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Aan het eind van de winter, die nauwelijks een winter was, gaan we 
een zomer tegemoet die misschien een echte zomer wordt. U weet 
wel, niet te heet en niet te nat, vooral niet als we op vakantie gaan. Of, 
laten we het hopen een zomer met een betere grondwaterstand dan 
vorig jaar, met betere omstandigheden voor onze boeren of de 
drinkwatervoorziening. 
Ooit haalden mijn vrouw en ik een kennis uit Israël van het vliegtuig. 
We reden door de polder en ze vroeg ons verbaasd: “Oh, is all this  
water sweet?” Het is ruim dertig jaar geleden, toen vermoedden we 
nog niet dat ook ons landje een watertekort zou kunnen hebben. 
 
Genoeg hierover, je zou vergeten dat er veel, heel veel goede dingen 
zijn om over te schrijven. Over de praatgroep ‘Binnen zonder kloppen’ 
bijvoorbeeld die het contact in stand houdt tussen een aantal  
bewoners en dat al meerdere jaren lang. Over het vele wel en het wei-
nige wee van onze vereniging. Over veel zaken die in het verleden 
minder goed gingen en nu zichtbaar verbeterd zijn. 
 
Wij van de redactie overwegen een nieuwe rubriek te beginnen onder 
het kopje ‘Herinneringen’. Aanleiding is de bijdrage van 
Wil Nederhoed-Kristelijn van nummer 4. Zij onderging de waters-
noodramp van 1953 aan den lijve. Het is een kort verslag, maar ze 
maakt duidelijk hoe gevaarlijk het was en hoe spannend om te weten 
of het hele gezin het had overleefd. 
Verhalen hebben we allemaal. Misschien hebt u ook een belevenis die 
u in ons blad wilt plaatsen? 
 
Binnenkort hebben we weer de voorjaarsvergadering van onze Ver-
eniging Van Bungalowbewoners. Ruim tien jaar geleden was bijna 
twintig procent van de bewoners geen lid. Nu nagenoeg iedereen. We 
beseffen dat we door het onderlinge verband onze zaken beter kunnen 
behartigen. Hier maar weer eens een bedankje voor het bestuur, dat 
tijd en moeite inzet voor ons allen. 
 
Tenslotte kunnen we melden dat onze redactie collega Jannes Leij na 
een lange tijd onder behandeling te zijn geweest, weer naar huis kan. 
Misschien al is als u dit leest. We missen je, Jannes, vooral ondergete-
kende die nu de Kroonbode moest opmaken. 
 
                      Namens de redactie, 
             Piet Notenbomer 

 Voorwoord 
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We hebben al een aantal fraaie dagen gehad in februari; overal op 
de Noorderkroon waren bewoners al weer bezig in de tuin. Maar 
momenteel, terwijl ik dit schrijf, is het regenachtig met een stevige 
wind. Maart roert zijn staart. Maar het voorjaar staat voor de deur 
en we hopen op meer mooie dagen. 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 

We begonnen het nieuwe jaar ook deze keer met een nieuwjaarsrecep-
tie, aangeboden door de Vereniging van Bungalowbewoners in samen-
werking met Stichting de Noorderkroon. Marianne Kuiper, Sietske 
Veenboer en Anne Polkerman namen de organisatie voor hun reke-
ning en de dames van ‘De Buren’ verzorgden heerlijke hapjes en 
drankjes. De opkomst was groot, het was gezellig vol in de zaal. Het 
was een geanimeerde bijeenkomst die zeker ook het volgende nieuwe 
jaar voor herhaling vatbaar is. 

 

 

Van de bestuurstafel 



 4 

 

 
 

Bestuurszaken 

Gelukkig spelen er momenteel geen verontrustende zaken op de 
Noorderkroon. Het bestuur volgt uiteraard met grote belangstelling 
mogelijke ontwikkelingen wat betreft de vervanging van het hoofdge-
bouw. Verder is er regelmatig contact met de Zorggroep Drenthe via 
onze leden in de cliëntenraad, Marianne Kuiper en Sietske Veenboer. 
We kunnen constateren dat het onderhoud van het terrein naar wens 
verloopt. Omdat de route van het legen van de afvalcontainers veran-
derd is, was er aanvankelijk enige verwarring, maar nu zijn de bewo-
ners er attent op dat de containers al vroeg aan de weg moeten staan. 
Bij het ophalen van het plastic en blik gaat het nog wel eens mis. Er 
blijven zakken achter met een sticker, waarop vermeld staat dat de 
inhoud niet geschikt is om verwerkt te worden. Helaas blijven deze 
zakken dan vervolgens liggen. Wilt u hierop attent zijn en het afval op 
een andere  manier aanbieden? 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 11 april zal de Voorjaarsvergadering van de leden van de VVB ge-
houden worden. Het jaarverslag van het secretariaat vindt u elders in 
deze Kroonbode, het financiële jaarverslag wordt u op de vergadering 
uitgereikt en toegelicht door de penningmeester. 

Als gast hebben we uitgenodigd mevr. Barbara Versteegen, de nieuwe 
locatiemanager van de Zorggroep Drenthe op de Noorderkroon; zij zal 
de recente ontwikkelingen toelichten. 

De leden van de VVB zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst 
bij te wonen. Er zal nog een bericht hierover bij u aan huis worden 
bezorgd. 

