


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 Rene 
Verberne (0227 501904). Penningmeester 
Wilco de Groot (0227 502004), 2e penning-
meester Ans Wagenaar. lid Frouke Katuin, lid 
Yntze Wiebenga. lid Nico Wagenaar.

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 september 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 - 16.30 uur
Overige aktiviteiten
Zondag	4	september:	 	Zondagse	koffie	(aangekleed)	 11.00	-	13.00	uur
Woensdag 7 september  Vismiddag met muziek  16.00 - 18.00 uur
     (zie toelichting 1)
Donderdag 15 september  Presentatie aanleg glasvezel 19.00 - 20.15 uur    
     (zie toelichting 2)
Vrijdag 16 september:  Bingo    13.30 - 15.30 uur
Zondag	18	september:	 	Zondagse	koffie	(aangekleed)	 11.00	-	13.00	uur
Dinsdag 20 september:  Optreden zangeres Thea Ooms 13.30 - 16.00 uur
     (zie toelichting 3)
Donderdag 22 september  Avondoverdenking (pastor) 18.30 - 19.30 uur  
Vrijdag 30 september  Presentatie winter(boven)kleding   14.30 uur  
     (Fashion Plus) 
Donderdag 13 oktober:  Onthulling nieuw naambord SVM   14.30 uur
     (zie toelichting 4)

-o-o-o-o-
Inhoud

Blz 2 Colofon
Blz 3 Programma van de maand september
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Blz 5 Van de voorzitter
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Blz 6 In Memoriam
Blz 6 Notulen alg. ledenvergadering 
Blz 9 Bloemschikken
Blz 9 De bingo van 27 juli
Blz 9 De volgende bingo
Blz 11  Theatervoorstelling Helderman
Blz 11 Koersballen
Blz 13  Tja... Wie heeft de rol
Blz 14 SVK is nu SVM
Blz 14 Pannekoeken eten in de Kroon
Blz 16 Onze zomerbarbeque
Blz 20   Rondvaart met de Koperen Hoorn 
Blz 22 Frutsels van Harry Koopman 
Blz 22 De Moppentrommel 
Blz 26   Doet en ontmoet
Blz	26	 Koffiedrinken	op	zondag	
Blz 26 Oplossing Kroonpuzzel
Blz 27 Cultuur binnen de dijken

Toelichting 
overige activiteiten

1. Zoals in de vorige Kroonbode aan-
gegeven zal er weer vis worden gegeten op 
woensdag 7 september i.p.v. vrijdag 9 sep-
tember. Hiervoor wordt een bijdrage ge-
vraagd van 7,50 euro p.p. Deze middag zal 
verder muzikaal worden opgeluisterd door 
een tweetal accordeonisten met gezellige 
liedjes. Maximaal kunnen er 55 leden aan 
deelnemen (inclusief onze vrijwilligers). De 
vis (kibbeling, lekkerbekjes en haring) wordt 
geleverd en gebakken door de Wieringer vis-
handel. De belangstelling is groot waardoor 
deze happening nu al vrijwel is volgeboekt. 
Geef je op in de toko waar zal worden beke-
ken of er wellicht nog een plaatsje beschik-
baar is. 

2. Het bedrijf Delta Netwerk heeft plan-
nen om o.a. in Middenmeer, bij voldoende 
belangstelling van de bewoners, een zeer snel 
glasvezelnet aan te leggen. Dit netwerk zorgt 
o.a. voor een topverbinding van internet en 
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haarscherpe tv-verbinding. Delta Netwerk 
komt daarvoor naar Kroonwaard om e.e.a. 
aan de bewoners uit te leggen. Donderdag 15 
september, vanaf 19.00 uur wordt iedereen 
welkom	geheten	met	koffie/thee	en	koek,	
waarna de presentatie om 19.30 uur zal aan-
vangen. 

3. Wonen plus Welzijn (Doet&Ontmoet) 
organiseert voor belangstellenden (leden en 
niet leden) een gezellige middag. De zange-
res Thea Ooms zal dan optreden met liedjes 
van o.a. Willeke Alberti. Opgave uiterlijk tot 
13 september in de toko. Een bijdrage wordt 
gevraagd	van	5	euro	p.p.	(inclusief	koffie/
thee).

4. Op de algemene ledenvergadering van 
27 juli j.l. is unaniem gekozen voor verande-
ring van de naam van de vereniging in 
“Seniorenvereniging Middenmeer” 
(SVM). Op deze bijeenkomst is ook het 
nieuwe logo van de SVM gepresenteerd. 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. Een gastenlijst 
wordt thans samengesteld. Uiteraard zal 
ook de pers aanwezig zijn zoals o.a. Regio 
Noordkop en redactie van de Meerpeen. Op-
gave is niet nodig en deelname is gratis. 

-o-o-o-o-

Bestuursmededelingen
Wijziging statuten SVK in SVM.
Donderdag 11 augustus zijn voorzitter Sjanet 
en secretaris Rene uitgenodigd bij notaris 
Wegink in Wieringerwerf om de aangepaste 
statuten van Seniorenvereniging Middenmeer 
te ondertekenen. Met deze handeling is dan 
ook de nieuwe naam van de vereniging SVM 

officieel	en	hebben	we	afscheid	genomen	
van SVK (seniorenvereniging de Kroon). 
Het was een feestelijke gebeurtenis die op 
foto werd vastgelegd door de manager van 
de stichting Hollands Kroonse Uitdaging 
(HKU). De foto met toelichting is opgeno-
men op de websites van HKU, de Meerpeen 
en gepubliceerd in het Nieuwsblad Hollands 
Kroon. Genoemde publicatie is eveneens in 
deze Kroonbode opgenomen. Opgemerkt 
wordt nog dat het bestuur het besluit heeft 
genomen de naam van het verenigingsblad de 
Kroonbode te handhaven.

Reanimatiecursus.
Bij voldoende belangstelling zal er een reani-
matiecursus (op een middag of avond) wor-
den georganiseerd. Tijdens deze cursus zal er 
geoefend worden met een pop en zal uitleg 
worden gegeven over het AED apparaat dat 
bij de ingang van Kroonwaard is opgehan-
gen.
Het is belangrijk dat we weten hoe er gehan-
deld moet worden indien hulp moet worden 
geboden aan leden die met hartproblemen of 
anderszins kampen. 
Graag even contact opnemen met secretaris 
Rene als je mee wilt doen.

