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Roden heeft allerlei ‘buurten’ en buurtverenigingen. De Noorderkroon 
is ook een soort ‘buurt’ en dus hebben we in de Kroonbode een ru-
briek ‘buurtgenoten’. De Noorderkroon onderscheidt zich in verschil-
lende opzichten. Allereerst geografisch. Op een kaart tekent het zich 
duidelijk af van het dorp. Ook demografisch heeft ‘De Noorderkroon’ 
een eigen karakter. Waarschijnlijk is het de buurt met de meeste be-
wonerswisselingen. Nieuwkomers presenteren zich op verschillende 
manieren. Verderop in deze uitgave schrijven Marrigje en Klaas Jager 
van bungalow 26 dat ze hopen te worden “opgenomen in de gemeen-
schap”. Ook Joosje en Jan Eriks (B.77) laten zich kennen als bewoners 
van onze buurt. 

 

Hoe verbonden voelen we ons eigenlijk? Sinds enige jaren is een groot 
deel van de bewoners lid van de Vereniging Van Bungalowbewoners. 
We dragen elkanders zorgen en zorgjes. Hoe we dat doen hangt af van 
de betrokkenheid die we voelen voor plein- en buurtbewoners én na-
tuurlijk van onze eigen persoonlijke situatie. Die laatste is helaas niet 
altijd zo goed als we zouden wensen. Maar ja, deze buurt heeft waar-
schijnlijk ook de hoogste gemiddelde leeftijd! Soms kan terughou-
dendheid een rol spelen omdat je je niet wilt opdringen. Of je bent 
mantelzorger, zie ook het artikel in deze Kroonbode. In dit herfstnum-
mer staan weer de vaste rubrieken en verder toont voorzitter Theo van 
Beijeren zijn betrokkenheid in het stuk ‘Van de bestuurstafel’. Ook de 
Stichting laat weer van zich horen, voornamelijk over de aandacht 
voor het groen. 

 

Tot slot: in overleg met het bestuur hebben we als redactie besloten 
om ons blad niet meer vier maar drie keer per jaar uit te geven. Dat 
maakt het werven van kopij iets gemakkelijker. Uiteraard blijft de mo-
gelijk voor ieder van u om in De Kroonbode zelf te schrijven. En uiter-
aard blijven wij u informeren over zaken die ‘De Noorderkroon’ aan-
gaan, als het moet in een extra nummer. 

                                         Hartelijke groet, namens de redactie, 

                   Piet Notenbomer 

 Voorwoord 
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De herfst is ingezet met perioden van heftige regenval en stevige 
wind. Dat is op het terrein goed te merken: overal zijn de bewoners 
bezig met het opruimen van gevallen blad en takken. Hopelijk resten 
ons nog voldoende rustige dagen om dat een plezierige bezigheid te 
laten zijn. En na de herfstopruiming op naar de winter! 

 
Vergaderingen 
Het bestuur van de Ver. Van Bungalowbewoners heeft in de afgelopen 
tijd niet vaak vergaderd; er waren niet veel urgente zaken die om over-
leg vroegen. Er kwamen hoofdzakelijk ‘lopende zaken’ aan de orde, 
waarover ik u hieronder wat zal bijpraten. Omdat er geen belangrijke 
zaken zijn die het nodig maken om als bewoners bijeen te komen, heeft 
het bestuur gemeend de najaarsvergadering van de vereniging te kun-
nen laten vervallen. We zien elkaar hopelijk weer op de Nieuwjaarsbij-
eenkomst, begin januari; die bleek vorig jaar in de smaak te vallen, re-
den voor het bestuur en de Stichting om ook het jaar 2018 goed te be-
ginnen met elkaar. Het accent zal liggen op een gezellige ontmoeting 
met elkaar.  

 

Voetpaden 

Over lopende zaken gesproken: u hebt ge-
merkt, dat de voetpaden waar nodig weer 
vlak zijn gemaakt, zodat u zonder gevaar 
een wandeling over het terrein kunt maken.  

Oene Kuipers heeft een inventarisatie ge-
maakt van de slechte gedeelten en overleg 
gevoerd met de gemeente, waarna alles er 
nu weer piekfijn uitziet. Ook het voetpad 
langs de Hullenweg wordt zo goed als mo-
gelijk schoongehouden van paardenpoep; 
medewerkers van de manege houden ook 
het groen aan de kant bij, zodat de ruiters 
hun paarden in de berm kunnen laten lo-
pen. 
 