 

      Namens het bestuur,  
      Theo van Beijeren, Bung. 63 
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Ter voorbereiding op onze Algemene Ledenvergadering vindt u op 
deze bladzijden het Jaarverslag over 2018 van het bestuur. Het 
Financieel Jaarverslag wordt tijdens die vergadering door de 
penningmeester gepresenteerd. De ALV wordt gehouden op 
donderdag 11 april 2019, aanvang 15 uur in de grote zaal van de 
Noorderkroon. Noteert u alvast datum en tijd? De agenda wordt 
tevoren bij u thuisbezorgd. Graag tot dan!  

 

Nieuwjaarsreceptie 
Onze eerste verenigingsactiviteit van 2018 was de organisatie van een  
Nieuwjaarsreceptie. Deze in samenwerking met de Stichting De 
Noorderkroon en de Zorggroep Drenthe opgezette bijeenkomst was 
opnieuw een groot succes. Namens het bestuur blikte de voorzitter 
terug op een rustig en goed verlopen jaar, wat de Vereniging van 
Bungalowbewoners betreft. Het terrein ziet er goed verzorgd uit en er 
blijkt een groeiende  vraag te zijn naar bungalows. Ter verkoop 
aangeboden woningen worden snel verkocht. Om  gelegenheid te 
bieden om ook met andere bewoners kennis te maken dan die 
waarmee we aanvankelijk aan een tafel hadden plaatsgenomen, bracht 
Anne Polkerman de bezoekers op de been. Zo werden er nieuwe 
contacten gelegd. De middag verliep in een plezierige en ontspannen 
sfeer en de hapjes en drankjes, verzorgd door het personeel van “Bij 
de Buren”, vielen goed in de smaak.  

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar een aantal malen. Tijdens 
de bestuursvergaderingen passeerden verschillende onderwerpen de 
revue. Een kleine greep daaruit: omdat we er tot op heden nog niet in 
geslaagd zijn een nieuwe secretaris te vinden na het vertrek van Ad 
van Nes, zijn de secretariaatstaken verdeeld onder de overige 
bestuursleden. Beurtelings wordt er genotuleerd en het 
secretariaatsadres is voorlopig Noorderkroon 63. We hopen zo 
spoedig mogelijk deze vacature te kunnen vervullen. Wat de 
bestuurssamenstelling betreft kan ook worden vermeld, dat Oene 
Kuipers afgetreden is en dat zijn plaats is ingenomen door zijn vrouw 
Marianne. Als adviserend lid is tot het bestuur toegetreden Jan 
Kemkers.  

Jaarverslag 2018 



 6 

 

 

 
De veiligheid op het terrein was regelmatig een 
punt van aandacht. Er is een Whats Appgroep 
in het leven geroepen om verdachte zaken aan 
elkaar te kunnen doorgeven. Ook werden er 
bordjes geplaatst bij de ingangen van het 
terrein om aan te geven dat er camerabewaking 
aanwezig is.  

 

 

‘RAS op Glas’, de groep die ijvert voor aansluiting op het glasvezelnet 
rond Roden, is ook enkele malen aan de orde geweest; omdat er geen 
grote belangstelling blijkt te zijn onder de bewoners zijn hierin verder 
geen initiatieven ontplooid. Belangrijk is uiteraard ook, of de 
Zorggroep zal deelnemen. We wachten nadere ontwikkelingen af.  

Het bijhouden van het ‘groen’ op het terrein in een punt van blijvende 
aandacht. Een hovenier onderhoudt, samen met enkele mensen uit de 
Stichting en het bestuur, de bomen en vooral de lager hangende 
takken, waardoor onveilige situaties voorkomen worden.  

Namens de vereniging hebben Sietske Veenboer en Marianne Kuiper 
zitting in de Cliëntenraad en onderhouden het contact met de 
Zorgroep Drenthe. Vanwege het gebrek aan agendapunten is besloten 
de Algemene Ledenvergadering in het najaar te laten vervallen. 

 

Voorjaarsvergadering 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2018 verwelkomt 
de voorzitter mevrouw Mirthe Poort van de Gemeente Noordenveld 
en de wijkagent Sander Bijvank, die ons voorlichten over het thema 
‘Buurtpreventie’. Dit onderwerp werd door het bestuur gekozen 
vanwege enkele incidenten die hadden plaatsgevonden op ons terrein.  

Alhoewel Roden een veilige woonomgeving biedt, kan de 
Noorderkroon vanwege de excentrische ligging doelwit zijn van 
babbeltrucs en inbraak. Advies aan alle bewoners: wees alert op 
afwijkingen van de normale gang van zaken, en meld die. Zoals 
hierboven al vermeld werd, is er inmiddels camerabewaking en een 
Whats App-groep.  

 



 7 

 

 

Nadat nieuwe bewoners zich hebben voorgesteld kwamen de 
jaarverslagen aan de orde.  

Vervolgens wordt namens de Stichting meegedeeld, dat de bij de 
Nieuwjaarsontmoeting beloofde boompjes zijn aangeplant en dat er 
een excursie is georganiseerd voor bestuurders van de Gemeente 
Noordenveld naar een woonvoorziening in Zuidlaren, ter oriëntatie 
op wat in Roden mogelijk kan zijn. 

Website  

De website van de VVB voorziet in een behoefte, zo blijkt. Via de 
website komen regelmatig berichten binnen van mensen die op zoek 
zijn naar een bungalow op de Noorderkroon en het bestuur vragen 
wat de mogelijkheden zijn. Het bestuur kan uiteraard niet 
bemiddelen, maar verwijst steeds naar Funda om actueel 
woningaanbod in de gaten te kunnen houden en geeft het advies om 
makelaars een zoekopdracht te geven. 