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 bij het gebruik van 
een computer.
Graag even een mailtje/telefoontje naar se-
cretaris Rene.

Start wekelijkse activiteiten.
We gaan weer beginnen met de wekelijkse 
activiteiten in september en hopen dat corona 
niet weer “roet in het eten” zal gooien. Uiter-
aard beslissen de leden die deze activiteiten 
organiseren op welke datum er daadwerkelijk 
wordt gestart. 
Het	bestuur	wenst	alle	deelnemers	een	fijn	
nieuw seizoen toe.   Secretaris



Van de 
voorzitter

Of je het nou leuk vindt 
of niet, vakantie is het 
en het weer maakt dat 
je vakantie houdt ook! 

Want het is te warm voor elke activiteit. Wij 
zitten onder de boom zuchtjes wind te van-
gen en met een boek op schoot is het dan best 
uit te houden.
 Dat het vakantie is, hebben we voorna-
melijk gemerkt aan logeerpartijen: kinderen, 
kleinkinderen, hond. Heel gezellig allemaal, 
maar nu ben ík aan wat rust toe. Wel eerst dit 
stukje afmaken natuurlijk…
 De activiteiten van de SVM (jawel, 
nieuwe naam!) staan ook in de zomerstand, 
wat wil zeggen dat de vaste activiteiten deels 
stilliggen, maar dat daarvoor wat extra’s uit 
de kast gehaald wordt: de barbecue was goed 
bezocht en we mogen naast elkaar zitten aan 
tafel, gezellig, te meer omdat je nu weet dat 
het ook anders kan. En het vaartochtje, dat 
was echt een leuk rondje met leuke verhalen 
van de ‘bemanning’, heel relaxed, zie foto’s.
 En dan hebben we de vismaaltijd nog 
in het verschiet, dat wordt een andere datum 

Mededelingen
50 jaar getrouwd
op 23 juni j.l. vier-
den Henk en Dirkje 
hun 50-jarig huwe-
lijksfeest.
Van harte gefelici-
teerd en dat jullie 
nog vele jaren ge-
zond samen mogen 

blijven.
Wij feliciteren met hun verjaardag                          
05  september Mw. R. Pladdet – Folkers         
08 september Dhr. J. Haaksema 
10  september Dhr. G. Walsma                        
14  september Mw. A. Schipper                                                                                                                                       
16  september Mw. T. van de Ploeg 
22  september Mw. L Siksma-Kramer 
 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 

dan eerst aangegeven. Het is op woensdag 7 
september, om 16.00 uur.
 Tussen alles door hebben we ook nog 
even de nieuwe naam van onze vereniging 
rondgebreid,	die	is	nu	helemaal	officieel,	
notarieel én statutair vastgelegd: Senioren 
Vereniging Middenmeer. En we hebben een 
nieuw logo! Een en ander gaat nog feestelijk 
ingewijd worden, waarschijnlijk op 13 okto-
ber, schrijf die datum maar vast in je agenda 
en let op de berichtgeving in deze krant!
Zei ik dat ik toe was aan wat rust, boek onder 
de boom? Dat kan helemaal niet! Er moet 
jam gemaakt worden, want het is een goed 
fruitjaar: pruimen, bramen, vijgen, het houdt 
niet op gewoon. De rest van de tuin ligt erbij 
als de dorre vlakte der woestijnen. Het water 
is niet aan te slepen. Ik kijk de hele dag op 
mijn weer-app, maar regenen, ho maar! Toch 
ziet de fruitproduktie er goed uit.
Nou vooruit dan, alleen vandaag: niet meer 
over tobben, dobbe-dobbe-dobbe-doe….

Sjanet
-o-o-o-o-
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In Memo-
riam

In de nacht van 25 
op 26 juni overleed 
in “Kapellehof” in 
Den Oever Henk 
Folkers. Hij bereik-
te de leeftijd van 
96 jaar. Henk is 

geboren in Drenthe en kwam met zijn ouders 
in de dertiger jaren van de vorige eeuw naar 
Wieringen. Zijn werkzame leven startte bij 
de fa. v.d. Meer, kruidenier in Wieringerwerf. 
Hierna kwam hij in dienst bij het accoun-
tantskantoor “Silvis en Vos.” Hier kreeg hij 
een grondige opleiding tot boekhouder. Hij 
heeft daar tot zijn pensionering met veel ple-
zier gewerkt. Vanaf het Schoolpad verhuisde 
hij naar Zeeaster 12. 
Henk was een actief persoon, betrokken bij 
de gemeenschap. Spoedig werd hij lid van de 
“Deelnemers commissie.” Dit was de voor-
loper van de S.V.K. en beheerde het geld van 
de “Evenementencommissie.” Ook stond 
hij als leider aan de wieg van het koersbal-
len. Henk  heeft veel mensen geholpen bij 
het doen van belastingaangifte en heeft veel 
gedaan voor het wijksteunpunt, hiervoor zijn 
wij hem dankbaar. 
Toen het minder werd met zijn echtgenote 
Jannie zijn zij opgenomen in het zorgcentrum 
“Kapellehof.” Jannie is daar enkele jaren 
geleden overleden. Wij wensen de nabestaan-
den de kracht toe het verlies te dragen.  

D.S.

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 6 en 20 september. Restafval, 
dinsdag 13 september. Plastic, blik & drink-
pakken, dinsdagen 30 augustus en 27 sep-
tember. Papier op de dinsdagen 30 augustus 
en 20 september.

-o-o-o-o

Op maandag 4 juli overleed op 88 jarige 
leeftijd Antoon Zijlmans. Hij was een echte 
Wieringermeerder, geboren aan de Kliever-

weg, waar zijn vader 
bedrijfsboer was. Hij 
groeide op aan de 
Oostermiddenmeer-
weg op de boerderij 
“Tussen Hoog en 
Laag.” Bij zijn hu-
welijk met Anneke 
Muller kwam hij naast 
de boerderij te wonen. 
Zij kregen 5 kinderen. 
Nadat zijn vader naar 
Wieringerwerf ver-

trok, kwamen zij met hun gezin op de boer-
derij te wonen. Een belangrijke hobby van 
Antoon was muziek. Hij bouwde meerdere 
elektronische orgels, die hij ook bespeelde. 