 

Van de bestuurstafel 
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Het nieuwe beleid van de gemeente inzake het onkruidvrij maken van 
straten, trottoirs en pleinen werpt ook z’n vruchten af. Enkele malen 
per jaar zien we de borstel- en veegwagens over het terrein gaan. Een 
hele verbetering ten opzichte van het verleden. Namens het bestuur 
en de bewoners is een bedankje naar de gemeente gestuurd voor hun 
goede zorgen op dit punt. 

 
Kroonvelden 
Begin oktober is er, in de vorm van 
een mini-symposium, voorlichting 
gegeven en overleg geweest over de 
toekomst van het gebied ten zuiden 
van de Noorderkroon. Allerlei be-
langhebbenden en belangstellen-
den waren aanwezig om hun visie 
te geven of om te luisteren naar de 
plannen. Omdat Camping Dorado, de Blakerveldhoeve en het terrein 
van de Noorderkroon min of meer één geheel vormen tussen de Hul-
lenweg en de Kaatsweg, wordt bekeken of er een plan te verwezenlij-
ken is dat alle partijen kan verder helpen de toekomst in. Van nadere 
ontwikkelingen zullen we u uiteraard op de hoogte houden. 

 
Bewonersmap 
Het lag in de bedoeling om de nieuwe bewonersmappen, met de 
meest recente informatie voor de bungalowbewoners, uit te reiken op 
de najaarsvergadering. Omdat die vergadering komt te vervallen, 
wordt dat verschoven naar de Nieuwjaarsreceptie. Inmiddels is de in-
houd vastgesteld en werkt Piet Notenbomer aan de definitieve vorm-
geving. Het belooft een mooie map te worden die voor ons allen een 
goede gids zal zijn. 
 
Vacatures 
We hebben nog steeds behoefte aan mensen die de gelederen komen  
versterken, Hoe breder de basis, des te slagvaardiger kan het bestuur 
immers opereren. 
 
Tot slot... 
... wens ik u allen namens het bestuur een goede herfsttijd toe. 
                
               Theo van Beijeren, voorzitter 
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Goedendag, wij zijn Jan en Joosje Eriks en wonen sinds begin april 
2017 in de Noorderkroon, op nummer 77. 
Onze leeftijd is 77 en 73 jaar. Verder hebben wij 2 kinderen en 5 
kleinkinderen en niet te vergeten Sara, onze Berner Sennen hond, die 
graag door iedereen aangehaald wil worden. 
 
Wij hebben eerst in Haren gewoond en zijn via Leek naar Alteveer 
verhuisd. Omdat we praktisch iedere dag via de Norgerweg naar Ro-
den gingen, was de Noorderkroon al gauw bekend. Ook hebben onze 
ouders aan en in de Noorderkroon gewoond. 
 
Jan heeft sinds 1963 bij het Proviciaal  Electriciteits Bedrijf voor Gro-
ningen en Drenthe gewerkt. Een bedrijf dat al vele namen gehad 
heeft en nu onder de naam Essent bekend is. 
 
Als vrijwilligerswerk ben ik op meerdere scholen bezig geweest met 
oudercommissies en andere werkzaamheden. Samen met het gezin 
hebben we via de ANWB meerdere jaren landgoedkampen mogen 
begeleiden. 
  
Als hobby ben ik nu bezig met de saxofoon en heb in verschillende 
samenstellingen gespeeld. Momenteel speel ik nu nog in een orkest 
in Roden en in Nuis-Marum. Verder doe ik nog mee met een saxo-
foonkwartet, dat we vanuit hier mogen doen. Tot slot heb ik nog een 
aantal jaren Franse les gedaan en volg dat nu nog op “Beter Frans” 
en nog meerdere hobby’s. 
  
Joosje heeft in het UMCG gewerkt 
en vrijwilligerswerk op de school 
van de kinderen gedaan. Toen zij 
met de vut is gegaan heeft zij, via 
Icare, verschillende dingen in de 
Noorderkroon gedaan. Verder 
zingt ze met plezier in een koor. 
 
Samen zijn we bezig om huis en 
tuin weer een goed aanzien te geven. En tenslotte: ons motto is: niet 
zeuren maar doorzetten ! 
 
                Groeten, Jan en Joosje 
 
 
 

Buurtgenoten 
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Vanaf 15 maart jl. hebben wij, Marrigje en Klaas Jager het voorrecht 
te mogen wonen bij jullie op de Noorderkroon. Wij doen dit nu al zo’n 
half jaar, omringd door een prettige gemeenschap, in een mooi groen 
mini-dorp met bos en natuur op een korte afstand. 
 
