordt vervolgens met applaus goedgekeurd.

overschot niet voldoende zal zijn met het oog
op de kosten waarvoor we komen te staan.
Hij licht alle posten toe. Zijn advies, overgenomen door het bestuur, is om de contributie
te verhogen naar 85 euro voor 2 persoons
huishoudens en 52 euro voor alleenstaanden
per jaar. We zitten t.o.v. andere verenigingen
laag met onze contributie. We ontkomen niet
aan een verhoging. Het overschot van het
afgelopen jaar is ongeveer gelijk aan de rekening van gas, elektriciteit en dat zullen we
toch moeten gaan betalen. Na deze toelichting wordt de begroting, waarin opgenomen
de verhoogde contributie zoals genoemd,
door de vergadering vastgesteld.

7. Vaststellen van de contributie.
Zie de goedgekeurde begroting..
Er wordt opgemerkt dat de contributie
nota altijd in december wordt ontvangen ter
betaling en dat is een dure maand. Kan die
niet in b.v. oktober verzonden worden dat is
een minder dure maand? Ook wordt geopperd om de mogelijkheid te geven de nota in
b.v. 2 keer te betalen. Dat is allemaal mogelijk. Zijn er vragen? Jan Dimmers vraagt of
het mogelijk is de contributie aan te passen
5 Vaststellen van de jaarrekening 2019. Rene voor mensen, die apart wonen doch veel
licht het huishoudboekje van de vereniging
samen optrekken. Rene stelt dat zolang er
uitvoerig toe. De bankrekening van de toko
sprake is van het gebruik van 2 woningen de
is opgeheven. Ge Montsma, beheerder van de contributie vastgesteld blijft op 52 euro p.p.
toko, coördineert op voortreffelijke wijze alle
ontvangsten en uitgaven en dient elke maand 8. Benoeming kascontrolecommissie. Jaap
een overzicht van uitgaven en ontvangsten
Klomp treedt af. In zijn plaats is Aad
van keuken(restaurant) en de winkel in bij de Geerlofs bereid gevonden zijn plaats in te nepenningmeester. Rene behandelt daarna de
men, dit met David Schipper. Siem v.d. Bunt
balans en resultatenrekening. Hieruit blijkt,
is reserve voor het geval er iemand uitvalt.
dat we veel hebben kunnen aanschaffen,
Applaus.
mede dankzij enige sponsoren. Zodoende is
de vereniging financieel gezond gebleven.
9. Vaststellen van het Huish. reglement. Rene
Het resultaat is weliswaar zeer positief, doch stelt, dat het huishoudelijk reglement uit
dat is nodig met het oog op de kosten van het 2000 door alle veranderingen niet meer volenergieverbruik waarvoor we ingaande 2020 doet. Er is een nieuw reglement opgesteld dat
volledig zullen worden belast. (gas en elekaan de huidige situatie is aangepast. Iedereen
triciteit). Geschat op 200 euro per maand. Jan heeft het kunnen lezen in de Kroonbode. Zijn
Dimmers vraagt of de opbrengst van de ver- er op- of aanmerkingen? David mist in art.
huur volledig ten goede komt aan de vereni- 5.2 de verplichting tot het hebben en bij houging hetgeen bevestigend wordt beantwoord. den van een sleutellijst. SVK (beheert door
Verder zijn er geen vragen. Het verslag wordt Yntze) beschikt over een sleutellijst, doch
met applaus vastgesteld.
het is goed dat dit aangegeven wordt in het
reglement. Aldus is het nieuwe huishoudelijk
6 Vaststellen van de begroting.
reglement vastgesteld.
Wilco, adviseur van de vereniging, krijgt
het woord en geeft een toelichting op de
10. Bestuursverkiezing.
begroting 2020. Hij stelt dat het verwachte
Ton is aftredend. Hij heeft ook de moeilijke
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4. Verslag van de kascontrole commissie.
Jaap Klomp en David Schipper controleerden de kas. Zij melden dat alles perfect in
orde was. Jaap Klomp doet verslag en stelt
voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge voor het gevoerde
financiële beheer te verlenen waarmee wordt
ingestemd. Met dank aan Carla de penningmeester voor het vele werk hieraan besteed.

periode meegemaakt met de verbouwing.
Dank voor je inzet. Ton geeft een toelichting op zijn functioneren. Hem wordt een
bloemstuk en een attentie overhandigd. Vorig
jaar trad Ans af. We stellen i.p.v. Ton, Nico
Wagenaar voor en i.p.v. Ans, Frouke Katuin.
We zijn erg blij met hen. Applaus, hiermee
worden beide bij acclamatie benoemd. Rene
wekt iedereen op om te blijven zoeken naar
een nieuwe voorzitter of secretaris. Hij vervult op dit moment beide functies.