Na het beeindigen van zijn werkzame leven 
kwam zijn helaas te vroeg overleden  zoon 
Rene op de boerderij. Voor het bedrijf hield 
hij steeds veel belangstelling. Zij woonden 
geruime tijd in Kroonwaard 4 en deden volop 
mee met de activiteiten in de Kroon. Anne-
ke had veel belangstelling voor alles, wat er 
om haar heen gebeurde en had een compleet 
archief. 

Na het overlijden van Anneke kon Antoon 
zijn draai niet meer vinden en werd ten slotte 
opgenomen in “Lelypark.” Hier is hij overle-
den. Wij wensen de nabestaanden de kracht 
toe dit verlies te dragen.

D.S.  

Notulen algemene leden-
vergadering van woens-

dag 27 juli 2022
(gelet op artikel 11, 12 en 13 van de statuten)

1. Opening
Voorzitter Sjanet Postema opent de vergade-
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ring om 14.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Zij deelt mee dat, zoals de aanwe-
zige leden kunnen zien, de agenda van deze 
vergadering slechts een tweetal punten bevat 
waarvoor de goedkeuring van de leden wordt 
gevraagd. Deze punten betreffen een voor-
stel tot wijziging van de statuten en instem-
ming met een nieuw logo voor de vereniging 
vanwege de wijziging van de naam SVK in 
SVM (Senioren Vereniging Middenmeer). 
Het totaal aantal aanwezige leden is 35, zoals 
de presentielijst aangeeft.

2. Vaststellen van de notulen van de alg. 
ledenvergadering van woensdag 23 maart 
2022.
Deze notulen zijn gepubliceerd en wel in de 
Kroonbode van april 2022. Dit verslag geeft 
geen aanleiding tot opmerkingen en wordt 
dan ook ongewijzigd vastgesteld.

3. Voorstel wijziging statuten van 9 mei 
2000.
3.1. In de voorgaande algemene ledenver-
gadering is de wijziging van de naam SVK 
in SVM al uitgebreid aan de orde is geweest 
(zie punt 10 in dit verslag). Artikel 16 van de 
statuten schrijft echter voor dat leden in de 
gelegenheid moeten worden gesteld vooraf 
kennis te nemen van de wijzigingen. De ont-
werpstatuten liggen dan ook sinds 15 juli ter 
inzage in de toko. E.e.a. staat o.a aangegeven 
op het publicatiebord bij de ingang. Van de 
leden werd daarop geen commentaar ontvan-
gen.
Aan de leden wordt met handopsteken ge-
vraagd of zij kunnen instemmen met de 
gestelde naamsverandering in Senioren Ver-
eniging Middenmeer. Alle leden stemmen in 
met het voorstel.
3.2 Sinds medio 2021 is een wet “Wet Be-
stuur Toezicht Rechtspersonen” van kracht 
geworden. Deze wet betreft een aanscherping 
van de verantwoordelijkheden van bestuur-

ders van verenigin-
gen. Om die reden 
werden door de 
notaris enige pun-
ten toegevoegd aan 
artikel 8 en 9 van 
de statuten. 
Secretaris Rene 
leest de gestelde 
aanpassingen van 
de statuten voor.

Aan alle leden wordt met handopsteken 
gevraagd of zij ook met deze punten kunnen 
instemmen. 
Alle aanwezigen stemmen in genoemde wij-
zigingen.

4. Nieuw logo Senioren vereniging Mid-
denmeer.
Er is een nieuw logo ontworpen. Het logo 
wordt getoond en bestaat uit een Kroon met 
daaronder de naam SVM Senioren Vereni-
ging Middenmeer. Alle leden stemmen in 
met het nieuwe logo. Naar verwachting zal 
het nieuwe logo medio oktober 2022 worden 
aangebracht bij de ingang van Kroonwaard.

5. Rondvraag.
Jan Dimmers complimenteert het bestuur met 
de voortvarende afhandeling van de vergade-
ring.

Grietje Schoon merkt op dat de naam Kroon-
waard bij het gebouw nergens te vinden is. 
Meegedeeld wordt dat op het wegdek bij de 
inrit het woord de Kroon staat vermeld.
David Schipper wijst op de statuten, die 
door hem indertijd, bij het oprichten van de 
vereniging, samen met de notaris zijn opge-
steld, waarin de procedure bij wijziging van 
de statuten goed is vastgelegd. Meegedeeld 
wordt dat er is gehandeld naar deze statuten, 
waarbij verwezen wordt naar artikel 16.
6. Vastelling van het verslag (notulen van 
deze vergadering).
Na voorlezing is dit verslag door de alge-
mene ledenvergadering vastgesteld en, gelet 
op artikel 13.3 van de statuten, vervolgens 
getekend door voorzitter en secretaris
7. Sluiting.
Voorzitter Sjanet sluit de vergadering om 
14.30 uur en wenst alle aanwezigen een pret-
tig voortzetting van de middag toe.

-o-o-o-o-
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Bloemschikken
Ik dacht nog... ik zal er niet te vroeg heen 
gaan, anders hebben de dames nog niets 
klaar. Oh, u vraagt zich af van waar heen 
gaan en klaar waarmee. Ja, daar moet ik na-
tuurlijk mee beginnen. In de vorige Kroonbo-
de is in de agenda te lezen:”Dinsdag 26 juli, 
bloemschikken, Wonen plus Welzijn. Begin 
13.30 uur”. Op bladzij 23 lezen we dan nog 
in het artikeltje van Willy Rijnja: “Doet & 
Ontmoet”  zorgt voor de bloemen, oase en 
groen, maar neem een eigen potje mee.

Wanneer ik dan op de bewuste middag om 
half drie de zaal binnen kom ben ik eigen-
lijk net op tijd want de 15 aanwezige dames 
beginnen net met opruimen. Snel even een 
paar foto’s geschoten. Wat een mooie bloem-
stukjes en dat in nog geen uur tijd. Wat een 
mooie kleurencombinaties en dan heb ik 
het niet allen over de bloemstukjes, ook de 
15 dames aan één lange tafel, vormen een 
kleurig geheel en het is me toch een potje 
gezellig!!! Ik maak dankbaar gebruik van het 
aanbod	om	een	kopje	koffie	mee	te	drinken	
en daar zit ik dan tussen al die dames. Als ik 
dat zo zie dan is het weer een heel gezellige 
middag onder de regie van Doet & Ontmoet,
hoewel, de oude garde onder de dames noemt 
het nog steeds de “handwerkclub”.