Voorheen afkomstig uit Amsterdam (Klaas) en zo ongeveer uit heel 
Nederland (Marrigje) wonen we al zo’n 40 jaar met veel genoegen in 
Roden. 
 
Marrigje werkte voorheen vele jaren in de verpleging. Klaas, totdat hij 
op 30-jarige leeftijd blind werd, was respectievelijk werkmeester op 
een sociale werkplaats en botanisch analist op een botanisch laborato-
reum. 
 
Een hobby van Marrigje is het lidmaatschap van de mandolineclub 
“De Minstreels” uit Norg en Klaas is meer gericht op alles wat maar 
enigszins te maken heeft met natuur. Samen mogen we ook graag ver 
van drukte en lawaai verblijven in de groene ruimte. De laatste jaren 
doen wij dit vooral te voet.  
 
Nu dan onze bungalow op nummer 26.  
Alles gaaf, kunststof kozijnen, vloerverwarming en een garage die mo-
menteel verbouwd wordt tot de werkkamer voor Klaas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtgenoten 
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Verder een kleine tuin en hoewel Marrigje – en dat is dan een an-
dere hobby van haar- dol is op tuinieren, moet deze haar toch niet 
teveel fysieke arbeid kosten. Zo gaat dat bij het ouder worden! Wij 
hopen deze tuin zo in te richten dat het een genoegen is voor ons-
zelf, maar zeker ook fraai is in het beeld van ons groene dorp. 
 
Wat de toekomst betreft: als nieuwe bewoners hopen wij in sociaal 
en maatschappelijk opzicht binnen de gemeenschap Noorderkroon 
te mogen functioneren. Wij staan open voor contact en daar waar 
nodig tot hulp bereid, wanneer ons dat mogelijk is. 
 
Al dan niet nog interessant: 
 
Marrigje geboren te Tomohon (Ind.) in 1942. 
Klaas geboren in Haarlem, in 1943. 
Zo’n vijftig jaar getrouwd; geen kinderen. 
Marrigje deed vele jaren vrijwilligerswerk voor de Wereldwinkel en 
het WIN. 
Klaas zat veel thuis met z’n 
gesproken boeken, verder be-
heert hij onder begeleiding 
een uitgebreide groentetuin. 
Ook enig werk in huis, daar 
waar het kan, is hem niet 
vreemd. (Koken doet hij niet!) 
Beide zijn we kerkelijk opge-
voed (N.H.), maar zijn nu bui-
tenkerkelijk en niet zoekend. 
Politiek zijn we sociaal demo-
craat (groene politiek). 
 
Waarom naar de Noorderkroon? 
Kleiner en traploos huis, kleinere minder arbeidsintensieve tuin en 
een huis met weinig onderhoud. 
 
 
 
Wij groeten u allen en hopen te mogen worden opgenomen in jullie 
gemeenschap,  
                                                                    Marrigje en Klaas Jager 
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Nieuws van de Stichting 

 

 Zoals afgesproken probeert de Stichting het groene karakter van de 
Noorderkroon in stand houden en versterken. Het gras wordt door 
Jan van Hoorn tot onze volle tevredenheid gemaaid. Jan zal ook in 
november de sloten van de Stichting onder handen nemen en verder 
bij de ingang van ons park bollen planten die het volgend voorjaar 
voor vrolijkheid zullen zorgen. 

 

Zoals sommigen gemerkt hebben, is de eerste ronde van boomonder-
houd ook al geweest. Daarbij is onderhoud verricht aan enkele Aca-
cia’s. Die moeten gesnoeid worden als het blad nog aan de boom zit. 
In het voorjaar zal de rest van de bomen worden bekeken door onze 
erkende boomdeskundige Egbert Klopstra, bekend bij veel bungalow-
bewoners. Klopstra kijkt naar situaties die eventueel gevaar kunnen 
opleveren, die worden dan door hem direct verholpen. Daarnaast 
snoeit hij dood hout weg en soms moet een boom wat worden opge-
snoeid. Zoals bekend, kappen we geen gezonde bomen. 

 

Omdat er de laatste jaren nogal wat bomen bij bungalows zijn gekapt, 
bestaat het idee om iedere bungalow in de gelegenheid te stellen dit 
voorjaar een bloeiende boom (bijvoorbeeld meidoorn of krent) aan te 
planten. Dit om het groene (en bloeiende) karakter van de Noorder-
kroon te versterken. Tijdens de komende Nieuwjaarsvisite hoort u 
meer over dit plan.  