Van de
kascontrole commissie

Op donderdag 4 maart om 10.00 uur zijn wij,
dhr. A. Geerlofs en dhr. D. Schipper, zijnde
de kascommissie, met dhr. R.J.M. Verberne
en dhr. W.N. de Groot, resp. als wnd. voorzitter en wnd. penningmeester, bij elkaar gekomen voor de jaarlijkse kascontrole. Het financiële overzicht over het jaar 2020 was ons
tevoren uitgereikt om te controleren. Door de
11 Rondvraag:
Corona pandemie was het een bijzonder jaar,
Henk Torenvlied heeft alle foto’s uit het
verleden gedigitaliseerd. Als er mensen zijn, vele geplande bijeenkomsten en evenemendie ze willen hebben zet hij ze op een stickje ten konden geen doorgang vinden. Dit heeft
gevolgen gehad, zowel voor de inkomsten als
en kan men ze van hem kopen. Verder heeft
de uitgaven. De jaarrekening sluit met een
niemand iets.
klein positief saldo. Ook de ledenvergadering, die statutair in maart dient plaats te vin12: Sluiting.
den wordt uitgesteld. Daarom publiceren wij
Rene sluit de vergadering. Hij dankt allen
de bevindingen thans in de Kroonbode. Dhr.
voor de aanwezigheid en de inbreng. Ook
de Groot heeft ons, soms aangevuld door dhr.
kondigt hij de pauze aan. Na de pauze zal
Verberne, de stukken uitvoerig toegelicht.
Henk Torenvlied een presentatie geven van
zijn opleiding tot stuurman op de grote vaart Dhr. Geerlofs verzoekt dhr. de Groot om een
blad met de saldi op de spaarrekening en een
en van zijn eerste reis naar India met het
overzicht van de kassaldi. Dhr. de Groot bevrachtschip de Heemskerk. Ook kondigt hij
looft hierin te zullen voorzien. Wij kunnen U
daarin een pauze aan, waarin we allen weer
meedelen, dat wij op alle vragen een bevredivoorzien zullen worden van koffie/thee met
gend antwoord hebben gekregen en hopen dit
een versnapering.
t.z.t. in de ledenvergadering mondeling mee
te kunnen delen. Wij hebben onze bewonInleiding door Henk Torenvlied.
dering uitgesproken voor het vele werk, wat
Henk schetst op welke wijze hij op de zeedoor de heren de Groot en Verberne verricht
vaartschool op Terschelling terecht kwam,
is en stellen dan ook voor hen decharge te
waar hij op 31 augustus begon met zijn stuverlenen onder dankzegging voor hun werk.
die. We zien hoe de leerlingen een geschonDhr. A. Geerlofs
Dhr. D. Schipper.
ken sloep opknapten. Het was een 2 jarige
-o-o-o-oopleiding, die Henk met veel plezier voltooid
heeft. Hij slaagde voor 4de stuurman en
kwam terecht op het ms. schip “de Heemskerk.” Het is een vrachtschip met laadbomen
en losbomen. Op 22 augustus 1964 maakte hij als 4de stuurman een lange reis. We
Het is 25 augustus half 10. Vol verwachting
gingen door de Middellandse Zee, het Suez
stappen we met 38 personen in een fraaie bus
kanaal, de Rode Zee, naar Pakistan, Ceyvan Peer en &. Rene heet ons allen welkom
lon en naar India. Henk laat ons veel mooie
en deelt mee, dat er wegens ziekte meerdere
foto’s zien van deze reis. Tussen dit alles
mensen afgemeld zijn. Wij wensen hen behebben we nogmaals een pauze waarin we
terschap. We sluiten hiermee het zomerprovoorzien worden van een drankje en hapjes.
gramma van de S.V.K. af. Voorts schetst hij
Na afloop dankt Rene Henk voor de presenhet programma van deze dag en wenst ons
tatie en wordt hem door Carla een bloemstuk een prettige dag toe..
aangeboden. Tenslotte dankt Rene allen voor
de komst.
Het woord is nu aan de chauffeur. Hij stelt
-o-o-o-ozich voor, hij zal ons eerst naar het Stoommachine Museum in Medemblik brengen.
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Het reisje van de S.V.K.

Tegen 10.00 uur komen we daar aan en zien
buiten een groot aantal te stoomwerktuigen
staan, van walsen tot een locomobiel en
zelfs een baggermolen. Spoedig zitten we
met prachtig weer buiten aan de koffie met
appelgebak met, indien gewenst, slagroom.
Na een tweede kop koffie wordt de groep in
tweeen gesplitst. Beide ploegen krijgen een
gids. De ploeg waar ik toebehoor brengen
eerst een bezoek aan de smederij. Dit gebouwtje dateert uit 1886. Er is een gezellige
verteller aan het werk. Zoals alle mensen in
het museum is ook hij vrijwilliger. In 1993
werd dit de museumsmederij. Volgens hem
bestaan er geen echte smederijen meer. Dat
werk is vervangen door fabriekswerk. Slechts
goudsmeden en hoefsmeden verrichten nog
het oude handwerk. Er hangen en staan vele
materialen, die vroeger gebruikt werden. Het
vuur van vetkolen moet 1300 gr. C. zijn om
het te smeden ijzer op 800 gr. C. te brengen.
Aan de kleur van het ijzer ziet hij of de juiste
temperatuur bereikt is. Kinderen mogen de
blaasbalg bedienen, doch die zijn er nu niet
bij. Tussen het vertellen door smeedt hij een
sierraad, doet dat aan een koortje en biedt dat
aan een van de dames aan.

na dankzegging aan de gidsen. De andere
ploeg heeft de route precies in omgekeerde
volgorde gevolgd.

