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Colofon
'De Kroonbode'
 is het maandblad van Senioren Vereniging
Middenmeer (SVM) en wordt uitgegeven se-
dert 23-11-1990.

Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg 
van Yntze Wiebenga

Bestuur
Voorzitter Sjanet Postema. Secretaris/pen-
ningmeester Rene Verberne (0227 501904). 
2e penningmeester Ans Wagenaar. lid Frouke 
Katuin, lid Yntze Wiebenga. lid Nico Wage-
naar.

Redactie:
Henk Torenvlied:   06-18568291 
e-mail:  henk.torenvlied@quicknet.nl 

Correctors:
David Schipper en Nettie Koopman

Advertenties:
kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pa-
gina 120 Euro per jaar.

Bezorging:
David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen 
Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga

Kopij:
Oplossingen van de puzzel en kopij voor de 
15e van elke maand deponeren in het houten 
kistje op de tafel bij de televisie. 
Nadruk met bronvermelding is toegestaan.

Belangstelling en meedoen: 
Kom eens kijken en nog liever meedoen aan 
de activiteiten. 

Lidmaatschap 
“Seniorenvereniging Middenmeer, per gezin 
is  €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon 
is €52.00 per jaar. 
Bij het lidmaatschap inbegrepen het maand-
blad “Kroonbode”. 

Bankrekening:
NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v. 
Senioren Vereniging Middenmeer (SVM)

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

................................   ................   ..........

................................   ................   ..........

Straat en huisnr.   Postcode

.................................................  ….............

Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

................................................ ...................

............................................................... 

Geeft zich op als lid van de S.V.M.

Datum  ......../........../ 2022
Handtekening(en)

 …………………..

 …………………..
-o-o-o-o-

Belangrijke telefoonnummers:
Kroonwaard:

 0227 608129
Politie: Voor spoedeisende hulp bij brand, 
ernstig letsel of ziekte
 

 112
Indien geen spoed noodzakelijk is, bel 
politie op nummer

 0900-8844.
Diefstal of verlies van pasjes:
ING-bank

 05821-26000
Rabobank
 

04994-99112
(24 uur per dag bereikbaar).

Diefstal of verlies van pasjes 
ook steeds bij de politie aanmelden.
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Programma van de maand oktober 2022
Dagelijks	 	 	 Koffiedrinken	(vrije	inloop)	 	 09.30	-	10.30	uur
    Winkel (toko)    10.00 - 11.30 uur
    Biljarten      10.00 - 16.00 uur
Wekelijks
maandag:   Sjoelen     14.00 - 16.00 uur
dinsdag:   Koersbal     09.30 - 11.30 uur
    Doet & Ontmoet    13.30 - 16.00 uur
Woensdag:   Schilderclub     09.30 - 11.30 uur
Donderdag:   Gymnastiek     09.30 - 10.30 uur
    Klaverjassen    13.30 - 16.00 uur
Overige aktiviteiten 
Donderdag 20 oktober: Avondoverdenking (ds. Lammers) 18.30 - 19.30 uur
Donderdag 13 oktober: Onthulling nieuw naambord SVM 14.30 - 16.30 uur
Vrijdag 21 oktober: Bingo      14.00 - 16.00 uur
zondagen	2	en	23	okt.	 Koffiedrinken	op	zondag		 	 11.00	-	13.00	uur

Bestuursmededelingen
Onthulling naambord.
Op 13 oktober zal het nieuwe naambord met 
logo worden onthuld dat bij de ingang wordt 
opgehangen. We gaan er een gezellige hap-
pening van maken met een mannen zangkoor 
uit Den Helder en met een hapje/drankje. 
Uiteraard zullen bij de onthulling een aantal 
gasten worden uitgenodigd. Opgave is niet 
nodig en deelname is gratis. 
Computercursus.
Evenals afgelopen jaar zal er weer een com-
putercursus worden georganiseerd voor leden 
die geen of weinig ervaring in het gebruik 
van een laptop/tablet of smartphone hebben. 
Maximaal 4 leden kunnen aan deze cursus 
deelnemen waaraan geen kosten zijn verbon-
den. Aan de cursisten wordt gratis een tablet 
verstrekt voor het volgen van de cursus, die 
zal worden gegeven door een zeer ervaren 
docent. Het zal de deelnemers gaandeweg 
duidelijk worden hoeveel gemak en plezier 
zij daarna zullen hebben van het gebruik een 
computer. Opgave in de toko tot uiterlijk 31 
oktober.
Onderzoek leefbaarheid Middenmeer.
In oktober zal er een enquête worden gehou-
den onder de bewoners van Middenmeer. 
Deze enquête wordt voorbereid door een 
kerngroep “leefbaarheid”, waarin een aantal 
organisaties werkzaam in gemeente Hollands 
Kroon zijn vertegenwoordigd. Ook onze ver-
eniging neemt daaraan deel, mede als verte-
genwoordiger van ouderen in Middenmeer. 
De kerngroep maakt bij haar bijeenkomsten 

gebruik van onze ontmoetingsruimte en daar-
bij treden wij dus graag op als gastheer. Onze 
leden worden opgeroepen bij ontvangst van 
de uitgebreide enquête deze zorgvuldig in te 
vullen, want de uitkomsten zullen ongetwij-
feld mede van invloed zijn op ouderen voor-
zieningen in Middenmeer. Wij hebben daar 
dus een groot belang bij.
Cursus “Voel je goed”
Bij voldoende belangstelling zal/zullen er in 
onze ontmoetingsruimte Kroonwaard een of 
meerdere cursussen worden georganiseerd. 
Deze cursus is een initiatief van de stichting 
Lezen en Schrijven en wordt gratis aangebo-
den door gemeente Hollands Kroon. Het doel 
van de cursus is om gezonder te leren leven 
en eten en wordt gegeven in kleine groepjes. 
Het is een leuk en leerzaam programma. De 
folders met verdere informatie over aanmel-
den enz. liggen in Kroonwaard en kunnen 
mee worden genomen. Maak er gebruik van.

-o-o-o-o-
Inhoud
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Mededelingen
Nieuw lid
Als nieuw lid van de SVM heten wij welkom 
Mw. Lenie Muller - Juurlink, Leeghwater-
straat 5 alhier. Lenie is al behoorlijk bekend 
met onze verenoging en doet o.a. al tijden 
mee met klaverjassen. Hartelijk welkom.