 

Tot slot: Op onze oproep om de maandelijkse bijdrage via een auto-
matische incasso te voldoen, is door vele bungalowbewoners positief 
gereageerd. Hiervoor onze dank, mede namens de administrateur 
Harm Casemier. Dit voorkomt veel administratieve handelingen. Ten-
slotte: de jaarrekening over 2016 is opgemaakt; indien u deze wilt in-
zien, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

            Namens de Stichting, 

            Jan Schipperijn 
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Van de Poeziegroep 

 

Verloren illusie 
 
Een jaor of wat leden was ik gek op een wicht  
Zo nuver, zo mooi, met zo’n aorig gezicht, 
’k Was staopel op heur en mien haart was van streek                      
En sluig oet de maot as ik goud naor heur keek. 

Ik von heur een ingei, ik von heur een schat                                        
As ik ’s aovends met heur in het aachterhoes zat                                 
De maon keek deur ’t panglaas en scheen op heur haor                
Soms kraokte de stoul want ze was nogaal zwaor. 

Mar doe op een zundag, doe was ’t zomor daon                                  
Doe is ze opeins met een aandere gaon                                                    
Eerst wus ik mai omtrint gien raod van verdreit                                            
Ik wol heur vergeten, mor het lukte mai neit. 

Een paor maonden laoter zaag ik in de kraant                           
Heur naomen al staon in de Börglijke Staand                              
Doe binnen ze trouwd en ze gung naor de stad                             
En ik naor de kroeg en daor zoop ik mai zat. 

Mor gister doe zaag ik in einend heur weer                                          
Ik schrok, wat ik kinde heur omtrint niet meer                                                               
Wat was ze veraanderd, ze was vet en rond                                          
Ze poestte het oet, ze was tweihonderd pond. 

Wat snötbelde jonges, ik telde der vief  
Die trokken heur omtrint de rokken van ’t lief.  
Zo gung ze veurbai, veur de zoveulste maol  
Verloor ’k een illusie, een mooi ideaol. 
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‘Hoe is het om mantelzorger te zijn?’ 
En wat doet dat met mensen?’. 
Dat vroeg schrijfster Yvonne Kroonenberg aan vrienden en kennis-
sen. Ze zette ook een oproep op internet en dat leverde een heleboel 
reacties op. Blije mantelzorgers, boze mantelzorgers, wanhopige. 
Die verhalen werden gebundeld in een boekje met de titel: 
Wees blij dat je ze nog hebt’. Hierbij een impressie (blz. 43-46). 
 
 
Toen mijn broer en ik klein waren, deden we een spel. We sprongen 
in het rond en riepen: ‘Plop! Viezigheid’. Dat was spannend omdat 
het over poep ging en dat woord kenden wij niet. Bij ons thuis heette 
dat ‘viezigheid’. 
 
Als mensen hun plas niet meer kunnen ophouden, schamen ze zich. 
Maar als je in je broek poept, is het helemaal erg. Een enorme verne-
dering. Voor de oudste broer van mijn vader was het zelfs erg genoeg 
om dood te willen. Hij had prostaatkanker, zoals zoveel mannen als 
ze wat ouder worden. Hij had een milde vorm van de ziekte en kon er 
nog heel oud mee worden. Maar door de behandeling had hij geen 
controle meer over zijn darmen en poepte steeds in zijn broek. Daar-
om wilde hij niet meer verder leven. 
 
Die vernedering heeft te maken met hulpeloosheid. Baby’s poepen in 
hun broek. Sommige oude mensen ook. Sportmensen doen het trou-
wens ook, maar daar zit veel minder schaamte bij. Ik weet nog dat ik 
net met hardlopen begon en ik schrok me wild toen mijn darmen 
daar gek van gingen doen. Maar later haalde ik m’n schouders op als 
het mis ging. Mijn hardloopvrienden hadden het ook en die lachten 
erom. ‘Kind, heb je wel eens een marathonloper gezien?’, vroeg de 
een. ‘Of een wielrenner? Laat maar lekker lopen, hoor!’. 
 