Langs binnenwegen komen via Wieringerwerf, Slootdorp en Van Ewijcksluis komen
we tegen enen aan bij fort “Westoever” in
Den Helder. In het bij het fort behorende
restaurant staat de koffietafel gereed. Het
ziet er goed uit. We zitten in een ruimte met
gewelven, die echt aandoet als in een fort.
Om half 2 begint de rondleiding. In het fort is
een bierbouwerij gevestigd. We lopen langs
een soort ontvangstruimte, waar de gids zich
voorstelt. Hij vertelt over de geschiedenis
van het fort. Napoleon wilde Den Helder
het Gibraltar van het noorden maken en liet
rond den Helder 8, of waren het er 9? Forten
bouwen. Den Helder was in zijn ogen een
strategische plaats. (Bij aankomst ziet men
een standbeeldje van Napoleon staan). In
zo’n fort konden 300 tot 400 soldaten verblijven. We zien een regenwaterkelder met 30
m3 capaciteit. In de koude oorlog werden in
dit fort 2 grote dieselmotoren gebouwd voor
noodstroomvoorziening van o.a. het marineterrein.
Dan begint hij enthousiast te vertellen over
Dan gaan we verder en komen we in een
het brouwen van bier. Zij gebruiken regendonkere ruimte met allemaal prachtige verwater, waarvan ze 5000 l. per dag kunnen
lichte vitrines. Hierin zien we een schat aan
zuiveren. Ook regenwater is verontreinigd.
modellen van door stoommachines aangeHet hele proces wordt uitvoerig geschetst.
dreven installaties. En alles kan draaien. Men Dan lopen we door de brouwerij zelf en zien
kan hier wel een uur blijven kijken, doch
de ketels en de voorraden aan materialen.
we moeten verder. Dan brengt onze gids ons We staan stil bij de enorme dieselmotoren,
door een deur en staan we we weer in het
die gelukkig nooit moesten functioneren.
volle licht in het hoofdgebouw. hij vertelt
Buiten krijgen we het hele productieproons bevlogen over de geschiedenis van het
ces te horen. Zij produceren ca. 2000 l bier
gemaal. Het is gebouwd als stoomgemaal
per week met diverse smaken. De smaak is
met 4 pompen, die elk 150 m3/uur aan caafhankelijk van de te gebruiken ingrediënpaciteit hebben. De opvoerhoogte, vroeger
ten. We krijgen een (klein) glaasje bier om
naar de Zuiderzee, later naar het IJsselmeer,
te proeven. Het smaakt wel goed. Zij brouis 2 m. Bij het starten moet het eerste water
wen ook bier voor derden naar het gewenste
met behulp vaneen vacuumpomp omhoog
productie proces. Er zijn in ons land hongebracht worden. Kort voor de 2de wereldderden bier brouwerijen, doch vele hebben
oorlog werden de stoommachines vervangen geen ketels en besteden het brouwen uit. Zij
door 2 elektromotoren. Hij schets uitvoerig
produceren behalve bier onder eigen merk
de wijze van werken. Hierna gaan we langs
nog een aantal producten o.a. ijsthee en van
een groot aantal typen stoommachines. Alresten uit de brouwerij koffielikeur. Na een
les is functioneel. Het ruikt er naar olie en
aantal vragen gaan we via de winkel terug
stoom. Overal krijgen we uitleg van onze
naar de bus. Bij de bus gekomen missen we
gids. Ten slotte zien we de twee stoomketels, 1 persoon, die door Henk opgespoord wordt.
waarvan een in werking. Wegens de kosten
Tegen half 4 zijn we terug in Middenmeer.
stookt men hout i.p.v. vetkolen. Ruim over
Het was een mooie excursie. Dank aan diegede geplande tijd gaan we richting den Helder nen, die dit mogelijk maakten.
D.S.
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Oktober 2021