 

Tenslotte 

Zoals hierboven al werd gemeld, is er nog altijd een vacature in het 
bestuur van de VVB. We zouden graag enige versterking krijgen.  

Daarom een verzoek aan u allen: 
wanneer u benaderd wordt, denkt u 
er dan eens serieus over na of dit 
niet iets voor u is. We vergaderen 
niet vaak, altijd in een plezierige 
sfeer, en u bent betrokken bij wat er 
in uw eigen woonomgeving gebeurt. 
Natuurlijk kunt u ook zelf contact 
met het bestuur opnemen! 

 

 

 
 

                               Roden, maart 
2019, Namens het bestuur, 

Theo van Beijeren 
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  Noorderkroon 8 

 

Wij ontmoetten elkaar op 8 augustus 1968 bij het openluchtspel in 
Roderwolde. Allies (geboren 9 september 1943 te Roden) gevraagd 
door een vriendin om mee te gaan en Jan (geboren 14 mei 1945 te 
Groningen) door een vriend. Jan met frisse tegenzin want de 
volgende dag stond een vakantiereis gepland naar Denemarken. Het 
contact leidde tot meer contact en op 3 juli 1970 werd in Roden ons 
huwelijk voltrokken. 

 

Roden was voor Jan niet onbekend. Zijn ouders hadden een 
vakantiehuis in de Zuurseduinen. Veel van de omwonende jeugd was 
daardoor ook later al bij Jan bekend. Ook kende hij het mooie statige 
landhuis van Hoederken in het dorpscentrum, dat later moest wijken 
voor een rij lelijke winkelpanden. Ook het pand van Weites waar wij 
receptie hielden, was niet bestand tegen de “moderne” tijd. 

 

Allies was onderwijzeres op de Scheepstraschool, waar Jan af en toe 
nog een bordtekening afleverde. Jan werkte bij NASK, een grote 
assurantie beursmakelaar in Groningen. In Groningen betrokken wij 
een woning in de Troelstralaan. Hoewel wij ons daar heel prettig 
voelden, verhuisden wij naar Deventer. Jan kreeg een baan als 
accountmanager bij de ABN wat uiteindelijk, via omwegen, 
resulteerde in een eigen bedrijf als riskconsultant in de 
tuinbouwsector. Allies werkte in Deventer als onderwijzeres op de 
Oosterschool en maakte de toestroom mee van Turkse kinderen in de 
klas, voorwaar geen sinecure. 

 

Van een mooie benedenwoning naar een woning in een torenflat was 
voor Jan een grote overgang. Allies waardeerde de ruime woning 
meer. Toen, na twee jaar, de komst van een kleine zich aandiende, 
verhuisden wij naar een rijtjeshuis, met tuin. Met de komst van onze 
dochter werd ook een huisdier gekocht. Het was een fijne lieve Duitse 
herder, maar pas op; kom als onbekende niet te dicht bij de dochter.  

Weer twee jaar later kochten wij een helft van een dubbel herenhuis 
aan de Jacob van Deventerstraat. Drie maanden daarvoor werd onze 
zoon geboren en was het gezin compleet. 

  

Buurtgenoten 

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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Na 47 jaar verkochten wij het huis. De kinderen waren vertrokken en 
het huis was een maatje te groot geworden. Niet alleen dat, maar ook 
dat Jan na hartfalen, hartritmestoornissen ook nog een operatie moest 
ondergaan op een vergroeiing in de nekwervels. Resultaat een 
incomplete dwarslaesie en sterk verminderde beweeglijkheid. 

Toen kwam de Noorderkroon in zicht. Voor Allies de terugkeer naar 
eigen grond. De Noorderkroon is gebouwd op het land dat behoorde 
tot de boerderij van haar ouders. De keuze was vooral geënt op de 
voorzieningen die kunnen worden geboden. Na de verbouw betrokken 
wij de woning in juli 2017. 

 

Waar storen wij beiden ons aan?  Het grote aantal onbenullige 
Nederlandse tv programma’s. 

Wat is hinderlijk? Dat “deskundigen” zich uitlaten over andere 
terreinen dan hun eigen vakgebied en ongenuanceerd het standpunt 
van anderen napraten. 

Wat is en blijft belangrijk: verdraagzaamheid, eerlijk zijn en respect 
voor de mening van anderen 

Waar genieten wij van? De vogels en de eekhoorns bij ons 
vakantiehuis. 

                Allies en Jan Kamminga 

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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         Noorderkroon 74 

 
Ik zal mij als nieuwe bewoonster van de Noorderkroon even voorstel-
len: Mijn naam is Lucie van Sluis en ben sinds 1 september woonach-
tig op de Noorderkroon 74, samen met Jose Rodenburg en onze blon-
de golden retriever Anne en onze je weet wel kater Joepie. 
 
De reden is wat kleiner wonen. Vooral de grote tuin werd ons teveel. 
Na lang zoeken kwamen we op de Noorderkroon terecht. Het was  
liefde op het eerste gezicht alsook de mooie omgeving. Het “voelde” 
allemaal goed. 
 
We werden door onze buurvrouw Mien Meertens heel hartelijk ont-
vangen. Ook door de andere bewoners werden we hartelijk ontvangen 
alsmede door beide verenigingen van de Noorderkroon. 
Nu wij hier al 5 maanden wonen, kunnen wij alleen maar zeggen dat 
het ons prima bevalt. De sfeer (o zo belangrijk) is heel goed en we 
voelen ons hier helemaal thuis. 
 