(Afb pagina 12)
H.T.

De bingo van 27 juli

Na de korte jaarvergadering van 27 juli werd 
er door Hannie en Frouke een bingo geor-
ganiseerd. Deze begon met een pauze na de 

jaarvergadering, waarin een hapje en een 
drankje werden geserveerd. Om kwart voor 
3 was het zover en heette Hannie 26 spelers 

van harte welkom. Kennelijk houden niet alle 
bezoekers van de jaarvergadering van bingo, 
want meerderen namen niet deel. We begin-
nen met een volle kaart. Hannie leest duide-
lijk alle nummertjes op en Frouke regelt alles 
er om heen. Na enkele spelletjes volgt er een 
pauze, waarin we weer van een hapje en een 
drankje voorzien worden. Hierna ervaar ik, 
als leek op het gebied van bingo, dat er in het 
spelletje allerlei variaties mogelijk zijn. Het 
aantal mooie prijzen slinkt in hoog tempo en 
om kwart over 4 is het uit met de pret. Het 
was een geanimeerd vervolg op de bijzonde-
re jaarvergadering en gezellig. Dank aan de 
vrijwilligers voor het vele werk, wat ze weer 
verricht hebben.   

D.S.
-o-o-o-o-.

De volgende bingo

Tja... zo lang hoeven we niet te wachten op 
de volgende bingo. Op vrijdag 16 september 
gaan we weer volop aan de gang. U komt 
toch ook weer? We hebben weer prachtige 
prijzen en het is hartstikke gezellig.



 

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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Theatervoorstelling 
Helderman

In het kader van Wereld Alzheimer Dag 2022 
in Scagon De Luxe 

Maandagavond 12 september organiseert af
deling Noord-Holland Noord van Alzheimer 
Nederland een theatervoorstelling waarmee 
de aandacht wordt gevestigd op de impact 
die dementie heeft op het leven van eenieder 
die met deze ziekte te maken krijgt.
 
Een musicus, geraakt door dementie, toont in 
’Helderman’ openheid over zijn gevoels- en 
belevingswereld. Hij schetst het beeld van 
een mens in al zijn kunnen en niet meer kun-
nen, controle tegenover onmacht.
Thomas Borggrefe heeft zich voor deze 
voorstelling laten inspireren door actuele vra-
gen, zoals ’wanneer is mijn leven met deze 
ziekte niet meer leefbaar?’ De voorstelling 
geeft geen antwoorden, maar laat het publiek 
voelen en zien wat er in iemand omgaat. Na 
afloop	gaat	Thomas	Borggrefe	in	gesprek	
met het publiek. Hij beantwoordt hierin vra-
gen en roept vragen op. Feitelijke informatie 
wordt afgewisseld met ontroerende beelden 
en verhalen met humor. Inloop 19:00 uur met 
koffie	en	thee.	Start	voorstelling	19:30	uur.	
Toegang € 5,00 p.p. Adres Scagon De Luxe, 
Torenstraat 1B, 1741 CB Schagen. Reserve-
ren tickets.scagondeluxe.nl  
Problemen bij reserveren bel: 0224 -751 902

-o-o-o-o-

Koersballen
Ons nieuwe seizoen van het koersballen gaat 
bij voldoende belangstelling weer beginnen 
op 13 September. Er is echter 1 maar:  Als 
er minder dan 10 gegadigden zijn dan kan 
helaas de competitie niet meer doorgaan.
Dus een oproep aan de mensen, die interesse 
hebben in deze sport en er iets meer van wil-
len weten: Kom vrijblijvend eens kijken op 
de dinsdag ochtend. Om 9 uur zijn wij aan-
wezig en ligt de mat klaar. Er is geen moeten, 
maar kom eens kijken of je het  leuk vindt.
Als er voldoende belangstelling is, dan wordt 
er elke dinsdag van 9 tot half 12 gespeeld.
 

Groeten Anne
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Tja.... Wie heeft de rol?
Dat was weer leuk! Volgens mij was dat drie 
jaar geleden dat we als SVK werden uit-
genodigd om de eindejaarsmusical van de 
“Wegwijzer” bij te wonen. Met een tiental 
SVK-leden betreden we iets na half tien het 
schoolplein waar we bij het hek door een 
groepje kinderen uit groep acht, al in hun 
artiestenkostuum, worden ontvangen. Zij 
begeleiden ons naar de ontvangstruimte waar 
we door juf Stefanie hartelijk welkom wor- 
den geheten. Hier worden we getrakteerd op 
koffie	of	thee	met	een	heerlijke	plak	cake	of	
een gevulde koek erbij. Er zijn twaalf school- 
verlaters die allen een rol in de musical heb- 
ben. Leuk hoor. Om tien uur precies betreden 
we, samen met de groepen 4, 5, 6 en 7, de 
schouwburgzaal en krijgen zicht we het podi- 
um dat is ingericht als de receptie van het ta- 
lentenbureau “Klaar voor de show”. Op elke 
stoel voor het publiek ligt een mooi boekje 
waarin van elke medespeler en medespeel- 
ster een foto waarbij hun artiestennaam en 
hun werkelijke naam. Goed verzorgd hoor. 
Ook liggen er op elke stoel twee gekleurde 
velletjes, een groen en een rood velletje. Met 
behulp van deze velletjes moeten we straks 
op een aantal vragen reageren. Nu, het ver- 
haal kent u want u heeft natuurlijk allemaal 
de vorige Kroonbode gelezen. Tja, dat heeft 
u goed onthouden. We zien inderdaad dat de 
receptioniste de dagopbrengst in een wc-
rol verstopt. We zien de ene bezoeker na de 
andere binnenkomen en we zien ook dat de 
stapel met closetrollen zienderogen kleiner 
wordt. Wie heeft de rol met geld? Gelukkig 
zien we ook agent 112 op het podium zitten, 
verscholen achter een krant met twee kijkga- 
ten er in. In de loop van het spel krijgen hij 
en het publiek via een geheimzinnige stem 
aanwijzingen en we zien dat na het geven 
van ieder aanwijzing een van de verdachten 
wordt vrijgepleit. Spannend hoor en de hele 
zaal, de kinderen en wij oudjes, leven mee. 
Er gebeuren hilarische dingen waarop de hele 
zaal met luid gelach reageert. Het is gezellig. 
In elke episode zingen de kinderen, regel- 
matig begeleid met leuke gelijktijdige bewe- 
gingen. Ook tijdens die zangnummers, wat 
zitten die kinderen goed in hun rol. Bij de 
ritmische gedeeltes klapt de hele zaal enthou- 
siast mee. We krijgen ook een solozang van 
Josefine	in	haar	rol	van	Marit	Streber.	Knap