Horizontaal 2 niet getroffen 8
mager 10 rivier in Rusland 11
gevoel 13 briefomslag 16 boerderijdieren 18 reeds 20 snelle
gang van een paard 21 op voorhand 23 Arabisch hoofddeksel
25 daarna 26 hoeveelheid 27
centraal station 28 stevig 30
zandheuvel 31 gerechtelijk
vooronderzoek 34 toonaangevende groep 35 dierenopvang
38 vaag 40 bijwoord 42 wending 44 Australische struisvogel
45 engte 47 biologisch afbreekbaar afval 48 en andere 49 woedend 51 ondersoort 53 bevel 54
jaargetijde 55 vriendje 56 van
de 57 onbepaald voornaamwoord 58 buideldier 59 vanaf
61 koeienmaag 63 lingerie 65
bereide dierenhuid 67 brede
laan 69 lage vrouwenstem 70
vloerlijst 71 serieuze stemming
73 zonder blos 74 in samenwerking met 75 bloem 76 gauw 78
binnen 79 insectenetend zoogdier 81 Griekse onheilsgodin
83 regenachtig 85 donderbui 87
knuppel 89 scheikundig symbool voor ijzer 90 zot aan een
vorstelijk hof 91 aanhanger van
een gekozen regeringsvorm 94
tropisch hout 95 deel van een riem 96 een weinig 97 plankbrug Verticaal 1 lijfeigene 2 een
zekere 3 graad 4 welpenleidster 5 sluiting van een fles 6 kraan 7 loopstok 8 gevierde zangeres 9 onderdeel van de Verenigde Naties 12 Europese taal 14 lui en traag 15 inwoner van een
Europese hoofdstad 17 door zuurinwerking verkregen prent 19 moed 22 borstel 24 klaar! 26
zegt een kat 29 etensrest 32 dundoek 33 telwoord 36 perfect 37 shoarmabroodje 39 klier in
de keel 41 bejaard 43 bezorgen 45 zonder kleren 46 langzaam 50 plat maken 52 op stal zetten 55 berg in de Alpen 56 zonder helling 58 onaangenaam koud 60 geneesheer 62 witte vlek bij paarden 64
kletskous 66 houtsoort 68 met het bedoelde 70 voormalige Spaanse munt 72 oliën 74 verovering van een vesting 77 zouteloos 78 geladen deeltje 80 drukte 82 hoog
bouwwerk 84 Snelheid 86 huidknobbeltje 87 matig
koud 88 Overgeleverd volksverhaal 92 met ingang van
93 voorzetsel
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Het ontstaan van het
wijksteunpunt
“de Kroon.”

per was dan het plaatsen van deze mensen
in een zorgcentrum. Ook was de indruk,
dat de mensen deze vorm van wonen in het
algemeen als prettig ervaren. De uitkomsten
waren zelfs zodanig, dat de overheid zich
ging rijk rekenen en op een bepaald moment
In deze tijd van gesprekken over wel of niet
meende zorgcentra te kunnen afstoten. Dit
samengaan met de seniorenvereniging “ De
werd echter ingehaald door de sterke toenaMeerpaal” nog even het stukje geschiedenis
me van het aantal senioren. Toen dit bekend
over het ontstaan van de SVK. Dit stukje is
was verloor de overheid haar belangstelling
een samenvatting van het artikel dat David
en werd ook de coördinator wegbezuinigd.
Schipper schreef ten tijde van het 25-jarig
Hij werd ouderenwerker bij de gemeente
bestaan vanonze vereniging.
en bleef deels betrokken bij het wijksteunpunt. Veel werk is toen overgenomen door
Het wijksteunpunt “de Kroon” is in 1989
de op 9 mei 2000 opgerichte “Seniorenveropgezet met de intentie te onderzoeken wat
eniging de Kroon.” Zij hebben met behulp
het maatschappelijk kost om mensen, langer van vrijwilligers de activiteiten voortgezet.
zelfstandig te laten wonen met behulp van
Wij konden de mensen hier niet in de kou
flankerend beleid. Bij het opzetten van dit
laten staan. Van deze vereniging zijn ca. 170
complex heeft dhr. Kadijk, destijds wethoumensen lid. Zij worden gevormd door bijna
der in de gemeente Wieringermeer een grote alle bewoners van het complex en door een
rol gespeeld. Men zag destijds aankomen,
groot aantal bewoners rond het complex en
dat het aantal senioren sterk zou toenemen.
door enige mensen, die in een zorgcentrum
Immers door betere medicatie en mogelijk
zijn opgenomen en na vertrek lid van de
een andere levenswijze, w.o. het verrichten
“Seniorenvereniging de Kroon.” blijven . Wij
van veel minder zwaar lichamelijk werk wor- werken in onze vereniging thans met ca. 45
den de mensen steeds ouder. Dat proces gaat vrijwilligers.
nog steeds door. Het opnemen van al deze
Het wijksteunpunt was eigendom van de gemensen in een zorgcentrum zou onbetaalbaar meente. Het is in 2013 overgedragen aan “de
worden. Immers tussen zodanig hulpbehoeWooncompagnie” bij het in gebruik stellen
vend zijn dat opname in een zorgcentrum on- van het Posthuis. Wij zijn thans dus huurders
ontkoombaar is en het wonen in een levensvan de Wooncompagnie. Een misverstand is,
loopbestendige woning zit na het bereiken
dat wij als Seniorenvereniging gebruik van
van de pensioengerechtigde leeftijd een groot het Posthuis zouden kunnen maken. Vele
gat. Rond en op het wijksteunpunt zijn aanvan onze bewoners zijn fysiek niet in staat
vankelijk 40 aangepaste woningen gebouwd. om met hun rollator het Posthuis te bereiken.
In 1993 werden er nog 20 bij gebouwd op het Hierop is door de gemeente Wieringermeer
zgn. bloemenveld. Oorspronkelijk hadden
destijds wel op aangedrongen, dit mogelijk
we een coördinator, dat was dhr. Nico Kaan
door een gebrek aan kennis van destijds de
en gedurende 20 uur per week een activiteigemeenteraad. Zij maken b.v. ook gebruik
tenbegeleidster. Zij hadden beide druk werk, van het winkeltje in “de Kroon” voor hun
vooral ook doordat dhr. Kaan een man was,
levensbehoeften.
die zeer betrokken was bij de ouderen onder
ons. De activiteitenbegeleidster werd door
Nu, jaren later zijn we nog steeds een florede gemeente weg bezuinigd, waarna dit werk rende vereniging. Tot zover dit stukje gedoor vrijwilligers van de deelnemerscomschiedenis. 					H.T.
missie werd over genomen. De deelnemerscommissie was een commissie gevormd door
bewoners en door gebrek aan bestuurskracht
onder de bewoners uit mensen, die er hun
schouders onder gezet hebben uit het dorp
Middenmeer. Door de grote affiniteit van een
aantal mensen met ouderen werd dit
een succes. Spoedig bleek, dat het op deze
wijze opvangen van senioren veel goedkopagina 14
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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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Sjoelen
Uitslagen t/m 15 september
				punten beurten
1 Ynze Lautrenbach
622		
3
2 Sjouk Wanders		550		4
3 Anneke v.d. Velde
539		
2
4 Rennie Haverkamp
538		
3
5 Japke van ‘t Riet		
534		
4
6 Roelie Pladdet		
526		
3
7 Dirkje Huizenga		
526		
3
8 Jan Bosman		
490		
4
9 Nettie Timmermann 458		
2