 
 

Ouder worden 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.zoom.nl%2FBBE2A5C795EACE1A522AFA048C6CF423-hangend-aan-een-draadje-paardenbloem-pluis.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzoom.nl%2Ffoto%2Fmacro%2Fhangend-aan-een-draadje-paardenbloem-pluis.2211110.html&doci
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Voor mantelzorgers is het misschien wel de zwaarste taak. Luiers ver-
schonen en billen wassen. Een man vertelde dat hij z’n moeder altijd 
ophaalde uit het verpleeghuis. Dan dronken ze samen thee bij hem 
thuis. Maar dat doet hij nu niet meer, want op een dag had zijn moe-
der zijn wc bevuild. Ze was te laat opgestaan om naar de wc te gaan. 
‘Alles zat onder’, zei de man somber. ‘Als ik nou dol op haar was ge-
weest...dan had ik het misschien niet zo erg gevonden. Maar wij kon-
den nooit zo goed met elkaar opschieten. Ik kon het toen niet meer 
opbrengen en ging toen alleen nog bij haar in het tehuis langs. En ook 
niet zo lang, want na een kwartier begon ze te jammeren dat ze moest 
plassen of poepen. Ik vluchtte dan weg…’. 
 
 
 
Ik vond het ook naar om mijn moeder 
te helpen. Toen ze haar pols gebroken 
had, kon ze niet meer zelf naar de wc. 
Het is niet zo dat ik niet tegen poep of 
urine kan, want ik heb thuis veel dieren 
en die verrassen me nog wel eens met 
viezigheid. Nee, het was het intieme dat 
ik moeilijk vond. 
 
 
 
Maar het kan nog veel erger. Sommige demente mensen smeren met 
poep. Ze zijn weer terug in de tijd dat ze baby waren en voor een baby 
is kliederen het leukste wat er is. Maar waarschijnlijk is het ook ver-
bazing. Verbazing dat ze iets voelen bij hun anus. Hun handen gaan 
dan op onderzoek uit en dan wordt het een vieze boel.  
 
Het zou ook kunnen dat sommige demente mensen niet meer weten 
hoe wc-papier werkt. Ze weten vaag dat daar achter iets schoonge-
maakt moet worden en beginnen aan het karwei. Vervolgens vegen ze 
dan hun handen aan de muur af. 
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Voor verzorgenden hoort poep opruimen bij hun werk. Maar voor 
een partner, zoon of dochter is dat anders. Zij vinden het vreselijk dat 
hun naaste de waardigheid verliest. Van je ouders wil je liever niet 
weten wat er onder hun kleren gebeurt. Daarom is het vaak zo moei-
lijk om hen naar de wc te helpen. Het is gemakkelijker om je kin-
deren te helpen. Of je hond. 
 
Ik sprak een man met een de-
mente vrouw. Nog voor haar 
vijftigste had ze alzheimer ge-
kregen. Zolang mogelijk heeft 
de man thuis voor zijn vrouw 
gezorgd. Maar vijf jaar geleden 
is ze opgenomen en elke dag 
gaat hij naar het tehuis om 
voor haar te zorgen. Hij helpt 
haar met eten, hij poetst haar tanden, hij wast haar. 
 
Ik vroeg hem of hij vies van haar was, maar dat was helemaal niet zo. 
Hij hield van haar. Zij was zijn vrouw, ook al was er maar weinig 
meer van haar over. ‘Ik had haar het liefst thuis willen houden’, zei 
hij verdrietig, ‘maar het ging echt niet meer. Ik was uitgeput. Maar op 
de dag dat ik haar naar het verpleeghuis bracht, dacht ik: nu ga ik 
mijn vrouw levend begraven. En zo is het nog steeds. Elke keer dat ik 
afscheid neem, is het alsof ik afscheid neem van iemand die op ster-
ven ligt’. 
 
(Blz. 56) 

Mensen worden steeds ouder. De helft van de meisjes die nu worden 
geboren, kunnen honderd worden. Dat lijkt goed nieuws, maar die 
honderdjarige meisjes staan straks niet zingend hun eigen was op te 
hangen. Misschien doen hun vijftigjarige kleinkinderen dat wel. Die 
zorgen dan niet alleen voor hun ouders, maar ook voor hun grootou-
ders. Ik zie het voor me: ze zijn er allemaal nog? Wat een rijkdom! 
Misschien kost het al je aandacht en al je tijd, maar wees blij dat je ze 
nog hebt… 
 
Yvonne Kroonenberg, Wees blij dat je ze nog hebt, 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam 2017. 
Dit boek sluit aan bij het online oefenprogramma voor mantelzorgers, 
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Best veel te doen in De Noorderkroon 
Er komen regelmatig nieuwe bewoners in de appartementen en in 
de bungalows van De Noorderkroon. Mét en voor hen worden aller-
lei activiteiten georganiseerd. Pas aangekomen is het wellicht even 
zoeken waar je zoal aan mee zou willen doen. 
 