hoor. We hoorden dat zij speciaal zangles
had gekregen van juf Jenneke. Juf Stefanie 
zit achter in de zaal aan de knoppen, zij doet 
zowel geluid als licht en houdt de tekst streng 
in de gaten. Naast haar zien we een camera 
die het hele gebeuren opneemt. Tijdens een 
der zangnummers rennen alle twaalf artiesten 
kris kras door elkaarover het podium waar- 
bij je je afvraagt hoe het mogelijk is dat er 
niet wordt gebotst. Blijkbaar een perfecte 
cho-	reografie.	Dan.....	na	bijna	een	dik	uur	
is het zover. De geheimzinige stem stelt nu 
vijf vra- gen en na elke vraag moet door het 
publiek een der gekleurde papapiertjes als 
antwoord omhoog worden gestoken. De ene 
keer over- heersen de opgestoken handen met 
de groene velletjes en de andere keer de rode 
velletjes. Na elke vraag horen we ook tege-
lijk wie het goed of fout heeft. Grote hilari-
teit wanneer het blijkt dat men het verkeerde 
papiertje omhoog gestoken heeft. Ook wij als 
SVK- ers doen goed mee. Ha... Daar is ein-
delijk de oplossing. Elisa Montet, gespeeld 
door Diana, geeft toe dat zij de rol met het 
geld had mee genomen. Ze had er gelijk 
maar een stuk kunst voor gekocht.
Dan	de	finale	met	het	slotkoor.	Man	man,	het	
enthousiastme spat er af. De artiesten gaan 
helemaal los en slepen de zaal mee. Je kunt 
zien dat de spanning er uit is... het is gelukt. 
Vanavond de grote voorstelling voor het 
grote publiek. Voor ons hebben ze een heel 
mooie voorstelling neergezet, door jong en 
oud duidelijk gewaardeerd. Dank jullie wel 
en we hopen over een jaar weer uitgenodigd 
te worden.     H.T.



SVK is nu SVM
Nieuws / Door Edwin Wittink
Hollands KIroonze Uitdaging

Op dondedag 11 augustus zijn voorzitter 
Sjanet Postema en secretaris Rene Verberne 
van, toen nog, Senioren Vereniging de Kroon 
(SVK) bij notaris Jacqueline Wegink van 
Welkers & Wegink Notarissen geweest. Dit 
om wijzigingen betreffende de naamsveran-
dering SVK in SVM en de aanpassing van 
de statuten in het kader van de Wet Bestuur 
Toezicht Rechtspersonen te laten vastleggen.

Gebleken is dat de naam Senioren Vereniging 
de Kroon (SVK) bij veel ouderen van Mid-
denmeer ten onrechte de indruk wekt dat de 
vereniging uitsluitend activiteiten verricht 
voor bewoners van het seniorencomplex 
Kroonwaard. Niets is echter minder waar. 
Senioren Vereniging de Kroon heeft een 
groot aantal leden die voor het merendeel 
verspreid wonen in het dorp Middenmeer en 
omgeving. De vereniging staat, zoals de sta-
tuten aangeven, open voor alle senioren uit 
Middenmeer en omgeving vanaf de leeftijd 
van 55 jaar. Om hieraan meer bekendheid te 
geven is besloten om de naam van de ver-
eniging te wijzigen in Senioren Vereniging 
Middenmeer, afgekort de SVM.

Het notarieel laten vastleggen van deze 
wijzingen was een match op de Beursvloer 
Hollands Kroon, in maart van dit jaar gehou-
den door de Hollands Kroonse Uitdaging. 
In ruil hiervoor ontvangt Welkers & Wegink 
Notarissen advertentieruimte in de Kroonbo-
de, het goed gelezen verenigingsblad van de 
SVK. Op onderstaande foto staan van links 
naar rechts Sjanet Postema, Jacqueline We-
gink en Rene Verberne.

Pannenkoeken eten in 
“de Kroon:”

Op vrijdag 12 augustus is er ’s ochtends al 
volop bedrijvigheid in “de Kroon.” Geluk-
kig is het in de zaal lekker koel, want buiten 
is het heet. Ans, Dirkje, Frouke, Hannie en 
Nico zijn druk bezig met het pannenkoeken 
bakken. Nico heeft al het beslag gemaakt 
en gebakken werd er met 3 pannen tegelijk. 
Dirkje, Frouke en Hannie zijn hier druk mee.  
Hierdoor waren ze bij het eten nog lekker 
warm. Het eenmaal per jaar gezamenlijk 
pannenkoeken eten is een traditie geworden. 
Aanvankelijk kwam er op “wereldpannen-
koekendag” een schoolklas dit werk doen. 
Dat was direct een succes.                                              

Frouke heet ons allen om 12.00 uur (16 eters) 
van harte welkom en vraagt voor de maaltijd 
een ogenblik stilte. Direct hierna brengt Ans 
de eerste pannenkoeken rond en is het opval-
lend stil. Op tafel staat stroop, suiker en ka-
raffen met water. Na de eerste ronde komen 
er spekpannenkoeken. Er wordt nog steeds
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gebakken. Na 3 rondjes zitten de mees-
te mensen vol. Aan de geluiden te horen 
smaakt alles prima. Sommige eters vinden 
het allemaal zo lekker, dat er meer gegeten 
wordt, men kan krijgen zoveel men wil. Om 
13.00 uur wordt alles afgeruimd en komt het 
dessert in de vorm van een beker mousse 
naar keuze. Frouke sloot de bijeenkomst af, 
waarna David namens de groep de vrijwilli-
gers, die dit mogelijk maakten bedankte. Een 
applaus volgde.     D.S. 

-o-o-o-o

Omdat ik niets meer
heb te doen!