Wij zijn beiden creatieve mensen. Jose tuiniert graag en wacht met 
smart op het voorjaar zodat haar ideeën tot uiting kunnen komen. 
Lucie heeft als hobby’s schilderen, dichten (zie hieronder) en zit in het 
Mensingher koor. 
Beiden zijn wij natuurliefhebbers en fietsen dan ook graag door dit 
prachtige stukje Drenthe (nog veel te ontdekken). 

Lucie van Sluis 
Jose Rodenburg 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtgenoten 
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STILTE 

 
 

In de stilte spreken bloemen 
Allen hun eigen taal 
Als je goed luistert 

Spreken zij over “Schoonheid”, het hoogste ideaal 
 

In de stilte hoor je wateren 
Beken, meren en fontein 

Als de zon weerspiegelt in het water 
Voel je het mysterie van het ZIJN. 

 
Lucie van Sluis  

2017  
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VOORDELEN 
 
Ouderdom komt helaas  vaak met gebreken , maar er zijn ook voordelen, 
misschien wel meer dan je denkt!  
 
Het tijdschrift ‘NOUVEAU’ verzamelde uitspraken van een aantal mensen 
over het ouder worden. Het zijn allemaal Amerikanen, met namen als 
Michelle Obama en acteur Morgan Freeman. De quotes zijn min of meer 
universeel en vooral optimistisch. Kortom: ouder worden, je doet er niets 
aan, maar je kunt het wel positief bekijken én er je voordeel mee doen. 
 
• Hoe ouder, hoe krachtiger.  
 Je ziet de dingen meer in perspectief, bedenkt sneller 
 oplossingen (of weet wanneer stressen zinloos is) en doet elk 
 jaar meer levenswijsheid op - waarmee je jezelf, maar ook 
 anderen kunt helpen als het even tegenzit.  

 
• Je geeft zóveel minder om wat anderen denken. Denk lekker, 

maar jij ligt er geen seconde wakker van. Je weet wat je waard 
bent, hebt hopelijk een goed leven, plus vrienden die je door en 
door kennen - en nog steeds van je houden. Niets meer aan 
doen.  

 
• Onafhankelijkheid. Ik ben zo blij dat ik me niet langer 

'verontschuldig' voor de manier waarop ik leef. Vroeger was ik 
vaak bezorgd en vergeleek ik mijn leven - en de manier waarop 
ik mijn kinderen grootbracht - continu met anderen. Nu kies ik 
ervoor om niet langer mee te gaan met de massa - en wat blijkt: 
niemand die daar kritiek op heeft. 

 
• Terwijl je groeit, leer je. Ouder worden draait niet om 'aftakelen' 

maar om groei.  
 
• Als ik terugkijk, blijkt dat ik het leven pas echt doorhad vanaf 

mijn vijftigste.  
 
• Grenzen stellen wordt met het jaar makkelijker. 'Ja', maar 

vooral ook 'nee' zeggen: wat een zegen dat dat steeds soepeler 
gaat. Heerlijk overzichtelijk, het ruimt zo lekker op in je hoofd. 

 

Ouder worden 
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• Veel tijd om op vakantie te gaan. Wat een feest. En dat vieren we 

graag op Ibiza in het voorseizoen, of Sardinië.... heerlijk.  
 
• Ik heb me nooit eerder zo zelfverzekerd gevoeld, en zo helder 

over wie ik ben.  
 
• Hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf in de schoenen plaatst 

van een ander. Je wordt begripvoller. Dat maakt niet alleen de 
wereld een beetje mooier, je waardeert ook je eigen leven meer 
door alles van verschillende kanten te bekijken. 

 
• Noemde je me nu net oud? Ik geef de voorkeur aan het woord 

'ervaren'.  
 
• Je wordt nog sexyer ook. Je wordt met de jaren beter in de 

dingen die je doet. Vrienden van mij die ouder zijn dan ik - en 
dat zijn de meesten - zijn scherper dan ze waren. Ze kwamen pas 
echt tot bloei na hun veertigste. Alles wordt een beetje sexyer als 
je ouder wordt. Je wordt verleidelijker. Zelfverzekerder. 

 
• Mensen worden vaak 

een beetje gekker als ze 
ouder worden. Ik kan 
gewoon raar doen 
wanneer ik wil en het 
interesseert me geen bal 
wat anderen daarvan 
denken.  

 
• Je durft te falen. 

Heerlijk dat de wereld 
aan je voeten ligt als 
twintiger, maar je bent 
vaak ook onzeker. Nu 
kom je op het punt 
waarop je denkt: 'Ja, ik 
kan de mist ingaan. Nou 
én?' Alleen al dat besef, 
dat is rijkdom.  
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• Ik voel me beter dan ooit. Als ik foto's van mezelf als jonge meid 
zie, denk  ik: ik was prachtig, maar dat zag ik toen niet'. Of ik 
denk: 'wow, ik zie er nu veel beter uit'. Ik was 
onnozel, onzeker staat op mijn voorhoofd geschreven, ik 
probeerde iemand te zijn die ik niet was - terwijl ik dacht dat ik 
cool was... 

 
• Je wordt milder. En daar is helemaal niets mis mee. Maak je 

geen zorgen als je niet langer gigantisch piekt of diepe dalen 
kent. Als je denkt: 'Als ik morgen mijn huis kwijtraak, vergaat de 
wereld niet." Want je weet inmiddels dat er ergens anders wel 
weer een deur opengaat.  