Ben je alleen en mis je 
thuis dus toch wel wat 
aanspraak, dan zou je bij-
voorbeeld elke maandag-
morgen  in onze gespreks-
groep mee kunnen komen 
praten.  
 
Waarover wij in deze club 
spreken? Dat bepalen wij 
elke keer opnieuw helemaal zelf. Het kan best wel eens gebeuren 
dat we het over een bepaald onderwerp helemaal niet eens zijn. 
Maar dat is geen probleem. We mogen toch van mening verschil-
len?  Ook als je wel genoeg in de gelegenheid bent om met een huis-
genoot of iemand anders van gedachten te wisselen over wat je las 
in de krant las of op de televisie hoorde, dan kan het soms toch nog 
een verrijking zijn wat je van anderen hoort, die daar misschien 
weer wat anders over denken.  
 
Kom dus eens op een maandagmorgen om te ervaren of zo maar 
wat praten in onze groep misschien toch ook iets voor jou is. Wij 
kijken uit naar nieuwe gezichten en we horen graag meningen van 
anderen.  
 
BINNEN ZONDER KLOPPEN. Iedere  maandagmorgen vanaf 
10.00 u. in de voormalige bibliotheek naast het podium in het res-
taurant van De Noorderkroon.  
Welkom! Namens de groep, 
                                                                                                  Annie Kuiper 
                                                                                        Menno Oosterhoff 
 
 
 
 

Binnen zonder kloppen 
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Gevonden in een stapel oude jaargangen van de Kroonbode: 

Uit de oude doos 

 

 

 



 16 

 

 

 

 
 
 

 
Als je houdt van groen en van tuinieren, en dat doe ik, zijn beestjes 
in de tuin soms vervelend, maar onvermijdelijk. Meestal lost een 
probleem zichzelf wel weer op: vogels gaan de emelten te lijf, slak-
ken kun je opruimen en voor luizen zijn er lieveheersbeestjes die 
daar gek op zijn. Maar wat er dit jaar gebeurde, had ik in al mijn 
tuinen nog nooit eerder gezien. 
 
 

Wat het eerst opviel was het aanzicht 
van de klimhortensia, tegen de schutting 
tussen mij en de buren. Hij (of zij) botte 
in het voorjaar weer prachtig uit, met de 
kenmerkende ovale en zachtgroene 
blaadjes. Maar toen de bladeren harder 
werden, bleek dat ze van vorm verander-
den. Ieder blaadje kreeg al vrij snel een 
rare kartelrand. Nooit eerder gezien. Dat 
moest wel een beestje zijn. Maar wat 
dan? Geen diertjes te bekennen, geen 
plakkerigheid of andere sporen, behalve 
dan die lelijke vraat. 

 
Ondertussen vielen de aardbeiplanten gedurende het groeiseizoen 
ook tegen: daar was ook iets mee: niet met de vruchten, dat ging 
heel goed: een mooie oogst van deze zomerkoninkjes. Maar de ver-
vormde en rafelige blaadjes; niet normaal. Ook de olijfwilg ontwik-
kelde zich anders en zelfs het groen van de vertrouwde wederik was 
aangevreten. En de vrouwenmantels, waar de dauwdruppels zo 
prachtig op kunnen schitteren, waren opeens ook niet meer gaaf...  
 
 
Wat was er aan de hand?  
Van een afstandje zag je het 
niet echt, maar de tuin en ook 
het tuinieren werd langzamer-
hand minder leuk. 
 

Allemaal beestjes 
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Oorzaak 
Het raadsel heeft zich gedurende de zomer, na allerlei speurwerk min 
of meer opgelost, met name door contacten in de buurt. Mede door 
Sietske (B. 62) werd het plaatje rond en kwam ik er achter wat er waar-
schijnlijk aan de hand was. Ook zij merkte dit soort vraat, maar dan 
vooral aan haar taxushaag. Toen zij dit vertelde, zag ik helaas ook de-
zelfde aantasting in mijn haag. Oorzaak: de TAXUSKEVER. 
 
 
Schade 
Ruim 20 jaar geleden kwam 
de kever bijna alleen maar 
voor in de taxus, waar die ook 
zijn naam aan dankt. De scha-
de van de taxuskever zijn de 
opvallende hapjes uit de rand 
van het blad.  
 
Die taxuskever gaat in eerste instantie op zoek naar taxus en begint 
daar aan te (vr)eten, maar vindt inmiddels veel planten in de buurt ook 
lekker. Tenminste: dat vertelt Internet, maar ook tuinbedrijven hier in 
Roden kennen dit fenomeen. En verder is duidelijk dat door de kli-
maatverandering deze insecten goed kunnen gedijen: hun larven over-
winteren in de grond; ze vriezen door de zachte winters niet meer dood 
en verspreiden zich overal.         
 