Ik heb vele jaren hard gewerkt,
te vergelijken als een paard,

Ik verdiende een pensioentje,
en heb nog wat gespaard.

Ik woon in een kleine villa
met een tuin als een plantsoen

En ga nu heerlijk rusten,
omdat ik niets meer heb te doen.

Mijn vrouw zei "ik werk door"
ik ben nooit gepensioneerd,
Het is niet meer dan billijk,
dat je me nu wat assisteert.
En	nu	kan	ik	koffie	zetten,
ik was ik strijk, ik boen,

Ik doe de tafel, was de kopjes,
omdat ik niets meer heb te doen.

Ons allerliefste tuintje,
dat moet worden uitgebuit.

"Doe het zelf' zei mijn vrouw,
dat spaart ons een tuinman uit.

Nu sta ik te spitten,
ik zaai wortelen en meloen,

Ik heb blaren op mijn handen,
omdat ik niets meer heb te doen.

Als mijn kleinzoons zich vervelen,
doen zij niets dan kattenkwaad.
"Ga naar opa" zegt hun mama,

die weet met zijn tijd geen raad.
Ma en oma gaan de stad in
en verteren mijn pensioen.
En dan speel ik indiaantje

omdat ik niets meer heb te doen.
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Onze zomerbarbeque
Verslag barbecue van woensdag 13 juli 2022
Het was weer eens zover. Het is al vele jaren 
een traditie om jaarlijks in de zomermaanden 
een barbecue te organiseren. In 2019 zijn we, 
na een kleine pauze, hiermee als vereniging 
weer begonnen dankzij een ruime subsidie 
van het Oranjefonds. Helaas dit jaar moeten 
we het zonder subsidie stellen en dat hebben 
jullie gemerkt doordat we een wat hogere 
bijdrage van jullie hebben gevraagd. 

De belangstelling was er echter niet minder 
om want met 13 vrijwilligers erbij hebben 
we een heerlijke barbecue kunnen realiseren 
voor 50 personen. Volle bak noemen we dat, 
want het bestek was nauwelijks voldoende 
om iedereen van de nodige attributen te voor-

zien.
Om deze barbecue voor elkaar te krijgen 
heeft het echter wel de nodige voorbereiding 
gevraagd van onze vrijwilligers. De mannen 
Nico, Yntze, Rene, Henk en Jan zorgden 
voor inrichting van de zaal waaronder enige 
zomerse parasols die Henk uit de berging 
toverde. De dames Frouke, Ge, Sjanet, Mar-
jan, Hannie, Ans, Dirkje zorgden voor een 
gezellige aankleding van de tafels en voor 
het klaarmaken van alle hapjes en dat was 
ongelooflijk	veel	werk.	Vanwege	het	warme	
weer werden er heel wat zweetdruppeltjes 
waargenomen.

De hoofd barbecue kok was Wim Postema 
en jawel de partner van onze voorzitter Sja-
net. Rene mocht hem assisteren bij het bra-
den van de vele hamburgers, gemarineerde 
kip en sate’s. De maaltijd bestond verder uit 
een fruitig voorgerecht waaronder heerlijke 
stukjes meloen. Daarna werd er gebraden in 
grote rookwolken dat het een lieve lust was. 
Halverwege de maaltijd werd een heerlijk 
slaatje verstrekt. Uiteraard werden alle eters 
gedurende de hele maaltijd voorzien van de 
nodige alcoholische versnaperingen. Onze 
drankverstrekkers waren Jan v/d Scheur, 
onze nieuwe vrijwilliger, en Henk. Vooral 
Jan groeide in zijn rol. Uiteraard zorgde hij 
dat ook Wim en Rene het aan niets ontbrak 
want van braden krijg je veel bier-dorst. De 
voortreffelijke barbecue werd afgesloten met 
een heerlijk dessert van ijs en aardbeien. Het 
kon niet op. 
Niet vergeten mag worden de pianomuziek 
van Jan v/d Schoor. Jan speelde dat het een 
lieve lust was en liet ook merken dat de bar-
becue hem tussendoor goed smaakte. Uiter-
aard werd hij bedankt door onze voorzitter 
Sjanet voor zijn grote bijdrage aan de ge-
zelligheid en als dank werd hem een “boek” 
overhandigd. De inhoud zal hem ongetwij-
feld smaken.

Tot slot mag niet onvermeld blijven de vele 
foto’s die door onze huisfotograaf en tevens 
redacteur van ons lijfblad zijn gemaakt re-
dacteur Henk Torenvlied. Henk heeft een 
groot aantal leuke opnamen gemaakt. Het zal 
hem daarom moeite kosten om er enige uit te 
kiezen voor plaatsing in de Kroonbode van 
komende september. 

RV

Ik heb een kippenhok getimmerd
en fok nu kippen met geduld,

Maar de eieren zijn niet lekker
en mijn vrouw geeft mij de schuld.

's Avonds lees ik nu een boekje:
"de verzorging van het hoen."

Tot ik doodvermoeid in slaap val,
omdat ik niets meer heb te doen.

Ik ben tuinman, huisknecht,
wasvrouw, werkster en keukenmeid,

Kippenboer en gouvernante,
alles voor de aardigheid.

Ik loop te zweten en te zwoegen
met een hoofd als een pioen,
Ik ben ziek en overspannen,

omdat ik niets meer heb te doen.
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De rondvaart met 
“de Koperen Hoorn:”