uitslagen volgen.
Als u verhinderd bent graag op tijd melden,
dan kan ik vervanging zoeken. Dit was het
dan, tot de volgende keer. Groeten van Jan
Knook tel. 503318 of 06 30 43 76 98
-o-o-o-o-

Koersballen

Als u mee wilt doen met sjoelen, wij sjoelen
opmaandagmorgen.
Groeten van Ynze Op 7 september zijn we gestart, met het
koersballen. Er was een leuke opkomst, hoe			-o-o-o-owel een beetje meer deelname zou niet slecht
zijn. Wat jammer dat de tweede bijeenkomst
moest worden afgelast i.v.m. gebrek aan
deelname. Mennsen, doe toch mee! Het is
De kop is er af, we zijn weer begonnen op
enorm gezellig. Voor iedereen, die niet weet
donderdag 16 september met het klaverjaswat koersballen is, leggen wij u dat graag uit.
sen. We hebben 6 tafels vol, dus 24 leden.
Je kunt je nu ook alvast aanmelden bij:
De eerste keer waren 4 leden verhinderd
Anne van der Putten
zodoende hoefde ik maar 5 tafels klaar te zetTel 0227 820873.
ten. Maar ik hoop dat dit een uitzondering is.
Er is gezellig gekaart en de uitslag (in punten)van deze middag is als volgt:
1 Hein van Assen		
5469
2 Cor Berkhout			
5336
3 Siem van den Bunt		
5241
4 Wim Dorst			
5238
5 Riet Gouwenberg		
5137
6 Dick Oosterhaven		
5118
7 Sophia Moet			
5000
8 Truus van Campen		
4938
9 Fook de Graaff 		
4880
10 Peter van Diepen		
4783
11 Jaap Gouwenberg		
4763
12 Helmut Timmerman		
4751
13 Henk van de Putten		
4573
14 Joke van den Bunt		
4397
15 Ton van ’t Riet		
4355
16 Jan Knook			
4196
17 Ans Wagenaar			4065
18 Roelie Pladdet			
4037
19 Aad Geerlofs			
4000
20 René Verberne			
4000
21 Herman v. Nieuwenhuyzen 4000
22 Corrie v. Nieuwenhuyzen 4000
23 Albert Bloemendaal		
3944
24 Anne van de Putten		
3816
Dit is de eerste uitslag en er zullen nog vele
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Klaverjassen

Aan de lezers,
In deze Kroonbode de eerste twee frutsels
uit de verzameling van ons medelid Harry
Koopman. Wat is dit nu weer zult u denken.
Harry legt het u zelf uit.
Frutselen, zei mijn moeder altijd, is een
nutteloze bezigheid. Ze zal er, met haar gezin
waar altijd door iedereen aan iets werd gefrutseld, wel gelijk in hebben gehad maar
het is maar tot op zekere hoogte waar. In
ieder geval verdrijft het de tijd die je ermee
verdoet en in die zin heeft frutselen dus nut.
Soms laat frutselen ook iets achter.