Wij feliciteren met hun verjaardag                          
09 oktober Mw. M. Klomp                          
18 oktober Mw. A. Wagenaar  
26  oktober Dhr. Geerlofs                             
 De jarigen van harte gefeliciteerd en een 
mooie dag toegewenst. Wanneer er meer 
mensen zijn die in deze rubriek willen wor-
den genoemd, gaarne bericht. Dit geldt ook 
voor de mensen die mee willen genieten 
van de digitale berichten. Maak hiervoor uw 
e-mailadres bekend

Digitale hulp Middenmeer
Heeft u bij het gebruik van uw laptop, tablet 
of smartphone een vraag? Voorheen kon u 
eens in de twee weken daarvoor terecht  bij 
het Digitale Inloopspreekuur in ‘De Kroon’ 
in Middenmeer. Er is nu gekozen voor een 
andere manier om hulp te kunnen bieden. 
U kunt bellen naar 0227-502003. Noem uw 
vraag, en er wordt dan een afspraak gemaakt. 
We kunnen bij u thuis komen, of we spreken 
af in ‘De Kroon’. Gert Jan, Andries en Fenny 
komen u graag helpen! 

Data ophalen Groente, fruit en etensres-
ten, dinsdagen 4 en 18 oktober. Restafval, 
dinsdag 11 oktober. Plastic, blik & drink-
pakken, dinsdag 25 oktober. Papier op dins-
dag 11 oktober.

-o-o-o-o

Van de 
voorzitter

Even een vestje aantrek-
ken, lekker he? Ik ben 
tenminste wel blij met 
wat koeler weer, na al 
die droge, warme we-
ken. Het is aan de natuur 

en de tuinen wel te zien hoor, dat alles lang 
naar water gesmacht heeft en opvallend veel 
bomen worden vroeg bruin en kaal. Laten we 
hopen dat dit niet het nieuwe normale zomer-
weer wordt!
En vervolgens zitten we opeens volop in 
de herfst. Vroeger mocht de kachel op zijn 
vroegst pas op 1 oktober aan en vanaf 1 april 
weer uit. Bij ons stond de kachel daadwerke-
lijk op zolder tijdens de zomer (Moortje kan 
naar zolder gaan, weet je nog?) 
Dat waren spaarzame tijden! Veel mensen 
vrezen dat zulke zuinige tijden weer voor de 
deur staan. Laat we elkaar niet in de put pra-
ten en elkaar helpen waar dat kan. Een mens 
lijdt dikwijls ‘t meest door ‘t lijden dat hij 
vreest… dichtte Vondel en hij wist aardig wat 
van leed af. Maar de thermostaat in de gaten 
houden kan geen kwaad, dat sowieso niet.
Ons zomerprogramma is intussen geruis-
loos overgegaan naar de gewone, wekelijkse 
activiteiten: sjoelen, klaverjassen, koersbal, 
schilderen, enz. Kijk maar in de agenda of er 
niet wat voor je bij is. En anders is er Doet-
en-Ontmoet op de dinsdagmiddag met elke 
week wat anders. 
Wat je in elk geval níet moet doen is thuis 
gaan zitten tobben, tob dan in elk geval sa-
men met iemand anders! Beter nog is genie-
ten van wat er wel kan, samen met anderen. 
Het bestuur houdt zich momenteel bezig met 
de onthulling van ons nieuwe naambord, we 
hopen er een feestelijke gebeurtenis van te 
maken op 13 oktober. Je hoort nog van ons!

Sjanet

IDO - Hulp nodig 
bij Digitale Overheid??

De wereld wordt steeds digitaler, zo ook de 
overheid en dit valt niet voor iedereen mee. 
Daar is de overheid zich van bewust maar 
helaas is deze ontwikkeling niet te stoppen. 
Daarom biedt de overheid u de IDO aan, In-
formatie punt Digitale Overheid. Niet ieder-
een weet wat IDO u kan bieden en daarom 
bieden wij u dinsdag 15 november een  in-
formatie middag aan waar u uitleg krijgt over 

Blz 15 Klaverjassen
Blz	15	 Koffiedrinken	op	zondag	
Blz 15  Wereld Alzheimerdag 
Blz 19 Vis eten met muziek 
Blz 19 SVM Schilderclub
Blz 20 De Moppentrommel 
Blz 21 Spinnenweb
Blz 22 Eme Kadijk overleden
Blz 22  Ik wordt op mijn schouder geklopt.

-o-o-o-o-
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hoe en waar u deze informatie kunt vinden, 
tevens kunt u deze middag vragen stellen. U 
bent vanaf 13.30 uur van harte welkom
Tot16.00 uur het is een open inloop en er is 
koffie	en	thee	dus	ook	nog	eens	gezellig.

 
(Willy Rijnja - Wonen plus Welzijn)

-
o-o-o-o-o-

In memoriam 
Gerrit van Dok

Op maandag 22 augustus overleed in Lely-
park dhr. Gerrit van Dok op 87 jarige leeftijd. 

Gerrit is geboren 
in Den Helder 
nabij de beken-
de vuurtoren “de 
Lange Jaap.” De 
zee en het strand 
hebben Gerrit 
zijn hele leven 
getrokken. Met 
zijn ouders kwam 
hij in Midden-
meer terecht. Hier 
ontmoette hij zijn 
latere echtgenote 
Hennie. 

Uit hun huwelijk werden een zoon en een 
dochter geboren. Gerrit was zijn hele werk-
zame leven in dienst van de P.T.T. Na zijn 
pensionering werden Gerrit en Hennie vrij-
willigers in Lelypark. Door de bouw van de 
Brede School kwamen zij in Wieringerwerf 
terecht. Na terugkeer in Middenmeer, woon-
den zijn in Kroonwaard en zat Gerrit  gerui-
me tijd in het bestuur van de S.V.K. 