 
• Je (her)neemt de controle over je leven. Op een zekere leeftijd 

realiseer je je dat je niet alleen een echtgenote, moeder of zus 
bent, maar de hoofdpersoon in je eigen verhaal. Je hebt een 
kans om dat verhaal te herschrijven en om dingen te doen die je 
altijd al wilde doen - maar te bang was om ze uit te voeren. Toen 
ik 59 was verliet ik mijn man en begon opnieuw. Het was het 
moeilijkste wat ik ooit heb gedaan, maar nu ben ik zo blij met 
mijn leven. En ik heb een partner gevonden die mij liefheeft 
zoals ik ben. Het is heel sexy om een 'nieuw vriendje' te hebben 
op je 63ste! 

 
• Onbevreesdheid. Hoe ouder je wordt, hoe minder er is om bang 

voor te zijn. 
 
• Ik wil geen dertig meer zijn - jij wel? Natuurlijk, ik denk soms 

dat ik eruit zou willen zien zoals op mijn dertigste, en ik wil me 
best zo jong voelen - maar ouder worden heeft mij zoveel 
gebracht, ik heb zoveel baat bij alle inzichten en ervaringen, dat 
ik die voor geen goud zou willen missen. 

 
• Diepgang. In het leven is het eerste deel altijd spannend (met al 

die 'eerste keren'), maar het tweede deel van je leven, daarin ga 
je pas echt de diepte in.   
             

      
      

                       Anne         
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Zoals u vast wel hebt gemerkt is de route voor het ophalen van het huisvuil 
veranderd: de Noorderkroon is op dinsdagmorgen al heel vroeg aan de 
beurt. Veel mensen zetten daarom de container ‘s avonds al bij de weg; wel 
zo handig.  
 
Onze penningmeester Rens Roosch heeft heel attent de mensen met een hem 
bekend e-mailadres op de hoogte gesteld. Ook voegde hij nog een lijstje toe 
over PMD- afval: met name de dingen die beslist niet in de plastic zakken 
mogen. Daarover blijkt toch vaak verwarring te bestaan en zo kan het ge-
beuren dat er zakken niet worden meegenomen. Daarom hieronder nog wat 
informatie van Milieu Centraal. 
 
Nederlanders produceren jaarlijks bijna 500 kilo afval per persoon. 
Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in, terwijl we eigenlijk 
ruim 80% van het huishoudelijk afval kunnen scheiden. Niet alleen 
meer, maar ook beter scheiden is belangrijk: hoe hoger de kwaliteit 
van het gescheiden afval, hoe beter het gerecycled kan worden. Zo 
kunnen we de waardevolle grondstoffen opnieuw benutten.  
 
Maar welk afval hoort nou waar? De 
chipszak, het melkpak en aluminium-
folie leveren de meeste verwarring op. 
Dat ziet Milieu Centraal aan 
de Afvalscheidingswijzer, waar een 
half miljoen keer per jaar wordt opge-
zocht welk afval in welke bak 
hoort. Overigens: PMD staat voor 
Plastic, Metaal en Drank-verpakking. 
 

Top 10 instinkers 

1. Chipszak: binnenkant aluminiumlaagje= Restafval 
2. Melkpak: drankverpakking= PMD 
3. Aluminiumfolie: puur zilverfolie= PMD 
4. Verpakkingspiepschuim: blokken of (vlees)schaaltjes= Restafval 
5. Deodorantspuitbus: door drijfgasresten= Restafval 
6. Pillenstrips= Restafval 
7. Luiers: niet te recyclen= Restafval 
8. Theezakje: met nietje of plastic= Restafval 
9. Aluminium drinkblikje= PMD 
10. Klein glas: bijv. gebroken theeglas, niet in glasbak= Restafval 

Afvalscheiding 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
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    DE NOODKLOK 

Op 2 maart verscheen een persbericht van Vogelbescherming 

Nederland. Daarin werd de noodklok geluid voor een groot aantal 

zogenaamde boerenlandvogels. Als er niet heel snel iets gebeurt, 

zullen veel van die soorten over 10 jaar praktisch uit Nederland zijn 

verdwenen. Hoe heeft het zover kunnen komen? 

 

Afgelopen najaar werd het opnieuw duidelijk: Nederlandse boeren-
landvogels hebben het extreem moeilijk. De cijfers van de nieuwe 
vogelatlas spreken voor zich: de Kievit nam in enkele decennia af met 
zo’n 50%, de Grutto met bijna 75% en Patrijs en Veldleeuwerik met 
maar liefst 95 %. Een triest rijtje. In veel gevallen is de mens de 
voornaamste schuldige aan deze achteruitgang, die heeft steeds meer 
terrein nodig voor steden en industrie en de overblijvende landelijke 
gebieden worden door gewijzigd grondgebruik steeds minder geschikt 
voor vogels. Ze vinden er nauwelijks nog voedsel en broedgelegenheid.  
 

Natuurbeleid 
Daar is sinds enkele jaren nog een ander probleem bijgekomen. De 
Staat der Nederlanden heeft het natuurbeleid gedecentraliseerd. Ze 
heeft dat letterlijk over de schutting gegooid bij de provincies zonder 
de daarvoor benodigde middelen mee te gooien. Het gevolg hiervan is 
dat het natuurbeleid divers en verbrokkeld is geraakt. In een aantal 
provincies waaronder Gelderland en Flevoland is er zelfs nauwelijks 
nog sprake van beleid op dit gebied. Het zoveelste voorbeeld van het 
mislukken van decentraal beleid en privatisering. 
 
Vogelbalans 
De noodkreet van de Vogelbescherming staat niet op zich. SOVON, de 
Nederlandse organisatie die in samenwerking met het CBS, de vogels 
van ons land al jaren volgt, publiceert ieder jaar een vogelbalans. In de 
meest recente vogelbalans, die van 2018 laten akker- en weidevogels 
een vrije val zien...  