Het pootgoed in de schuur gedijt
De stal is schoon, het vee staat binnen
Nieuw zaad, verzorgd, ligt winterklaar
De opbrengst van het hele jaar
Moet voorspoed brengen in gezinnen
Een nieuw seizoen wordt voorbereid
Een knaagdier zoekt zich zaad en hol
Op velden eind ’loos en verlaten
De landman nuttend ieder uur
Werkt naar het voorjaar in zijn schuur
Sorteert, verdeeld zijn oogst in maten
De schuur moet leeg, de buidel vol
-o-o-o-o-

Goede buren
De buurvrouw van de overkant
Die loert (en dat is heel astrant)
De hele dag door de gordijnen
Met scherpe oogjes, van die kleine…

In mijn geval frutselde ik in de loop der tijd
een aantal gedichtjes en korte verhalen die ik
maakte om mijn vrouw te plezieren, om mijn
kinderen te vermaken of om herinneringen
vast te leggen aan momenten die me troffen.
Soms ook uit verveling of om een hilarische
gebeurtenis te beschrijven of zomaar om
iemand een plezier te doen.
Ik hoop dat u al lezend even kunt glimlachen
of uzelf kunt verplaatsen in zo’n situatie. Dan
heeft mijn frutselen toch even nut gehad.
Ik wens u veel plezier.
Harry Koopman

Ik heb me maar snel aan gekleed
Keek zelf ook stiekem door een spleet
Om haar gedrag te observeren
Die moest je toch eens mores leren!

Wij als redactie van de Kroonbode mogen
hier een vaste rubriek van maken en daar zijn
we erg blij mee.

Weet u, ik houd niet van die grappen
Maar, om haar ook eens te betrappen
Sta ik vroeg op, sluip als een dier
Tot op een stoel vlak voor de kier

Najaar
Langzaam verkleuren blad en loot
Herfsteigen pasteltinten
Eisen hun plaats in het palet
Als door een schilder neergezet
Het groen omzoomd met lange linten
Van alle kleuren bruin tot rood

Niet dat ik iets verbergen wil
Maar, jeminee, ik slaak een gil
Zojuist heb ik haar weer gezien
Ze loert constant naar mij, die Trien

Ik loer en loer, wat ongezond
Zowat haar hele woning rond
Maar wat is dat nu weer voor kolder
Zij kijkt vanuit haar raam op zolder
Daar was ik echt niet op bedacht
Zij heeft mij goed nu in haar macht
Wie weet waar zij naar heeft gekeken
Het moet nu uit zijn met die streken

Wij wonen nu al heel lang samen
Kruidgeur van gras en hooi verdwijnt
In een doorzonhuis met vele ramen
De akkers, van hun oogst ontdaan
Zij keek, zo heeft ze mij bekend
Liggen er nu verlaten bij
Alleen maar naar een leuke vent
Te wachten op een nieuw getij
Een ploegschaar heeft zijn werk gedaan
H.W. Koopman
Waardoor hernieuwde grond verschijnt
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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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Even voorstellen

De Avondoverdenking

Ik ben Nettie Koopman, bijna 67 jaar
oud en sinds een kleine 2 jaar woon ik in
Middenmeer. Dat is
een behoorlijk stuk
verwijderd van mijn
geboortestad Amsterdam, waar ik tot 2017
heb gewoond. Geboren in een volksbuurt in
Amsterdam-Oost, in een arbeidersgezin met
3 kinderen waarvan ik de middelste was (en
ben!). Via Amsterdam-Noord, wat toen nog
écht “boven het IJ” was en eigenlijk niet bij
Amsterdam hoorde, terug naar Oost – nu
naar een “keurige” buurt. Er viel daar dan
ook niks te beleven! Op m’n 19e getrouwd,
na 4,5 jaar kwam ik erachter dat dat een
vergissing was. Tja, langzame leerling zullen
we maar zeggen …. Na een paar jaar mijn 2e
man leren kennen, en dat was de hoofdprijs.
Helaas is hij in 2006 overleden, niet voor te
stellen dat dat alweer zo’n tijd geleden is. Hij
is nog zó dichtbij.
Bijna 40 jaar lang heb ik gewerkt bij de Universiteit van Amsterdam. Eerst als secretaresse, in de tijd dat er nog geen personal computers bestonden. De ontwikkeling dáárvan
vond ik dusdanig interessant dat ik, zo snel
de mogelijkheid zich voordeed, een baan bij
de helpdesk van de computerafdeling aannam. Heerlijk, mensen helpen en ’s avonds
naar huis met al die blije koppies in je hoofd.
Ik ben daar uiteindelijk teamleider geworden,
in de tijd dat de computerafdeling van álle
faculteiten met elkaar moesten fuseren. Een
hectische tijd, maar ik heb genoten.
Na een TIA ging het echter niet meer zo
goed, en dus stond ik mijn plek af en ging
rustigere werkzaamheden uitvoeren. Toen
mijn gezondheid verder en verder achteruit ging, ben ik op mijn 62e met vervroegd
pensioen gegaan. Tien jaar na het overlijden
van mijn man ben ik met een nichtje en mijn
vader verhuisd naar Avenhorn. Alweer een
vergissing. Gelukkig zijn vergissingen er om
goed gemaakt te kunnen worden, dus na 2
jaar verhuisd naar Middenmeer. Paps woont
heerlijk bij mij in, dat is voor ons allebei
gezellig! En ik kan lekker voor hem zorgen.
Ik heb het nu enorm naar mijn zin, en zie me
hier niet meer vertrekken. 		
N.K.

