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Dit keer heb ik een gesprekje met George (uitge-

sproken als Sjors) Kroon. Ik zal hem in dit 

stukje verder Sjors noemen. Sjors is in Noordwij-

kerhout geboren en woont al weer 19 jaar in 

Gouda. 

 

Aanvankelijk in Bloemendaal op een paar plekken 

maar is sinds 5 jaar neergestreken in het Rode 

Dorp. En dat bevalt goed. Als ik door hem binnen-

gelaten wordt, met een elleboogje, ik had mijn 

hand al uitgestoken, fout!, lopen we gelijk door 

naar de tuin. Met alle versoepelingen en inmiddels 

twee injecties gehad hebbend, ben ik inmiddels 

wat vrijer in mijn bewegingen geworden merk ik. 

Maar Sjors is voorzichtig. Hij is afgelopen najaar 

flink ziek geweest, corona, en heeft zelfs nog 13 

dagen in Groningen! in het ziekenhuis gelegen. 

Men wilde hem daar 14 dagen houden maar Sjors 

was het beu, zover weg, hij wilde weer naar huis. 

En dan krijg je nog de hele nasleep van moe zijn, 

een beetje warrig in het hoofd, herstellen kost 

veel tijd. Corona, als je het gehad hebt weet je 

het, is een gemeen virus waar je lang last van 

houdt. 

 

Dus wij konden fijn in de tuin zitten wat ook weer 

wat veiliger is natuurlijk. Ik zeg fijn in de 

tuin zitten want, ook al is de tuin klein, het is een 

lust voor het oog. Er is veel te zien aan 

diversiteit. Veel wilde bloemen. Een vuurdoorn, 

daar houden de mussen van zegt Sjors want door 

al die doorns kunnen er geen katten inkomen. 

 

 

 

 

 

Sjors heeft altijd in de zorg gewerkt. Hij heeft 

daarnaast ‘s avonds de kunstacademie, de 

KABK, richting fotografie, gevolgd. Vijf jaar lang, 

vijf avonden in de week. Ik heb ook de 

kunstacademie gedaan. Richting modevormge-

ving. De eerste twee jaar ‘s avonds. Ik ken 

het dus, vijf avonden in de week, na je werk, met 

je map naar school. En dan nog je 

huiswerk. Maar ik ben in het derde jaar overge-

stapt naar de dagschool, wat een verschil, 

wat een zeeën van tijd!, en het zo verder afge-

maakt. Dus Sjors, petje af! 

Dit is het eerste petje af. 

 

In de zorg werkte Sjors veel op zorgboerderijen in 

Noordwijkerhout, Nieuwerkerk a/d IJssel, 

 

 

Lekkerkerk met mensen met een verstandelijke 

beperking. Daar kon hij met ze in de tuin aan de 

slag. Hij weet veel van planten en bloemen, kent 

ook hun, vaak Latijnse, namen. Ook heeft hij daar 

veel met paarden gewerkt. Paardrijles gegeven. 

Dit is het tweede petje af. 

 

Sjors houdt ook veel van bomen. Maakt zich sterk 

voor bomen in een kleine tuin. Sjors komt graag 

adviseren hoe je een tuin(tje) groener kan maken 

onder het motto stenen er uit, groen er in. Dit is 

een initiatief van de stichting Steenbreek waar 

Sjors ambassadeur van is. Bekend voorbeeld in-

middels bij hem om de hoek in de Parkstraat is 

het parkje dat onder zijn begeleiding is opgezet. 

Daar heeft Sjors al eens over geschreven in de 

wijkkrant. Het valt onder de categorie ‘tegeltuin-

tje’, wat je aan kunt vragen bij de gemeente. Als 

je je bv wilt ontfermen over een boomspiegel. Het 

stukje grond waar de bomen in staan die geplant 

worden in de wijk. Zo’n boomspiegel kun je zorg 

voor gaan dragen. Je kunt er wilde bloemen in-

zaaien of vaste planten inzetten, naar eigen 

smaak en keuze. Als je het aanvraagt bij de ge-

meente komt er een nieuwe stoeptegel in het trot-

toir naast de boom. Een witte tegel met het op-

schrift ‘groen moet je doen’. 

Doen! 

Derde petje af. 
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Sjors is inmiddels gepensioneerd maar zit hele-

maal niet stil zoals hier boven al te lezen valt. Hij 

wilde vrijwilligerswerk doen in de wijk, deed mee 

aan een NLdoet dag en leerde zo Manon Vonk 

kennen. Door haar is hij inmiddels als vrijwilliger 

aan het werk in de volière en in het Van Bergen 

IJzendoornpark waar iedere eerste zaterdag van 

de maand in gewerkt wordt.  

Vierde petje af. 

 

 

Ik heb geen petje meer over. 

Hartelijk bedankt voor dit gesprek Sjors. 

Ik hoop dat veel mensen advies aan je gaan vra-

gen over wat ze kunnen doen om hun tuintjes 

groener te krijgen. 

 