Natuur 
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Wat verder opvalt is, dat de aantallen van ‘bijzondere’vogels meestal 
afnemen. Onder bijzonder versta ik dan vogels die gespecialiseerd zijn 
qua voedsel- en biotoop eisen, zoals bijvoorbeeld de Scholekster, 

Patrijs en onze Nationale vogel: 
de Grutto. 
 
‘Gewone vogels’, zoals de 
Roodborst en Koolmees passen 
zich qua voedsel en biotoop 
gemakkelijker aan. Je zou 
kortweg kunnen zeggen dat er 
van de ‘gewone’ vogels meer 
komen en van de ‘bijzondere’ 
steeds minder.  
 

Kortom: de Nederlandse vogelbevolking wordt steeds uniformer, 
maar neemt in totaliteit af.  
 
Toch zijn er ook groepen vogels die het beter doen, zoals een aantal 
moeras- en bosvogels. Dat is voor een deel te danken aan het 
aanleggen van nieuwe waterbergingen die nodig zijn om Nederland 
droge voeten te laten houden. In deze moerassige gebieden (denk 
bijvoorbeeld aan de Onlanden) komen daar voorkomende soorten 
goed aan hun trekken. Ook vogels van (steeds ouder wordende) 
bosgebieden doen het niet slecht. Dat komt omdat dergelijke bossen 
steeds meer voedsel en broedgelegenheden bieden.  
 
Mensingebos 
Overigens geldt dit positieve verhaal niet voor ons eigen bos, het 
Mensingebos. Daar heeft een telling door SOVON in 2018 aangetoond 
dat de broedvogelstand achteruit holt. Dat komt volgens de 
onderzoeker onder andere door het steeds drukker worden van het 
bos. Ook recent Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat recreanten 
in bossen een negatief effect op de aantallen bosvogels en de 
verscheidenheid aan soorten hebben.  
 
En dan te bedenken dat de gemeente Noordenveld aangezet door 
enkele fanate mountainbikers ook nog een MTB-route in het al 
overvolle bos wil aanleggen. Om dit te voorkomen voeren een aantal 
bewoners van de Noorderkroon samen met het IVN overigens al enige 
tijd een rechtszaak. 
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Noorderkroon 
Hoe gaat het dit voorjaar met de vogels op de Noorderkroon zelf? 
Tijdens de zeer zachte winter verbleven er naar mijn idee maar weinig 
vogels op ons park. Ze hadden overal in de natuur volop voedsel en 
dan hoeven ze niet zo nodig op onze voertafels te komen. De laatste 
paar dagen zie ik ineens veel meer vogels rond het huis. Voor een deel 
terugkomende dieren die langzaam naar hun broedgebieden terug 
willen zoals Vinken, Kepen en Sijzen en hier nu een graantje 
meepikken. Maar ineens komen ook standvogels uit Mensinge mee-
eten. Ik zag ineens de Appelvinken en Groenlingen snoepen van mijn 
zwarte zonnepitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Appelvink is een grote uitvoering van de vink met een hele grote 
snavel waarmee hij kersenpitten kan kraken. Maar toch werd hij op 
mijn voertafel weggejaagd door een territoriale huismus. Wat ik mis 
zijn de Winterkoning, de Heggenmus en de Bosuil. Maar misschien 
komt dat wel omdat ik niet meer met de hond uitga, dan zie en hoor je 
minder. Mijn hond Bruno is overigens dit najaar ingeslapen.  

Wel prachtig is dat er zich eind februari maar liefst vier scholeksters 
hebben gemeld om te broeden op het platte dak van het hoofdgebouw, 
hoewel dat positieve gevoel van mij niet wordt gedeeld door sommige 
anderen, die vinden dat deze vogels toch wel erg veel lawaai maken.  

Advies: een hoorapparaat is af en toe toch wel handig, vooral omdat ie 
bij overlast uit kan!                                  
               Jan Schipperijn 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/data/photo/2018/02/appelvink_5a959e1d1fd13_large.jpeg
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Het gedicht ‘De tuinman en de dood’ is bekend van P.N. van Eyck 
(1887-1954).  
 
Een Perzisch edelman vertelt dat zijn tuinman die ochtend tijdens het 
werk de Dood heeft ontmoet en op het paard van zijn meester naar de 
stad Ispahaan is gevlucht. Een paar uur later ontmoet de edelman zelf 
de Dood. Die vertelt hem dat hij verbaasd was geweest dat de tuinman 
daar aan het werk was, want hij had de opdracht de tuinman 's avonds 
te gaan halen in Ispahaan. De moraal is duidelijk: men kan aan de 
dood niet ontkomen.  
 

DE TUINMAN EN DE DOOD 
 

Een Perzisch edelman:  
 

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!  

 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.  
 

Ik schrok en haastte mij langs de and’re kant, 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.  

 
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -  
 
 

Van middag - lang reeds was hij heengespoed - 
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.  

 
'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 

'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'  
 

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,  

 
Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 

Die ik 's avonds halen moest in Ispahaan.'. 
 

Poëzie 
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Hierbij het verslag van iemand die de Watersnoodramp van 1953 aan 
den lijve heeft ondervonden. Toentertijd woonde ik als 15-jarig meisje 
met mijn ouders en twee broers in Oosterland, een plaatsje dicht bij 
Zierikzee. Op 31 januari zaten we te luisteren naar een reportage op de 
radio van de vijftiende verjaardag van prinses Beatrix en toen hoorden 
we hoe slecht het weer wel was, het stormde verschrikkelijk. 