Op dinsdag 2 augustus staan we tegen 
enen met ruim 30 personen vol verwachting 
voor “de Kroon.” We gaan met auto’s naar 
de ligplaats van de party boot “de Koperen 
Hoorn.” Ans maakte de indeling voor het 
vervoer, dat was prima geregeld. Iedereen 
was ruim op tijd bij de boot. Na enig wachten 
( we waren kennelijk wat te vroeg ), gingen 
we aan boord. Hier was alles keurig gereed 
gezet,	kopjes	voor	de	koffie/thee	en	gebak.	
Prompt om 14.00 uur werden de trossen los 
gemaakt en varen wij. Het is prachtig weer 
voor een mooie tocht, die voor ons ligt. We 
worden van drinken voorzien en het gebak 
wordt geserveerd. Dan gaan we  onder de 
brug in de N 242 door richting Verlaat. Die 
brug is aan de rechterkant voorzien van 

kluunplanken voor schaatsers, want men 
dacht dat onder de brug het water in de win-
ter minder snel zou bevriezen en hier werd 
veel geschaatst, die voorziening was dan ook 
een eis bij de bouw van de brug. We varen nu 
op de Langereis langs het oude polderhuis, 
waar we door Henk vereeuwigd worden, dat 
gebeurt nog meerdere keren. Ook zien we 
de korenmolen uit 1641, die nog steeds in 
gebruik	is.	Dan	komt	de	tweede	kop	koffie/
thee en komen we bij het zwembad van Oude 
Niedorp, waar van alles was, doch door de 
regelgeving nauwelijks nog gezwommen 
wordt. We keren om en varen langs de A.C. 
de Graafweg terug naar de oorspronkelijke 
vaart en gaan richting Oudkarspel. Het water 
is hier vrij breed en de rietkragen zijn hoog. 
De kopjes worden opgeruimd en men biedt 
appelsap of perensap van fruit  uit de eigen 
tuin aan. Dan zien we het recreatie park “de 
Luwe Stek” bij Waarland, passeren de spoor-
brug van de lijn Heer Hugowaard naar Scha-
gen. We naderen nu het gebied van de 1000 
eilanden en zien meer watersport. Een aantal 
eilanden is bebost, dus natuurterrein. Volgens 
de kapitein van de boot wordt dit door Staats-
bosbeheer ecologisch onderhouden. D.w.z. 
men doet er niets aan volgens de spreker. We 
krijgen hiervan een goede indruk, want we 
varen door heel smal water, waar de kapi-
tein ons door heen weet te loodsen. Het gaat 
allemaal maar net, er is veel bloesem en we 
krijgen zo een goede indruk van dit gebied. 
We zien in de verte de kerk van Oudkarspel 
en komen op een diep meertje (16 m.). Hier 
is zand gewonnen. Pont Meijer gebruikte dit 
meertje om boomstammen te verwateren. 
De kapitein vertelt ook over de vele bootjes, 
waarmee in het verleden groente werd geva-
ren over dit water naar de veiling. Er werd 
in het meertje zelfs een strekdam aangelegd 
t.b.v. dit transport. Bij het hotel restaurant 
“de Buizerd” in Oudkarspel keren we om en 
varen eerst weer door tal van smalle water-
tjes en dan komen we weer op het bredere 
water om terug te varen. We zien nu meer 
pleziervaart. Dan zet de kapitein Neder-
landstalige liedjes op, die luidkeels worden 
meegezongen. Het wordt een jolige boel. Ten 
slotte dankt Ton van ’t Riet allen, die deze 
mooie middag mogelijk maakten. Applaus.                                                  
Om even over 4 waren we weer terug op het 
uitgangspunt.

D.S.     
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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.

Dansfeest in de nacht

Vannacht was het bal
De stormwind deed zijn best 

als ceremoniemeester
Wat wilgen, zich vervlechtend met elkaar

Hun ragebollen opgericht
Met hoofse buigingen, beleefd vermijdend 

elkaar intiem te raken
Een dansfeest in de nacht

De dansvloer, een weiland
Omgrensd met draad en scheefstaand hout

Het wild belemmerend zich 
in de dans te mengen

Uit drains het druppelend water
Met parelende klanken in mijn verbeelding 

tot muziek gemaakt
De randen van het veld 

met een kruidenlaag omzoomd

Als feestelijk licht de maan, 
boven het veld ontstoken
Beschijnend alle hoeken 
van de nachtelijke orgie

De dansers die zich
Gegeseld door het noodweer

Gracieus van hun dood hout ontdoen
De sterren bleekjes twinkelend 

of aan het oog onttrokken

En overvloedig drank
Het land, zwelgend in de uitstoot

In alle varianten van het wolkendek
Slag en motregen. 

Hagel die een ijslaag vormt
Waaronder het groene veld gedrenkt 

de dag verwacht
Een overschot aan vocht 
dat in de greppels kolkt

Flarden van de nacht
De koude lucht vernevelt haar adem
Als een sluier in het ochtendgloren

De wilgen ogen als vermoeide dansers 
op de morgen na het bal
Hun takken als een bos 
van opgekamd fatsoen

Een dansfeest in de nacht.

-o-o-o-o-

Glas 

Bij opoe in haar oude huis
Daar had je leuke ramen

Die konden open met mooi weer
Haast altijd als wij kwamen

Je schoof ze doodgewoon omhoog
Ze hingen aan twee koorden

Met raamlood kantsgewijs verzwaard
Achter de houten boorden

Dan kon je, met je hoofd uit ’t raam
Wat roepen naar beneden

Mensen zien praten met elkaar
Zo woon je in de steden

Wij hebben thuis een ander raam
Gemaakt met dubbel glas

Het klapt en schuift niet op en neer
Maar spaart wel zegt men gas

Je raakt erdoor geïsoleerd
Van alles in de straat

Ons doen en laten wordt bepaald
Door onze thermostaat

Ach, dat ik opoe’s woning mis
Dat kan ik zo niet zeggen

Wat ik mis is de mogelijkheid
Door het raam contact te leggen.
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Ik heb de indruk dat sommige mensen verza-
digd raken, of geen garnalen lusten.

Om drie uur is het eetfestijn afrgelopen en 
worden	de	tafel	afgeruimd	en	is	er	koffie	en	
thee naar keuze. Het is gezellig en om half 
vier is het afgelopen en hadden velen een 
mooie middag. Met dank aan de mensen die 
dit mogelijk maakten.

D.S.
-o-o-o-o-

Doet en ontmoet
Het is dinsdag 21 juni half twee in de middag 
en in “de Kroon” is men druk bezig. Er is een 
grote tafel keurig gedekt en ik zie borden en 
bestek op tafel, schalen stokbrood, kruiden-
boter, snoeptomaatjes, stukjes meloen, kom-
kommer, kortom ik zou een verslag maken 
van handenarbeid maar tot mijn verbazing 
zie ik heel wat anders.

Martin heeft buiten een barbecue aangesto-
ken en daarop zie ik hamburgers liggen. Een 
tiental gasten zit druk te praten, terwijl er 
frisdrank naar keuze geserveerd wordt. 