Wij leerden hem daar kennen als een dienst-
baar bestuurder. Hij was heel precies en had 
veel kennis van elektronica. Een van zijn eer-
ste werkzaamheden was het op orde brengen 
van de geluidsinstallatie in de grote zaal. Het 
was het een doorn in zijn oog als de rotonde 
voor de hoofdingang er niet netjes bij lag. 
Hij bracht ook medicijnen rond. Voor al deze 
verdiensten zijn wij hem dank verschuldigd. 
Toen het niet meer ging is hij opgenomen in 
Lelypark. Hier is hij overleden. Wij wensen 
de nabestaanden de kracht toe dit verlies te 
dragen.     D.S.
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Wadlopen
Het is maandag 22 augustus. Ik ben door 
zoon Edwin en kleinzoon Joost uitgenodigd 
om mee te gaan met wadlopen op Wieringen.
Natuurlijk heb ik dat aangenomen. Ik ben 
lang geleden wel eens vanuit Friesland naar 
Schiermonnikoog gelopen. Hartstikke leuk. 
Om kwart over acht wordt ik opgehaald en 
rijden we naar “De Groot Recreatie” van 
waaruit om 09.00 uur met een speciale bus 
zal worden vertrokken. We melden ons eerst 
aan bij de receptie. We hebben prachtig mooi 
weer. Een van de dingen die ons direct op-
valt zijn de enorme schoenenrekken met wel 
honderden paren sportschoenen. Wat een col-
lectie! We zijn niet de eersten en in korte tijd 
wordt de groep “meelopers” steeds groter. De 
drie gidsen, André, Julia en Carolo, die ons 
deze tocht zullen begeleiden, geven eerst wat 
uitleg en dan met de hele groep in de “Muse-
umbus”. Over volle bak gesproken.
we rijden de iets meer dan 4 km naar de ha-
ven van Den Oever waar de “Jomar”, met als 
tweede naam WR117 gereed ligt. Voor ver-
trek houdt kapitein Coen een veiligheidspra-
tje en dan wordt er losgegooid. We varen de 
haven uit en horen via de luidspreker dat de 
visserman die bij het havenhoofd aan het vis-
sen is de vader van de kapitein is. Allemaal 
zwaaien dus en er wordt teruggezwaaid. Op 
weg naar de robben, maar dat valt een beet-
je tegen. We zien enkele kleine stipjes maar 
kunnen er niet dichterbij komen. Na een klei-
ne vijf kilometer varen laat kapitein Coen het 
anker vallen. We moeten nu allemaal in een 
pendelboot die de hele trip langszij is mee-
gesleept. Maar dat zal niet in een keer gaan 
hoor, De groep is veel te groot. Wij drieën 
behoren tot de eerste lading. We maken los 
van het schip en varen dan iets in zuidelijke 
richting. Dan wordt de enorme buitenboord-
motor gestopt en springt Coen als eerste 
overboord. Het water staat gelijk tot zijn 
middel. dit roept bij de eersten die over-
boord willen stappen wel enige weerstand 
op. Tjonge, dat is best diep! Ineens komt 
Coen omhoog, hij blijkt de boel voor de mal 
te houden op zijn knieen gezeten te hebben. 
Hilariteit en dan stapt iedereen uit. Het wa-
ter komt niet verder dan net onder de knie. 
Nogmaals, wat hebben we een prachtig weer. 
Onder leiding van een der gidsen waden we 
richting kust tot waar het water maar enkele 

centimeters diep is. Hier wordt gewacht op 
de overige mensen. Het blijkt dat de pendel-
boot nog tweemaal heen en weer moet naar 
de “Jomar”. Als iedereen er is gaan we in een 
lang lint in westelijke richting langs de rand 
van het wad, evenwijdig aan de dijk. Wat een 
mooie wereld! Vooral de gouden lichtbaan, 
ontstaan door de weerspiegeling van de zon 
in het wateroppervlak, doet menigeen ver-
zuchten van “wat mooi”. Ook mooi natuur-
lijk om tegenlichtfoto’s te maken. Er is een 
echtpaar uit Kolhorn dat twee Mechelse her-
ders mee heeft. De honden blijken duidelijk 
goed afgericht. Het mensenlint wordt steeds 
langer. Groepjes mensen blijven hier en daar 
wat langer staan om dingen te bekijken. Het 
wad is een wonderlijke wereld en er is veel 
te zien. Af en toe wordt er door de gidsen 
gewacht zodat iedereen weer bij elkaar komt 
en dan wordt er uitleg gegeven over de zaken 
die zijn gevonden zoals schelpen, zeewier 
enz. Boven het natte slib steken honder-
den wormvormige spiraaltjes uit. als je dan 
denkt dat je een wurm kunt opppakken dan 
heb je het mis, want het blijkt wurmenpoep 
te zijn. De wurm zelf zit dieper in het zand. 
De gidsen weten een hoop te vertellen. Leuk 
hoor. Er zijn veel kinderen in de groep en 
zelfs een paar hele kleine kindertjes. Door de 
kinderen wordt al snel ontdekt dat door wat 
met je voeten wrikken dieper in de prut zakt. 
Leuk hoor. Even later wordt nog iets anders 
ontdekt. Dat is helemaal volle pret. Als je 
een harde aanloop neemt en je duikt dan op 
je buik, dan glijdt je net zoals pinquins doen, 
meters verder. Na een kilometer of drie draait 
het mensen lint in de richting van de dijk om 
zo bij de landingsplaats te komen. Het wordt 
hier een stuk moeilijker lopen. De prut is die-
per en begint echt te zuigen. Wanneer Joost 
nog eens een keer een aanloop neemt om op 
zijn buik te glijden, denkt een der Mechelse 
herders, afgericht om te hulp te schieten, dat 
Joost in de problemen zit. Door achter joost 
aan te rennen komt de lange riem waarmee 
zijn bazin hem vast houd ineens strak te 
staan waardoor bazinnetje languit in de prut 
terecht komt. Hilariteit! Net als vroeger moet 
ik vaststellen dat het wadlopen een atmosfeer 
veroorzaakt waarbij iedereen met iedereen 
praat alsof men elkaar al veel langer kent.
Dan, na nog een paar honderd meter zeer 
zware prut, zijn we op de dijk. We hebben 
genoten en het is voor herhaling vatbaar.