Planten 
De larven zijn nog schadelijker dan de kever, maar doen hun werk on-
der de grond; ze eten aan wortels en de wortelhals. Vaak merk je dat 
een plant ineens los op de grond ligt en die blijkt dan geen of weinig 
wortels meer te hebben. De larve is namelijk gek op vlezige wortels van 
bijvoorbeeld sedum, heuchera-soorten en pagysandra.  
 
Overige planten waarbij de taxuskever en larve voorkomen zijn aard-
bei, allerlei soorten bessen, druiven, bramen, frambozen, maar ook bij 
veel struiken en sierplanten zoals rozen, fuchsia, hydrangea 
(hortensia) en de groenblijvende rhododendron. Ook de hulst kan wor-
den aangetast en de veel voorkomende hedera. 
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Bestrijding 
In het voor- en najaar zijn de meeste larven actief. Het advies is 
om de kever-larven te bestrijden met nematoden vanaf half maart tot 
begin juni en vanaf half juli tot eind oktober/begin november. Nema-
toden zijn aaltjes van 0,1 mm lang die je met het blote oog niet kunt 
zien. Ze worden in een kleisubstantie geleverd, (voor mijn voortuin 
ongeveer 50 miljoen) die opgelost dient te worden in water). Met de-
ze wateroplossing moet je de aarde systematisch besproeien en daar-
na nog een paar dagen de boel nathouden. Nematoden gaan in de 
grond zelf op zoek naar de larven, scheiden er een bacterie af en leg-
gen eitjes. De larve van de kever wordt hierdoor ziek en stopt met 
eten. Na 1 tot 2 weken gaat de nieuwe generatie nematoden op zoek 
naar andere larven.  
 
De volwassen kevers, die de blaadjes eten, zou je moeten vangen, 
maar je ziet ze helaas niet omdat ze pas tevoorschijn komen als het 
donker is…  
 
Slimme beestjes dus, die rare snuitkevers. 
Benieuwd of mijn 50 miljoen aaltjes (en die van Sietske) nog slimmer 
zijn... 
                                                                                                                    Anne 
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Puzzel 

 

 

Vul de aangegeven woorden in het schema in. 
Er blijven 7 letters over die een nieuw woord vormen.

 

 
 

 AANVARING      LUCHTVLOOT 

 ABNORMAAL      ONEERVOL 

 ALGEBRA      RAADSVROUW 

 BELOVEN      RESULTAAT 

 CHAAM      RODEO 

 CHOCOMEL      SCHEERLIJN 

 DENKEND      SCHRIJFSTER 

 GARANT      STOELGANG 

 GESEL       STUKGOOIEN 

 HERSTELLEN      TORTELEN 

 HONORARIUM     VERMOMD 

 IJSBAL       VERSCHIJNEN 

 LENDE       VOORALEER 

 LOTGENOOT 
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             Noorderkroon-activiteiten 

 

Website Noorderkroon :  w w w . noorderkroonroden.nl                                                                   

Telefoonnummer hoofdgebouw: 050-5018950 

Zorggroep Drenthe: 0592-331232  

Website: www.zorggroepdrenthe.nl 

Receptie: Geopend maandag t/m vrijdag 10.00 u – 15.00 u.  

Winkeltje: Openingstijden: dinsdag, donderdag, vrij-

dag en zaterdag  van 9.30 u. – 11.30 u. 

  

Logeerkamer:  

Informatie bij Zorggroep Drenthe. 

  

Maaltijdvoorziening:   

Zorggroep Drenthe verzorgt in samenwerking met ‘Van Smaak’  

dagelijks warme maaltijden aan huis. 

Info: Klantenservice: 088-51115400  

of via Zorggroep Drenthe: 0592-331232 

  

Technische dienst: 

Technische klusjes kunt u melden bij de receptie, die worden 

doorgegeven aan de Technische Dienst van de Zorggroep. Deze 

dienst zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.  

De kosten betreffende kleine klussen gebeurt in overleg met de 

technisch medewerker. Voor grotere klussen zal een offerte wor-

den aangeboden. 

Kapsalon: Meta’s Morfose.                                                                 

Geopend elke donderdag; om zo goed mogelijk van dienst te zijn 

werkt Meta op afspraak. In overleg is de kapsalon ook op andere 

dagen / avonden geopend.  Tel: 06-21934626  of  050-3114748. 
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  Wekelijkse activiteiten 

 

Maandag             Binnen zonder kloppen   10.00 u. 