De dames die het geheel verzorgen zijn Willy 
Rijnja, Karolien Strobos-Hiemstra, Maaike 
de Jong en Jenny Top. Martin komt spoedig, 
als kok uitgedost, met een schaal hambur-
gers, die geserveerd worden. Prompt is het 
stil en wordt er gegeten. De hamburgers 
worden gevolgd door kipsate met saus. Des-
gewenst kan men van alles meer krijgen. Het 
kan niet op, want hierna volgen de garnalen. 
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Koffiedrinken op zondag

U komt toch ook weer een lekker bakkie bij 
ons halen? Gezellig!!! We zijn er weer op de 
zondagen 4 en 18 september.

-o-o-o-o-

Oplossing Kroonpuzzel
De oplossing van de Kroonpuzzel in de 
Kroonbode van de maand juni luidt:
“Jullie weten dat keizer Augustus gek was”
Wat een nonsens he’, ik kon even niets an-
ders bedenken. De winnaar is deze keer dhr. 
Hans Roelofse, Oester 11 alhier. Van harte 
Hans. Het bloemetje is naar je onderweg.
In deze Kroonbode geen Kroonpuzzel i.v.m. 
ruimtegebrek.

-o-o-o-o-
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De stichting “Cultuur 
binnen de Dijken”

De stichting omvat een aantal mensen, die 
zich ten doel stellen, herinneringen van ou-
deren uit de samenleving om te zetten in een 
beeldende voorstelling. Op woensdag 22 juni 
om 10.00 uur was men in “de Kroon.” Een 
aantal mensen was gevraagd of zij bereid 
waren tot een gesprek over hun ervaringen in 
het	leven.	.		We	werden	ontvangen	met	koffie	
en na een korte toelichting door dhr. Henk 
Smits werden we (8 personen) aan iemand 
van de stichting gekoppeld. Er werden een 
aantal gerichte vragen gesteld om te komen 
tot het levensverhaal van de ondervraagde. 
Het doel is om een bepaald facet uit het ver-
haal om te zetten in een dans. Deze dansen 
werden vanaf 15.00 uur in “de Kroon” opge-
voerd voor het publiek. Ik vind het knap, dat 
men in korte tijd een facet uit het leven kan 
omzetten in een dans.

Om 15.00 uur is de zaal als  een schouwburg 
ingericht, de ondervraagden zitten op de eer-
ste rij. De toeschouwers zitten er achter. Vrij-
wel alle stoelen zijn bezet en de onvolprezen 
vrijwilligers	voorzien	ons	van	koffie	of	thee.	
De voorzitter is blij met de dansers en geeft 
een toelichting op datgene, wat komen gaat. 
Irene van Oers heeft de regie. Zij heet ons 
allen hartelijk welkom en stelt, dat we niet 
te veel moeten luisteren, doch vooral moeten 
kijken. Het is een nieuw project wat we hier 
uitproberen. De dansers zijn ook 60+. Na 
het interview van vanochtend heeft Henk de 
dansen in elkaar gezet en hebben we geoe-
fend. (Zie foto’s). Zij wenst ons een prettige 
middag. 

Alvorens er gedanst wordt, wordt er een ver-
haal verteld. Het is eigen ervaring. Het gaat 
eerst over de lente, die overgaat in de zomer. 
Daarna over zijn traumatische ervaringen in 
de zandbak op de kleuterschool in Amster-
dam. Hij vond rust in West Friesland, hier 
geen zand maar klei. Na deze inleiding gaat 
men dansen.

De eerste dans is gebaseerd op mijn verhaal 
over schoolreisjes. Het is een vrolijke boel, 
wat een schoolreisje voor kinderen behoord 
te zijn.                                    

De volgende dans is gebaseerd op het leven 
van Ans. Duidelijk is, dat het woelig was, 
donkere muziek, passende gelaatsuitdrukkin-
gen, vallen en opstaan, alles ziet men er in. 
Nu is het leven van Thea aan de beurt. Als 
jong kind met knikkende knieen naar de 
kostschool in Harlingen. Het gezamenlijk 
eten, vertwijfeld kijken alles wordt uitge-
beeld. 
Hierna is er stilte en uitkomst. Nu is Ge aan 
de beurt, haar liefhebberij in tuinieren wordt 
uitgebeeld. Het straalt plezier in het bekijken 
van het ontluiken van de plantjes uit. 
Huub zit in de kerk en zingt in een koor, 
gregoriaans, dat is duidelijk. Hierna gaat hij 
aan de zwier en danst over het toneel. Hij 
vindt dan zijn vrouw. Ik laat je nooit meer 
los.                                                                   
Er volgt een intermezzo met een gezongen 
gedicht over het leven, van de geboorte tot 
het einde.                                                              
Piet is de volgende. De dijkdoorbraak en de 
vlucht voor het water worden uitgebeeld. Het 
zoeken naar een onderkomen, alles komt aan 
de orde.                                                                 
Jan is de volgende, hij is geboren en getogen 
in de Wieringermeer. Het werk op de boer-
derij heeft zijn liefde. Dit samen met Thea, 
zij knielen voor het altaar. Hun werk voor 
de tochten naar Lourdes komt ook aan de 
orde. De hulp wordt zelfs treffend uitgebeeld.                                              
Ton	heeft	wat	afgefietst	naar	Medemblik	
en Opperdoes voor zijn geliefde. De kost 
werd verdiend op de veemarkt met hand-
jeklap, wat tot en met werd vertoond.                                                            
Hiermee zijn de facetten uit het leven 
vertoond, het werd vaak knap gedaan.                 
De  voorstelling eindigt met een stukje pro-
za. Het gaat over de eerste zonnige dag in de 
lente, waarbij hij bij een uitspanning plaats 
neemt. Dan komt er een echtpaar, wat hem 
aan Fokke en Sukke doet denken. Vrouwlief 
met Nordic wandelstokken, manlief heeft 
een (te) dikke buik en kennelijk geen zin aan 
wandelen. Het gaat over onenigheid in het 
huwelijk na pensionering. Het is een hila-
risch verhaal.
Met een diepe buiging door de spelers en een 
groot applaus van de toeschouwers eindigt 
deze geslaagde middag.  Tot slot spreekt de 
voorzitter, Janet, de mensen passend toe en 
kunnen we nog met elkaar in gesprek onder 
het genot van een hapje en een drankje.

D.S.
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