Op donderdag 19 augustus hadden we weer
een avondoverdenking. Dit was de eerste
keer, maart 2020 werd immers afgelast wegens de corona epidemie, en nadien was er
niets mogelijk. Bij de binnenkomst valt direct op, dat er naast een tafel een grote kaars
staat. Op de tafel 4 foto’s van hen, die ons in
deze periode ontvallen zijn. De kaars wordt
aangestoken, waarna Jan Knook om 18.30
uur de bijeenkomst opent met 21 belangstellenden welkom te heten. Een bijzonder
welkom voor ds. Willemien Lammers en de
organist Remy Gunther. Jan spreekt de wens
uit, dat het een lange reeks overdenkingen
mogen worden. Dan herdenkt hij Leen den
Boer en Arie Laan, beide zijn in de afgelopen
periode overleden en waren van grote betekenis voor de avond overdenking. Ook overleden zijn 2 trouwe bezoekers, Thea Altena
en Rietje Ligthart. Hij deelt voorts mee, dat
Ynze Wiebenga Leen den Boer gaat vervangen bij het organiseren van de avondoverdenkingen. Hij dankt Henk Huizenga voor zijn
bereidheid om voor de koffie/thee te zorgen.                                 
Nu is het woord aan Willemien Lammers.
Zij is blij weer voor de mensen te staan,
dominees horen niet achter een computer,
zij horen onder mensen te zijn. We beginnen
heel voorzichtig, zingen is er nog niet bij.
Zij stelt, dat de pijlers van bijeenkomsten als
deze zijn, de predikatie, gezamenlijk zingen
en nadien koffie drinken. Na votum en groet
volgt orgelspel. Zij leest de eerste verzen
voor uit Johannes 14 en kiest als tekst;” In
het huis mijns vaders zijn vele woningen.”
Willemien vertelt, dat zij in haar leven 15
maal verhuisd is. Zij voelde zich het meest
vertrouwd in het huis, waar ze opgroeide.
Zij schetst haar situatie en droomde er van.
Waar bent U helemaal thuis? Hebt U ooit
een plaats achter gelaten, die vertrouwd aan
voelde? Hoe is het waar U woont? Het is hier
op aarde immers niet overal ideaal. Zij voert
ons dan mee naar plaatsen als Afghanistan en
Haiti. Zal men zich daar nog wel thuis voelen? Bedenk, dat er in spanning een plaats
is, waar men veilig is, dat is bij God. Jezus
heeft deze plaats door zijn lijden en sterven
voor ons voorbereid. Zij sluit dan af met een
passend gedicht en wenst ons een ontspannen avond en een goede nachtrust toe. Dan
is er weer orgelspel. Er wordt afgesloten met
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gebed. Men komt niet rond met het mandje,
het staat op tafel en men kan daar zijn gift
in doen. In september komt de pastor van
de Katholieke Kerk en in oktober hoop ik
weer te komen aldus Willemien. Zij geeft
de zegen, wat gevolgd wordt door orgelspel.
Jan Knook dankt allen, die aan deze mooie
avond een bijdrage leverden. Hij deelt mee,
dat er nu koffie/thee is. Er is ook nog een jarige in ons midden, die verrast wordt met het:
“Lang zal hij leven op het orgel.” Hiermee
wordt na een lange periode van stilstand een
goede bijeenkomst afgesloten.
D.S.
-o-o-o-o-

De moppentrommel

De tien jaar oude
kleinzoon komt van
school en vertelt:
“Opa, ik heb een
mop.... eigenlijk is het een raadsel.” Nou joh,
laat maar horen!” “Waarom heeft een kale
man altijd liefdesverdriet?” Na enig nadenken moet ik erkennen dat ik het niet weet.
Als een ervaren moppenvertelller wacht hij
enige seconden met de oplossing.
“Hij mist haar!”
Wanneer bij een lokale voetbalstrijd na een
heftige aanval op het vijandelijk doel de kale
middenvoor naast het doel kopt, roept een
der toeschouwers van achter het doel:
“Je mot kraite!”
Komt een man bij de dokter. Dokter, als ik
thuis zit, komen de muren op mij af. Dokter:
In dat geval moet u niet bij mij zijn maar bij
uw woningbouwvereniging!
Waarom kom je zo laat op kantoor? Ik ben
van de trap gevallen. Dan had je juist nog
vroeger kunnen zijn.

Kroonmenu
van de maand
Roergebakken kalkoen
met spitskool en gember.
Ingrediënten:
Stukje gemberwortel (ca. 1 cm)
2 eetlepels sherry
2 eetlepels ketjap
1 theelepel sambal
1 theelepel citroensap
200 gram kalkoenfilet
500 gram spitskool
1 kleine gele paprika
2 bolletjes gember
1 eetlepel olie
1 teentje knoflook
peper, zout.
Bereiding:
Schil het stukje gember en rasp het fijn.
Maak een marinade van de gemberwortel,
de sherry, de ketjap, de sambal en het citroensap. Snijd de kalkoenfilet in blokjes.
Marineer het vlees 1 uur in de koelkast in het
mengsel.
Maak de spitskool schoon en snijdt de spitskool in repen. Maak de paprika schoon en
snijd hem in blokjes. Snijdt de gember klein.
Verwarm de olie in een wok of braadpan en
roerbak hierin de kalkoen in enkele minuten
bruin. Pers het teentje knoflook erboven uit.
Voeg de paprika, de spitskool en de gember toe en roerbak het gerecht in 8 minuten
verder gaar. Maak het gerecht op smaak met
peper en zout.
Menusuggestie: Lekker met rijst.
Dit recept is voor 2 personen.
Eet smakelijk.
Suzan.
-o-o-o-o-