H.T.
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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 initia-
tieven 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 moge-
lijk 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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Voorlichting over de 
aanleg van 

een glasvezelnet
Op donderdag 15 september werd er in 
“de Kroon”een voorlichtingsavond over de 
mogelijkheden van een glasvezelnet t.o.v. 
het bestaande net van koperen leidingen 
georganiseerd. Ontvangst vanaf 19.00 uur. 
Aanwezig zijn het voltallig bestuur van de 
S.V.M. en ca. 30 belangstellenden. We wer-
den	ontvangen	met	koffie/thee	naar	wens	
met een versnapering. Om 19.30 uur opent 
mw. Brandsma de bijeenkomst en geeft het 
schema van de avond en leidt het geheel in. 
Agenda:                                    
A Wie zijn wij en wat willen we bereiken?  
B Wat zijn de mogelijkheden van glasvezel 
C De praktische zaken.                                              
D Een vragenronde.                                                        
E Sluiting van de bijeenkomst met de moge-
lijkheid tot overleg met aanwezige deskundi-
gen.
A Wij zijn Delta netwerk en hebben 10 jaar 
ervaring met glasvezel. Per maand realise-
ren wij ca. 30.000 aansluitingen. We hebben 
Hollands Kroon in 4 sectoren ingedeeld, in 
feite de 4 vroegere gemeenten. Men werkt 
samen met de woningbouwverenigingen, 
lokale bedrijven en de gemeente. Te samen 
willen wij een glasvezelnetwerk aanleggen.                                                                   
B Glasvezel heeft veel meer capaciteit dan 
een koperen netwerk. Het is minder gevoe-
lig voor storingen en de snelheid is groter.                                                                
C Per jaar neemt de behoefte aan capaciteit 
van het netwerk met 40% toe, dit door meer 
thuiswerken en naar de toekomst door o.a. 
domotica. Door het toenemen van het aantal 
ouderen zal domotica (zorg voor ouderen 
door automatisering) in betekenis winnen. 
Telefoon, televisie en de mogelijkheden van 
de computer winnen aan kwaliteit door glas-
vezel. Wil een glasvezelnetwerk rendabel 
zijn, moet minstens 20% van de woningen 
aangesloten worden. De aanbieders van de 
diensten met een koperen netwerk zijn thans 
K.P.N. en Ziggo. Aanbieders van glasvezel 
zijn Caiway, Delta en Oneline.nl. De kosten 
per maand zijn per aanbieder vrijwel gelijk. 
Bij wisseling van provider moet men reke-     
ning houden met bestaande contracten.     
D Voor 26 oktober aangemeld is de aanslui-
ting gratis. Als 20% niet gehaald wordt gaat 

de aanleg niet door. Na 26 oktober aange-
meld kost aansluiting 350 euro. Aansluit-
kosten + aanlegkosten (aanleg van de kabel 
vanaf de weg) kan oplopen naar 650 euro, 
dus meld je aan! Op de website deltanetwerk.
nl kan men alle informatie vinden. Er is een 
tijdelijk kantoor op Omtaplein 5 Wieringer-
werf, waar men terecht kan. Ook bij Expert 
kan men alle vragen beantwoorden. Mw. 
Brandsma sluit de bijeenkomst en nodigt 
allen uit voor een consumptie  en stelt, dat er 
meerdere deskundigen aanwezig zijn, indien 
men nog vragen heeft. Tenslotte geeft een 
vertegenwoordiger van de fa. Beemsterboer 
nog een aanvullende toelichting.

D.S.
-o-o-o-o-   
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Jij Hollandse wind
(door M. C. van Oven van door)

Jij Hollandse wind,
je ruikt naar rivieren,
Je ruikt naar de wijde

Hollandse zee, .
Je raast in mijn oren,

je waait door mijn haren,
Je voert er de smaak .
van zout met je mee!

Je spreekt met de wolken
in loodgrijze luchten,
Je smijt met de regen

uit wolkenlucht grauw,
Je jaagt ze weer weg, en

de wolken .. ze vluchten ..
Je blaast ons weer droog, en

de hemel wordt blauw!

 Jij Hollandse wind,
je drijft onze molens,

Snel draaien de wieken,
de polder wordt droog;

Het lied van de wind klinkt
in suiz'lende bomen,
De ritslende toppen,
ze wuiven omhoog!

Je rimpelt de stromen,
je blaast in de zeilen

Van dobberende scheepjes
op wateren blauw ....

Je brengt ons de zon weer,
na onweer en regen:
Jij Hollandse wind,
wij 'houden van jou!
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Ik frutselde ik in de loop der tijd een aantal 
gedichtjes en korte verhalen die ik maakte 
om mijn vrouw te plezieren, om mijn kinde-
ren 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.

Twee duifjes

Twee duifjes koerend op een tak
Beiden in ’t netste verenpak
Een grote reis achter de rug
Samen juist uit Turkije terug

Maakten het plan om ook dit jaar
Een nest te bouwen en dan daar 

Tenminste vier eieren in te leggen
En zonder elkaar iets te zeggen

Dan daarop beurtelings te broeden
En de eieren voor roof te hoeden

De uil zag het wijsgerig aan
Het zou dit jaar wel net zo gaan
Als andere jaren tot op heden

Veel plannen maken maar in ’t verleden
Kwam daarvan wel eens niets terecht

De voorbereiding was te slecht

Dat die doffer toch zo dom kan zijn
Een	nest	met	eieren	is	wel	fijn

Maar maak het nest dan groot en rond
Want anders valt het op de grond
Vier jongen eisen straks een plek
Die groot genoeg is om als stek

Voor elk van hen een tijd te dienen
Is het te klein dan wordt het grienen

De beste stuurlui staan aan wal
Als je een uil bent denk je al

Dat je een meester bent in ’t bouwen
Van nesten die de broedtijd houwen.
Maar een uilennest stelt andere eisen
Dus zie je een duivennest verrijzen
Dan is het precies zoals het hoort
Als je het bouwen maar niet stoort

De uil, geholpen door de mens
Maakt zelden een nest maar heeft als wens

Een soort van hok, een uilenkast
Waar hij net met zijn gezin in past
Dat	is	fijn,	het	houdt	de	uil	gezond

Maar heb dan ook niet zo’n grote mond.

- - - - -

Ons huisje

Ons huisje onder aan de dijk
de boomgaard vol met appelbomen

een geit, wat kippen, een konijn
en rozen die de bleek omzomen..

Dat huisje is ons koninkrijk.

Daar, in dat huisje, wonen wij
beschut door haar in onze dromen..
Het kraakt soms door de last der tijd
maar telkens als wij binnenkomen

Is haar verleden ons nabij..

Ons huisje heeft een eeuw doorstaan
zag in haar kamers veel gebeuren..

Dat was niet altijd even fraai
ons huisje zal daar niet om treuren

maar het heeft haar, zichtbaar, aangedaan..

Men heeft haar vaak ruw aangepakt
het dak kromde tot katterug..