In de vroege ochtend van 1 februari kwamen de buren die achter de 
dijk woonden en vroegen of ze bij ons binnen mochten komen, omdat 
hun huis al in het water stond. Mijn vader zei: “ Ik denk dat we beter 
naar het hoger gelegen Schouwen kunnen gaan, want daar bleef het in 
1945 ook droog, toen de Duitsers het moedwillig onder water hebben 
gezet”. 

Mijn moeder werd met de plaatselijke molenaar naar een dorp 
verderop gebracht. Mijn broer en ik gingen met de fiets, maar kwamen 
niet verder dan Nieuwerkerk, een dorp verderop. Het water kwam ons 
toen al tot aan de borst. We moesten onze fietsen loslaten en zijn bij 
onbekende mensen naar binnen gegaan. Daar moesten we al direct 
naar de zolder, zo hoog stond het water al. We zagen het water tree 
voor tree stijgen. Het water op de zolder stond zo hoog dat we een gat 
in het dak hebben gemaakt en zo zaten we met z’n dertienen boven op 
de nok van het dak. Het duurde niet zo lang of het huis stortte in.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinneringen 
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Een onbekende man, mijn broer en ik konden een gedeelte van de 
zoldervloer die daar dreef bemachtigen en zo dreven we in de kou met 
eb en vloed op en neer.  

Ik denk dat het maandagmiddag was, dat we aanspoelden aan de dijk 
bij Ouwerkerk. Tussen dode mensen en kadavers door konden we de 
dijk bereiken. Daar stond nog een huisje waar steeds meer mensen 
kwamen, in de kasten hebben we droge kleren kunnen vinden, die we 
maanden na die tijd keurig terug hebben gebracht. 

Het was dinsdag of woensdag toen er vissers van Yerseke kwamen, die 
ons met hun boten hebben opgepikt, en gelukkig kwamen we in het 
dorpje Yerseke aan. Toen hebben we contact gezocht met familie in 
Den Haag, daar mochten mijn broer en ik naar toe.We hoorden later 
dat mijn vader en jongste broer in de Ahoy-hal in Rotterdam zaten en 
die zijn ook naar Den Haag gekomen. Maar van mijn moeder hoorden 
we maar niks; dat was het allerergste. 

Zaterdagavond, dus bijna een week later, kregen we een telefoon-
nummer van het Rode Kruis, en hoorden we dat mijn moeder in 
Amersfoort was. Mijn vader heeft mijn moeder toen direct opgehaald 
en een dag later waren we gelukkig allemaal weer herenigd. In Den 
Haag zijn we nog zes weken gebleven en zijn toen geëvacueerd naar 
Schoondijke, in Zeeuws Vlaanderen. Daar stond een arbeidershuisje, 
compleet ingericht door de bevolking, voor ons klaar. Ze hebben ons 
hartelijk ontvangen. Negen maanden hebben we daar gewoond, we 
hebben er hele goede vrienden aan over gehouden, waar we nog steeds 
contact mee hebben. 

We gingen weer terug naar Oosterland, maar daar was geen werk voor 
mijn vader en twee broers. Mijn vader verbouwde vlas, maar dat was 
door de zoute grond niet meer mogelijk. In 1954 heeft mijn vader een 
boerderij in het noorden van Groningen (Kantens) gekocht en in 1960 
ben ik getrouwd met een Middelstummer en woon nu al weer jaren in 
Roden. 

De Watersnoodramp is nu 66 geleden, maar het zit in mij verweven 
het laat me nooit meer los. 

 
Wil  Nederhoed-Kristelijn, Noorderkroon 4 
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Zo heet onze gespreksgroep. Wij, leden van deze club wonen allemaal 
op het terrein van De Noorderkroon of in de nabije omgeving. Elke  
maandagmorgen komen we bijeen.  

Om  elkaar een beetje bij te praten over de actualiteit. Over wat er om 
ons heen gebeurt. In de ruimste zin.  

Sommige buitenstaanders noemen dat zwammen. Omdat zij denken 
dat wij kletsen over zaken waar we  weinig – of nog minder – van 
weten. Dat gebeurt inderdaad ook wel eens, maar dan is dat met de 
bedoeling er juist wel iets meer over te weten te komen. 

Onlangs beweerde iemand bijvoorbeeld met grote stelligheid dat 
volgens de wet kinderen van een en dezelfde moeder altijd allemaal 
dezelfde achternaam moeten krijgen. Ook als haar kinderen 
verschillende vaders hebben. Al die halfbroertjes en -zusjes zouden 
toch de familienaam moeten krijgen van de man die het oudste kind 
verwekt heeft.    

Een gespreksgenoot was er net zo zeker van dat dit klinkklare onzin 
is. Er volgde een discussie in de vorm van “wel-is” en “niet-is”.  
Hoewel we bijna allemaal geneigd waren in te stemmen met de 
tweede spreekster was er niemand die het gezag bezat om de knoop 
door te hakken. Die missen we nog. Misschien een hint voor jou, 
lezer van dit stukje? 

Een andere kwestie. Een deelneemster vond verkiezingen onzin. 
Iedereen is toch alleen maar uit op zijn eigen belang en niet op wat 
goed is voor onze samenleving. Zij stemt dan ook nooit. Een 
tafelgenoot vond dat niet goed. Hij zei: “Je hebt dan ook niet het 
recht om achteraf kritiek te hebben op besluiten van de 
Gemeenteraad, de Provinciale Staten of van onze regering.” Dat was 
geen probleem voor de eerste spreekster. “Daar heb ik ook nooit 
kritiek op,” zei ze. “Hoe zou dat ook kunnen,” vervolgde ze, “ik heb 
geen notie van wat Gemeente- en Provinciebesturen doen.” Dus: 
einde van de discussie. Onbevredigend? Ja, eigenlijk wel. Was er 
toen maar iemand geweest die ons allemaal had kunnen overtuigen 
van het een of van het ander.  