                                Bridge      13.30 u. 

                                Klaverjassen                                          14.00 u. 

                                Biljarten                                                 14.00 u. 

  

Dinsdag               Sjoelen met aansluitend drankje       14.30 u. 

  

Woensdag             Handwerken                                            9.30 u. 

                                Jeu  de boules                                        16.00 u. 

  

Donderdag            Koffieochtend                                          9.45 u. 

                                 Jeu de boules                                         10.00 u.   

                                

 Vrijdag                  Gymnastiek                                              9.45 u. 

                                 Biljarten                                                 14.00 u. 

                                 Jeu de boules                                         16.00 u. 

  

  

  

U kunt elke dag langskomen voor een  kop je koffie of 

een warme maaltijd. (Graag nog wel reserveren).  

 

Vraag de gastdame in het restaurant naar de cateringgids voor de 
mogelijkheden voor een verjaardagsfeestje, high wine enz. Zij zal 
u graag te woord staan. 

  

Voor overige activiteiten zie de flyers. 
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Mededelingen  

  

Nieuwe bewoners 
De nieuwe bewoners dienen zich zo spoedig mogelijk 

schriftelijk aan te melden bij  

de ‘Stichting de Noorderkroon’,  

P.a. Noorderkroon 100,  

93o1 JV  Roden. 

Dit conform het bij de akte van levering getekende ketting-

beding. 

  

Aanmelding voor de Vereniging Van Bungalowbewoners 

kan bij de penningmeester, B 81. 

  

  

Vrijdagsamenkomsten in de Noorderkroon 
Aanvang 19.00 uur. 

 
 
20 Oktober       Bart  Elbert     Heilig Avondmaal   
 
17 November    Klaas van der Graaf 
 
15 December    Astrid  Mekes   Kerstviering in de Noorderkroon 
  
 
 
Voorgangers: 
 
Ds. B. Elbert       050 -5019375  abelbert@planet.nl 
Ds. W. Meiles             06-37010413   dswaltermeijles@gmail.com 
Ds. K. v.d.Werf          0511- 543270    kvdwerf@chello.nl 
Past. A.F. Mekes        050-3642093   a.f.mekes@gmail.com 

mailto:abelbert@planet.nl
mailto:kvdwerf@chello.nl
mailto:a.f.mekes@gmail.com
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)          

  

  

  

  

  

   

De Kroonbode is een kwartaaluitgave van 
De Vereniging van Bungalowbewoners 

“De Noorderkroon”  te Roden 

Vereniging van Bungalowbewoners (VVB) 

Website: www.noorderkroonroden.nl 

Bestuurssamenstelling: 

contactpersoon: Sietske Veenboer, B 62             tel. 5014439          

contactpersoon@noorderkroonroden.nl 

voorzitter:   Theo van Beijeren, B 6                       tel. 5015808              

voorzitter@noorderkroonroden.nl 

secretaris@noorderkroonroden.nl  

secretaris:              vacature                                                                           

penningmeester:  Rens Roosch, B 81                             

VVB bankrekening> NL62RABO0399435336                                        

penningmeester@noorderkroonroden.nl             tel. 3643683 

bestuurslid: Oene Kuipers, B 82        

technicus@noorderkroonroden.nl      tel. 2808796 

  

Redactie:  

Jannes Leij    B  71     tel: 5017448 

Anne Polkerman   B   2     tel: 7370089 

Piet Notenbomer   B 65     tel: 5017292   

E-mail:  js.leij.9301jw@canaldigitaal.nl 

 

Stichtingsbestuur: 

voorzitter:    Roelof Houwing         (namens VVB)  

penningmeester:  Jan Schipperijn           (namens VVB) 

secretaris:    Folkert Tienkamp        (namens App.) 

lid:     Vacature                   (namens App.) 

lid:    Henk Tepper         (onafhankelijk) 

 

http://www.noorderkroon-roden.nl
mailto:contactpersoon@noorderkroon-roden.nl
mailto:voorzitter@noorderkroon-roden.nl
mailto:secretaris@noorderkroon-roden.nl
mailto:penningmeester@noorderkroon-roden.nl
mailto:technieker@noorderkroon-roden.nl
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  Kopij winternummer: inleveren uiter lijk            

  12  januari 2018 

 B 71  — email: js.leij.9301jw@canaldigitaal.nl 

       Luchtfoto De Noorderkroon, Roden 

Foto: Aerophoto Eelde 

 