Wij hebben ons vast voorgenomen
haar oude luister krijgt zij terug
want alles wordt nu opgeknapt..

Nachtmerrie

Waarom kan ik de slaap niet vatten
waarop ik recht heb..

Mijn brein niet laten rusten
om het malen in mijn hoofd te stoppen..

Mijn ledematen zijn verstramd
werk liet zijn sporen na..

Vraag ik teveel als ik
mijn gedachtengang wil onderbreken

al is het maar voor één nacht..?

Anders kan nooit de harmonie
van geest en lichaam zich herstellen..
Want welbevinden wordt vertroebeld 

als lijf en ziel
in oorlog zijn..
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Wereld Alzheimerdag
Op 21 september is 
het Wereld Alzhei-
merdag. Deze dag 
vragen overkoepelde 
organisaties meer 
aandacht voor de-

mentie. Nog altijd weten mensen niet hoe 
ze moeten reageren als ze bijvoorbeeld een 
verward persoon tegenkomen op straat. Mis-
schien schrikken ze of kunnen de situatie niet 
goed inschatten. Veel mensen met dementie 
hebben moeite om volledig mee te draaien 
in de maatschappij en komen hierdoor steeds 
minder de deur uit. Wat als ik vergeet waar 
mijn huis staat of waar ik mijn auto gepar-
keerd heb? 

Wat is dementie ei-
genlijk en wat zijn de 
symptomen? Hoe ga 
je om met iemand die 
dementie heeft? Veel 
mensen lopen met 
vragen over dementie 
en daarom organiseren wij een informatie-
middag over vergeetachtigheid en dementie. 
Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door 
een samenwerking tussen Geriant en Wonen 
Plus Welzijn en is voor iedereen toeganke-
lijk die interesse heeft in het onderwerp. De 
bijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 27 september om 14.00 uur (inloop 
vanaf 13.30 uur) in Kroonwaard, Midden-
meer.

 (Kunt u niet, kijk dan op onze website www.
wonenpluswelzijn.nl  voor andere locaties 
waar deze informatiebijeenkomst wordt geor-
ganiseerd)

-o-o-o-o-

Klaverjassen
We zijn weer begonnen met kaarten. Een 
week eerder dan was afgesproken. Maar dat 
kwam omdat de zaal op 15 september niet 
beschikbaar was. We hebben weer 24 leden, 
dus als ze er allemaal zijn 6 tafels. Maar de 
start was wat minder, toen begonnen we met 
4 tafels. Maar ik hoop dat dat een uitzonde-
ring is! We hebben afgesproken dat als je er 
niet bent, dat je dan 4000 punten krijg.
Hier volgt de uitslag na één kaart ronde:

1    Dick Oosterhaven   5667
2    Wim Dorst   5482
3    Siem van den Bunt  4908
4    Roelof van Binsbergen 4904
5    Truus van Campen  4658
6    Hein van Assen  4532
7    Riet Gouwenberg  4514
8    Jan  Knook   4464
9    Jaap  Gouwenberg  4258
10  Karola  Wijngaarden  4179
11  Henk van de Putten  4168
12   Roelie Pladdet   4032
13   Thea Knook   4000
14   Peter van  Diepen  4000
15   Cor  Berkhout   4000
16   Fook de Graaff  4000
17   Ton van ‘t  Riet  4000
18   René Verberne   4000
19   Helmut  Timmerman  4000
20   Lenie  Muller   4000
21   Ans  Wagenaar  4000
22   Anne van de Putten  3972
23   Jan  Dimmers   3850
24   Aries Zuidhof   2896

Dit is de eerste uitslag veel zullen er nog vol-
gen!13 okt. Is er wat anders in de Kroon dus 
dan is er geen kaarten.

Tot de volgen de keer, groeten van Jan 
Knook.  503318 of 06.30437698

-o-o-o-o-

Koffiedrinken op zondag
Koffie	drinken	op	zondag:	

2 en 23 oktober van 11.00 tot 13.00 uur.
U komt toch ook?
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“Vis eten met muziek”
Op woensdag 7 september wandel ik om 
ca. kwart voor 4 naar “de Kroon.” Voor “de 
Kroon” staat Bert Mulder van de Wieringer 
Vishandel met indrukwekkende apparatuur 
voor het bakken van vis. Ik raak met hem 
in gesprek en ben in de gelegenheid om de 
voorraden vis te bekijken. Mijn eerste ge-
dachte is, moeten we dat allemaal opeten? 
Wat een voorraad!  Bert zegt: “Het is voor 
dik 50 consumenten en we willen beslist 
niet te weinig hebben.” Nou dat hebben 
we gemerkt! Bij binnenkomst controleert 
Rene aan de hand van de opgaven of er 
geen verstekelingen binnen komen.  De 
hele zaal is als restaurant ingericht. Lange 
tafels zijn keurig gedekt, op de tafels zien 
we stokbrood, uien, kruidenboter, saus-
jes, druiven enz. Zelfs doekjes met de geur 
4711 ontbreken niet. Ter verhoging van 
de feestvreugde spelen Piet Bruul en Nico 
Bakker allerlei bekende liedjes. Voor zover 
ik het kan bekijken zijn alle stoelen bezet.                                                
Prompt om 16.00 uur heet Janet, de voor-
zitter, ons allen hartelijk welkom. Ook zij 
heeft reeds gekeken bij de voorraden vis. Er 
is heel lekkere vis en zij wenst ons smake-
lijk eten en vraagt een ogenblik stilte voor 
de maaltijd. De vrijwilligers komen langs en 
bedienen ons van drankjes naar keuze. Ook 
staan er karaffen met water op de tafels. De 
eerste gang is in stijl, een heerlijke salade 
bestaande uit Hollandse nieuwe op rogge-
brood, garnaal, sushi en gerookte makreel. 
Het is prima, maar reeds een hele hap. Het 
is meteen stil en zelfs de muziek stopt even. 
Dan komen er zeer grote stukken gebakken 
kabeljauw, ook worden er schaaltjes met mo-
tjes Hollandse nieuwe geserveerd. Ik zie dat 
meerdere mensen het stuk kabeljauw wel erg 
groot vinden en dat is nog maar het begin! 
Om kwart over 5 komt er als tussengerecht 
een salade, ook dat ziet er prima uit. Het 
is weer een hele hap. Tussen het eten door 
worden er bekende liedjes gespeeld en wordt 
er, althans aan onze tafel, door enkele lieden 
met welluidende stem meegezongen. Dan 
komt de kibbeling. Ook dat ziet er goed uit, 
maar onze opname capaciteit is beperkt, dus 
blijft er veel over. Dat wordt in bakjes ge-
daan en meegegeven aan de liefhebbers van 
kibbeling. We zitten allemaal meer dan vol. 
Ter	afsluiting	wordt	er	thee/koffie	naar	keuze	