Een muziekmiddag met
Nadia en Jaap en met
voordrachten van Harry
Koopman

De onderwijzer voor de klas legt uit dat
warmte de dingen doet uitzetten en dat koude
de dingen laten krimpen. O, wist Jantje toen,
daarom duren in de zomer de dagen lang en
in de winter kort.
de Moppentapper Op 3 september 2021 zitten we om 15.30
uur met ca. 25 belangstellenden in de grote
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zaal van “de Kroon.” Het is gezellig en we
worden door onze onvolprezen vrijwilligers
voorzien van koffie/thee met een slagroomsoesje. De tafels zijn weer keurig aangekleed
en er staan schaaltjes en vaasjes met snacks.
Nadia en Jaap zijn druk in de weer met de
geluidsinstallatie. Dan opent Jaap de middag
en heet allen welkom. Ze beginnen direct
samen te zingen. Het is in het Engels en zijn
voor mij een onbekende liederen (country
and Western), maar ik ken niet veel liedjes,
dus dat is van geen wonder. Het klinkt goed
en gezien hun enthousiaste manier van optreden belooft het heel wat. Applaus klinkt na
ieder volgend lied. Jaap praat alles aan elkaar
en de liedjes volgen elkaar in hoog tempo
op. Ze zingen zowel solo als samen. Na drie
kwartier nodigt Jaap, Harry Koopman uit om
een gedicht voor te dragen. Hij doet dat met
verve. Het is getiteld, Afval en gaat als volgt:
Papiertjes, linten enveloppen
Kunststof om waren in te proppen
Kartonnen dozen, plastic zakken
Om ’t keukenafval in te kwakken
Alles wordt duurzaam ingepakt
Zo gaan we door, bepakt, bezakt
Het afval groeit boven onz’ macht
Terwijl de afvalduivel lacht
Het wordt bij vrachten opgehaald
En opgetast op menig vaalt.
Waar zichtbaar slijmt de berg tot snot
De mensheid wacht een vrees’lijk lot
De afvalstroom. Als een rivier
Trekt stinkend vuil van daar tot hier
Vervuild, op honderdduizend plekken
Gaat gif nu in de bodem trekken.

zien van een drankje naar keuze. Ook komt
men met worst, blokjes kaas e.d. rond. Wat
hebben we het goed! Nadia en Jaap zingen
de sterren van de hemel. Jaap zingt solo een
aantal bekende Hollandse liederen als “Tulpen uit Amsterdam”. Zij zingen beide zowel
solo als samen. Dan draagt dhr. Koopman
weer een gedicht voor met de titel: “Cholestorol .“
Vet voedsel, dat zo lekker bleek
Staat nu als vijand op de rol
Want met een duivels minne streek
Versterkt het wat onschuldig leek
In het bloed cholesterol
Niet zomaar, neen, als duur behang
Hecht het zich aan je vaten
Het vet waarnaar ik ’t meest verlang
En wat ik al at mijn leven lang
Dat moet ik voortaan haten
Geen sterke drank, geen dierlijk vet
Een eind aan het gevreet
Geen pijp, sigaar of sigaret
Geen snoeppartijen meer in bed
Ondragelijk groot, mijn leed
Voor al dat heerlijks in de plaats
Wat uitgekiende pillen
Dus niet meer schransen met je maats
Als ik me in dat idee verplaats
Het is om het uit te gillen
Wees blij, je krijgt toch ook iets terug
Je zult veel langer leven
Om als geraamte razend vlug
Geen spoor van vet meer op je rug
Rondom je bord te zweven.

Jaap en Nadia gaan na de voordracht opnieuw zingen. Jaap stelt dan nog een toegift,
dan nog een en dan dankt hij ons voor het
feit, dat we naar hen hebben willen luisteren en mogelijk tot een volgende keer! Dat
luisteren deden we graag, sommige menAls een echte duivelskunstenaar
sen neurieden soms mee. Met hun beweKreeg hij een kunststuk voor elkaar
gen op de muziek nodigden zij ons a.h.w.
Het grootst dat hij ooit heeft geflikt                  uit tot meedeinen. Frouke dankt, allen,
Hij heeft zichzelf ook ingeblikt.
die bij gedragen hebben aan deze middag.
Wij als publiek zijn
Het is een op deze tijd toepasselijke vooraan allen dank verschuldigd voor deze middracht en humoristisch. Jaap stelt dan ook
dag en voor het vele werk, wat de vrijwillidat dhr. Koopman een voortreffelijke spreker gers weer verricht hebben.
is. Tussen dat alles door worden we voorD.S.
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Dat wat ik schrijf klinkt niet zo aardig
Maar is ook de mens niet merkwaardig?
Zijn status? Een automobiel
Hijzelf, door het uitlaatgas, debiel!