Iemand onder de lezers misschien? 

Nog een andere discussie. Zijn we het wel of niet eens met D66 die 
vindt dat onze Burgemeesters niet langer moeten worden benoemd 
door de Koning maar rechtstreeks gekozen door het Volk? Niemand 
van onze groep is het met dit D66-standpunt eens. Sterker nog: we 

Binnen zonder kloppen 
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zouden juist allemaal, ja heus allemaal,  willen dat het ambt van 
Burgemeesters en Gemeenteraadsleden zou worden opgedoekt. Zet 
een stuk of wat goed opgeleide bestuursambtenaren op hun stoel, 
vonden we.  

Wij stuurden dit idee eensgezind door naar de Afdeling van 
GroenLinks in Noordenveld. Maar  GroenLinks antwoordde niet. 
Althans niet officieel. Van iemand die de betreffende GL- vergadering 
had bijgewoond hoorden we naderhand wel dat onze brief voor 
kennisgeving was aangenomen. GL-Noordenveld vond onze brief 
blijkbaar te dom om beantwoord te kunnen worden.  

Dat zal waar zijn, maar die domme mensen worden wel geacht te 
kunnen stemmen. 

O nee, we hebben het echt niet alleen over politiek getinte vragen. 
Soms praten we over een boek dat iemand gelezen heeft, soms over de 
vraag wat ons als Nederlanders verbindt en dus onderscheidt van 
Duitsers, Britten, Belgen e.a.  

Soms wagen we ons zelfs aan een gesprek over ons geloof of ongeloof, 
aan onze bewondering vóór of afschuw ván naturisme. Het kan 
gebeuren dat iemand een pleidooi houdt voor vegetarisme, zulks tot 
ergernis van diegene onder ons die een reiziger in rookworsten in zijn 
kennissenkring heeft.  

Wil je meer informatie? Of, beter nog, mee praten? Voor meer 
informatie vind je hieronder mijn e-mailadres en telefoonnummer. 

Menno Oosterhoff,  tel. 5017274 

menno.oosterhoff@ziggo.nl 

 

 

  



 24 

             Noorderkroon-activiteiten 

 

 

Website Noorderkroon :  www. noorderkroon.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, vrijdag en  

    zaterdag  van 9.30 u. – 11.30 u. 

   

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. 

 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  kopje koffie of een 

warme maaltijd. (Graag 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 die op  
De Noorderkroon verspreid worden. 
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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 kettingbeding. 

Aanmelding voor de Vereniging Van Bungalowbewoners kan bij 

de penningmeester, B 81. 

  

Vrijdagsamenkomsten voor de Noorderkroon 

Aanvang 19.00 uur. 

 
Rooster 2019 voor de vieringen in de Noorderkroon 
 
22 maart Walter Meiles Heilig Avondmaal  
12 april Astrid Mekes Pasen 21 en 22 april   
17 mei Klaas v/d Werf Hemelvaart 30 mei 
21 juni Astrid Mekes Pinsteren 9 en 10 juni      
 
Juli             vakantiemaand 
Augustus vakantiemaand 
 
 
Voorgangers: 
 
Ds. W. Meiles   06-37010413  
  dswaltermeijles@gmail.com 
Ds. K. van der Werf 0511- 543270  
  kvdwerf@chello.nl 
Past. A.F. Mekes 06-20889955 
  a.f.mekes@gmail.com 
 
 
 
 

Mededelingen 

mailto:kvdwerf@chello.nl
mailto:a.f.mekes@gmail.com
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   De Kroonbode is een kwartaaluitgave van 

De Vereniging van Bungalowbewoners 

VVB   “De Noorderkroon”  te Roden 

 

Website:  www.noorderkroonroden.nl 

 

Bestuurssamenstelling: 

contactpersoon: Sietske Veenboer, B 62    tel. 5014439 

 contactpersoon@noorderkroonroden.nl 

voorzitter:   Theo van Beijeren, B 63     tel. 5015808              

 voorzitter@noorderkroonroden.nl 

secretaris: Ad van Es, B 49    Tel. 5018984 

 secretaris@noorderkroonroden.nl                                                               

penningmeester: Rens Roosch, B 81  tel. 3643683 

 penningmeester@noorderkroonroden.nl  

 VVB bankrekening> NL62 RABO0399435336 
 

bestuurslid: Marianne Kuipers, B 82  tel. 2808796 

adviserend lid: Jan Kemkers 

  

Redactie mail:    js.leij.9301jw@canaldigitaal.nl 

Jannes Leij  B  71   tel: 5017448 

Anne Polkerman B   2   tel: 7370089 

Piet Notenbomer  B 65 tel: 5017292 

 

Bestuur Stichting WSC De Noorderkroon: 

voorzitter:   Roelof Houwing (namens VVB)  

penningmeester:   Jan Schipperijn (namens VVB) 

secretaris:   Vacature 

lid:   Vacature (namens Woonborg) 

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
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  Kopij zomernummer: inleveren uiterlijk            

24 mei  2018   

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

        

Luchtfoto De Noorderkroon, Roden 

Foto: Aerophoto Eelde 

 