geserveerd. Janet sluit de bijeenkomst af met 
dank aan de muziekkanten, de visbakkers 
en allen die dit verder mogelijk maakten.          
Huub Smit dankt namens allen het bestuur 
en de vrijwilligers voor het vele werk, wat 
verricht werd. Hierop volgt een luid applaus.                                                           
Ans, Dirkje, Frouke, Ge, Hannie, Henk, Jan, 
Kathie en Nico, wat hebben jullie voor ons 
veel werk verzet! Ook vanaf deze plaats veel 
dank hiervoor.    D.S.  

-o-o-o-o-  
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SVM-Schilderclub
De schilderdames laten weer even van zich 
horen. U heeft lange tijd niets van ons ge-
hoord. Maar we hebben wel doorgeschilderd 
tot juli. Dit om alle tijd wat in te halen die we 
door Corona hebben gemist.
Dit keer niet over de schilderijen maar over 
ons seizoen afsluit uitje. We mochten met 
Kapitein Paul en matroos Dina weer met de 
boot naar Medemblik. We hadden prachtig 
weer en hebben volop genoten. Het is altijd 
bijzonder om over het water alles van de 
Wieringermeer te zien. Je ziet alles zoveel 
anders. In Medemblik aangekomen stonden 
de partners van de dames al te wachten. Die 
kwamen lunchen. Ook dat was weer leuk 
om zo met elkaar dit te doen. We hadden een 
mannen en twee vrouwen tafels. Na uitge-
breid te buikjes te hebben gevuld, vertrokken 
wij weer met de boot terug naar Middenmeer. 
De mannen uitzwaaiend. Het was een heer-
lijk dagje! 
7 september zijn we weer bij elkaar gekomen 
om met elkaar de zomer door te nemen. En 
de 14de worden de kwasten en de verf weer 
opgepakt en zullen we weer wekelijks aan-
wezig zijn. Tot zover. Vriendelijke groet,  
      Mijneke Klomp
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Moppentrommel
Een dronken man laat zijn laatste geld per 
ongeluk over de brugleuning in het water 
vallen.
Hij kijkt in de diepte en roept dan:
Ik was van plan om mijn geld te verdrinken , 
maar niet op deze manier.

Onderwijzer: Jouw opstel was deze keer zon-
der meer slecht.
Ik zal het er eens met je vader over hebben.
Leerling: Graag meester.
Misschien doet hij dan de volgende keer 
beter zijn best.

Bedelaar: Nee mevrouw, het is tegen mijn 
principes om hout te hakken of kolen te sjou-
wen.
Maar weet u wat? Als u een gashaard hebt,-
wil ik wel even het kraantje opendraaien.

Ik moet u het drinken verbieden,zei de dokter 
tegen een patiënt.
Ik, Ik hoor het al, antwoordde deze, u bent 
met uw verkeerde been uit bed gestapt.
Ik kom volgende week wel terug.

Soldaat, waarom heb jij de wacht niet afge-
lost?
Ach kapitein, hij deed het zo goed dat ik hem 
nog maar een poosje wilde laten blijven.

Een man klaagt op het station tegen een me-
depassagier: Nou wordt het langzamerhand 
te gek . De trein is al drie kwartier te laat.
Nou en? zegt de ander: Uw OV-chipkaart is 
toch de hele dag geldig ?

Groetjes, 
de moppentapper.

-o-o-o-o-

God ziet
Ik stel me voor,

hoe God soms zit te kijken
Misschien wel op zijn troon.

Wat ziet hij dan?
Een wriemelende massa mensen,

die op bezige bijen lijken.

Soms haalt hij ze wat dichterbij.
Bekijkt ze dan wat nader en is verbaasd.
Haast iedereen in stoere spijkerbroeken

of op naaldhakjes, super hoog.
Ze paraderen over straat
en iedereen heeft haast.

Ze kijken niet omhoog.
Alleen maar naar beneden

Ze hebben allemaal een telefoon
en vinden dat heel gewoon.

Dat lijkt allemaal zo rustig.
Vergis U niet, ze maken ook ruzie.

Met veel geweld,
meestal om macht of geld.

En onze vader schudt zijn hoofd.
Heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd?
Wat vraag ik nou helemaal van ze terug?

Goedheid lief te hebben 
en te handelen met recht.

Loyaal te zijn en bescheiden te wandelen, 
met elkaar en ook met mij.

Hij kan er met zijn hoofd niet bij.

-o-o-o-o-o-
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Een spinnenweb
Het is begin september en prachtig weer. Ik 
zit lekker in de tuin en maak een sudoku. Af 
en toe kijk ik eens om me heen en ik zie, nog 
geen twee meter van mij af, een spinnen-
web. Tja, die tijd komt er weer aan. Nog een 
kleine drie weken en dan gaan we de herfst 
weer in. Precies in het midden zit een spin 
te wachten op zijn prooi. Af en toe, bij een 
windvlaagje zie ik het web bollen. Wat moet 
dat ragsel toch sterk zijn. Waar zou het toch 
eigenlijk van gemaakt zijn. Een beetje weet 
ik het wel, toch maar eens even mijn vriend 
Wikipedia raadplegen. Even de laptop gepakt 
en dan lees ik:
“Een spinnenweb is een door spinnen ge-
maakte constructie bestaande uit spinsel 
– ook wel spinrag genoemd – dat meestal 
dient als vangnet voor vliegende of springen-
de prooien. Een spinnenweb heeft typische 
eigenschappen. De draden zijn zo dun dat ze 
niet worden opgemerkt door vliegende in-
secten. Spinnen die een spinnenweb maken 
vangen vooral vliegen en muggen, vliegen-
de kevers als lieveheersbeestjes en net- en 
grootvleugeligen. De vorm en positie van het 
web hangt samen met de prooikeuze van de 
spin. Spinnen als de kruisspin hebben zich 
meer op vliegende prooien gespecialiseerd en 
bouwen het web aan de toppen van planten. 
De wespspin daarentegen jaagt op sprinkha-
nen en maakt een web dicht bij de bodem.
De spin produceert de draden voor het web 
zelf, dit materiaal wordt spinsel genoemd. 
Deze draad bestaat uit een mengsel van ei-
witten, en de spin bepaalt afhankelijk van de 
functie of de draad moet kleven of niet. Spin-
draad komt uit de spintepels in het achterlijf 
van de spin. Het wordt geproduceerd door 
verschillende klieren en elke klier produceert 
een bepaald type spinsel.
Meestal zijn de draden van het spinnenweb 
voorzien van kleefstof. Als de prooi in het 
web vliegt blijft deze aan de webdraden 
plakken. De spin heeft zelf weinig last van 
de kleverige draden. De draden van het web 
zijn niet volledig met lijm bedekt, maar met 
druppels. De spin loopt als het ware tussen 
de lijmdruppels door. Ook zijn er in een 
spinnenweb loopdraden aanwezig zonder 
lijmdruppels; de spin gebruikt deze draden 
om zich in het web te verplaatsen zonder in 
zijn eigen web verstrikt te raken. Een bijko-

mend aspect van het web is zijn elektrische 
lading: doordat vliegende insecten door hun 
vleugelslag een positieve elektrische lading 
krijgen, wordt de kans groter dat ze in de 
kleefstof van het negatief of neutraal geladen 
web terechtkomen.
Veel spinnen maken een web zonder kleef-
stof. Het is dan meestal een platte constructie 
van	fijne	struikeldraden	die	prooien	doen	
verstrikken en de spin alert maken op een 
maaltijd. De kruisspin ruimt ook zijn eigen 
afval op. Achtergebleven delen van insecten 
die niet eetbaar zijn, of rondvliegend vuil wat 
in het web achterblijft, wordt op een vernuf-
tige wijze verwijderd. De spin breekt een 
deel van zijn web af en laat het vuil vallen. 
Daarna herstelt hij zijn web weer voor een 
volgende prooi.
Een groot aantal spinnen maakt helemaal 
geen web, maar jaagt actief op prooien of 
leeft van andere spinnen die in hun eigen 
web verstrikt raken.
Spindraad is een relatief zeer sterk materi-
aal dat zijn eigenschappen nog niet volledig 
heeft prijsgegeven. Spinrag van sommige 
soorten is sterker dan staaldraden van gelijke 
dikte. Naar gewicht kan spindraad tot vijf 
keer sterker zijn dan staal en tot drie keer 
taaier dan Kevlar. Men ziet dan ook veel 
mogelijke toepassingen voor dit unieke ma-
teriaal: zeer lichte kabels voor bijvoorbeeld 
bruggen, of soepele kogelwerende vesten. 
Een nadeel is wel dat spinrag krimpt als het 
nat wordt.
Het is echter nog niemand gelukt om spinnen 
te melken; daarom is men nu bezig geiten 
genetisch	te	modificeren	om	de	grondstoffen	
van spinnenzijde in hun melk af te geven. 
Erg veel succes is hiermee nog niet geboekt.”
Tjonge jonge, wat is er veel te vertellen over 
zo’n dun draadje. Met verbazing bekijk ik 
het webje nog eens van dichtbij. Wonderlijke 
wereld toch!     H.T
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Ik word op mijn 
schouder geklopt

Parapente... Nooit van gehoord! Dat was ten-
minste zo voordat ik samen met twee vrien-
den, Cor en Herman, voor een korte vakantie 
naar Wiesing in Oostenrijk ging. Kor en 
Herman waren paraglidervrienden van elkaar 
en Herman was hiervoor speciaal uit Zuid 
Afrika gekomen. Ik ging mee om een paar 
mooie wandeltohten te maken. Toen kwam 
ik er achter dat met het woord parapente een 
paraglider of glijscherm wordt bedoeld. Een 
soort parachute, maar niet om mee uit een 
vliegtuig te springen, maar gewoon van af 
een berg. 

Wiesing ligt aan de noordzijde van de rivier 
de Inn en tegenover de ingang van het Zil-
lerthal. Vandaag, zondag 26 februari 1995, 
zijn Kor en Herman van plan om van de berg 
Kreuzjoch, aan de oostzijde van het Zillerthal 
af te springen. Ik besloot om mee te gaan 
om te kijken. De Kreuzjoch is zo’n 2500 
meter hoog. We stappen in de auto, steken 
de Inn over en gaan het Zillerthal in. In Zeil 
am Ziller zoeken we vlak bij de gondelbaan 
een parkeerplekje. Met z’n drieën mengen 
wij ons in de rij skiërs om in de gondel te 
stappen. Kor en Herman ieder met een groot 
pak waarin de paragliders. Het Zillerthal ligt 
zo’n 580 meter boven zeespiegel. Op 1300 
meter, stappen we over in de Rosenalmbahn 
om op1750 opnieuw over te stappen in de 
Kreuzjochbahn die ons naar 2400 meter 
brengt. Er wordt af en toe vreemd naar mij 
gekeken, wat doet die man hier zonder skies 
en zonder paraglider? 

Dan zijn we helemaal boven. Vlak naast het 

Eme Rentje Kadijk 
overleden

Op zondag 18 september bereikte ons het be-
richt van het op 93-jarige leeftijd overlijden 
van Eme Kadijk. Eme Kadijk is geboren te 
Winsum, Groningen, als zoon van een boer. 
Zijn vader kwam zoals velen destijds naar de 
Wieringermeer met als doel een boerderij te 
pachten. Zij kwamen op een boerderij aan de 
Kolhornerweg terecht. Eme ging na de 2de 
wereldoorlog naar de Hogere Landbouw-
school in Groningen, waar hij zijn diploma 
gehaald heeft. Hij toonde van begin af aan 
veel belangstelling voor de gemeenschap, 
wat resulteerde in een lidmaatschap van de 
gemeenteraad van de gemeente Wieringer-
meer. In de tachtigerjaren van de vorige eeuw 
werd hij wethouder als lid van het CDA. Hij 
zag haarscherp dat door verbeterde leefom-
standigheden opname in een zorgcentrum 
vanaf 65 jarige leeftijd, hetgeen toen, in-
dien gewenst, gebruikelijk was, onhoudbaar 
werd. Dit gezien het kostenplaatje, zoals 
Eme dat noemde. Vanaf 1985 heeft Eme al 
zijn invloed aangewend om een centrum als 
Kroonwaard te stichten. Hij stelde, dat langer 
zelfstandig	wonen	met	flankerend	beleid	de	
toekomst zou worden. Hij heeft hierbij veel 
weerstand moeten overwinnen. Het werd een 
zgn. pilot project, waarbij onderzoek gedaan 
werd door Nico Kaan als coördinator. Nu 

alles overziende heeft hij volkomen gelijk 
gekregen. Voor zijn vele verdiensten voor de 
gemeente Wieringermeer is de gymzaal in 
Middenmeer naar hem vernoemd. Hij was 
een doortastende en goede bestuurder, het-
geen wij ook ervaren hebben in de destijds 
door hem opgerichte stichting zelfstandig 
wonende ouderen in Wieringermeer. Deze 
stichting was in de eerste 10 jaren de paraplu 
boven Kroonwaard. We hebben aan hem veel 
te danken.

David Schipper
-o-o-o-o-



lierhuis waarop met grote letters “Kreuzjoch-
bahan 2409 m” is een  soort plateautje waar-
op verschillende personen bezig zijn om hun 
paragliders uit te leggen en klaar te maken 
voor de sprong. Ook Kor en Herman zoeken 
een plekje in de sneeuw. Aan de rand van het 
plateau, met uitzicht op het Zillerdahl, zo’n 
anderhalve kilometer lager staat een wind-
zak met vaan. Deze wordt goed in de gaten 
gehouden en telkens als deze door een wind-
vlaag strak komen te staan springt de ene 
paraglider na de ander de diepte in. Dat is 
niet helemaal waar, verscheidene zie je zelfs 
omhoog gaan. Mooi gezicht hoor!
Ik sta geconcentreerd te kijken als ik op mijn 
schouder word geklopt. Er staat een man 
naast me in volle paraglidersdracht. We kij-
ken elkaar aan en hij zegt: “Gehen Sie mit?”. 
Ik ben even verbaasd en dan vervolgt hij: 
“Sie sind eingeladen en hij wijst in de rich-
ting van Kor en Herman die staan te lachen 
en wenken van, ga nou maar mee. De situatie 
is mij ineens duidelijk. Maar dat kan niet... Ik 
heb dat nog nooit eerder gedaan. De man legt 
mij in zijn beste Duits uit dat het de bedoe-
ling is dat hij en ik als tandem naar beneden 
springen. Ik sta de man overrompelt aan te 
kijken. Ja.. durf ik dat? Het daagt mij wel uit. 
Ik kijk nog een keer naar Kor en Herman en 
dan weet ik het...

De man begreep direct uit mijn houding dat 
ik ingestemd had en begon mij direct te voor-
zien van allerlij riemen en gespen. De para-
glider ligt al klaar in de sneeuw. De man 
komt achter mij staan en ik voel dat ik van 
achter vastgegespt wordt. Er is dus geen te-
rug meer. Ik moet springen. Ik vind het toch 
wel erg spannend. Bij de volgende windvlaag 
trekt hij de paraglider tot boven ons hoofd en 
als de wind er in komt roept hij “Laufen!!
Hij geeft me een por en na enkele meters 
hardlopen... hield de berg er mee op... Ik hing 
met iemand op mijn rug, aan een paraglider 
boven het Zillertahl. De stijgende wind langs 
de berghelling had ons direct te pakken en 
we begonnen, in doodse stilte, want je hoort 
helemaal niets, te stijgen, hoger en hoger. 
Wat is dat mooi! Wat is dat ontroerend mooi!.
Vanaf de paraglider hangen twee lijnen tot 
aan onze gordel en de man vertelt dat dit 
stuurlijnen zijn. Door bijvoorbeeld aan de 
linkerlijn te trekken wordt die kant van de 
paraglider iets ingekort, waardoor het drijf-
vermogen aan die kant iets minder wordt 

en de paraglider een bocht naar links begint 
te maken. Nogmaals, wat is dit prachtig. Ik 
vraagt de man, want dat is toch wel belang-
rijk om te weten, waar we gaan landen. Hij 
wijst naar een driehoekig stukje grasland ten 
noorden van het plaatsje Zeil am Ziller.
Om het nog duidelijker te maken vertelt hij 
mij dat ik moet kijken naar dat stukje land 
dat omlijnd is door hoogspanningkabels. Ja.. 
nou zie ik het ook! Moeten we daarlanden? 
In datkleine driehoekje? Het is ineens een 
stuk spannender.

Beurtelings maken we een mooie draai naar 
rechts en dan weer een draai naar links en we 
komen nu toch steeds wat lager. Met blijd-
schap zie ik dat het driehoekje van de hoog-
spanningskabels ook langzamerhand steeds 
groter wordt. Tijdens de afdaling vliegen we 
over een groot restaurant waar, ondanks dat 
het februari is, het gehele terras gevuld is met 
mensen. Door de stilte om de paraglider kun 
je zelfs hun stemmen horen. Wonderlijk.
Kundig stuurt mijn piloot ons in grote boch-
ten naar beneden en het driehoekje valt nu 
toch wel best mee. In het midden van het 
stuk land ligt een grote hoop koeienmest, 
maar daarover later meer! 

Als ik omhoog kijk zie ik dat Kor en Herman 
ook het luchtruim gekozen hebben. Wat een 
mooi gezicht, die kleine kleurige gekleurde 
driehoekjes van hun paragliders, afgetekend 
tegen de strak blauwe lucht. Die zijn nog wel 
even onderweg. Wij gaan ons klaar maken 
voor de landing en ik krijg advies om alvast 
vlak boven de grond loopbewegingen te 
maken. We landen na een laatste bocht en 
dan ineens is het even hardlopen tot onze 
paraglider zich in het gras vleit. Wat was dat 
een prachtige ervaring. Ik had beloofd nog 
even terug te komen op die grote hoop koei-
enmest.

Wel, ook Kor maakte een feilloze landing, 
maar bij Herman ging het niet zo goed. Zijn 
paraglider vleide zich netjes over de hoop 
koeienpoep en ik hoor hem nog roepen van 
“M’n nieuwe paraglider, m’n nieuwe parag-
lider!”. Met z’n vieren lukte het ons toch om 
hem er zonder veel viezigheid vanaf te halen. 
Ik bedoel de paraglider.

H.T.
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