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 ‘Kiek, daor zwenkt een zulvern spin met zien laamp de diepte in’. 

Dit zinnetje staat in een gedicht dat in deze Kroonbode is opgenomen. 
Wij, de bewoners van De Noorderkroon, zullen waarschijnlijk alle-
maal het beeld herkennen van de waterspin die een luchtbel mee-
neemt naar de diepte. 

Wie nu het Mensinghebos in loopt en kijkt in het water van de ven-
nen, of de Loop of het Groote Diep, zal niet gauw zo’n waterspin meer 
zien. In de loop van de tijd verdwenen hier de zoetwatermosselen, de 
waterjuffertjes, de meeste vlinders…… 

Natuurlijk doen we van alles om het leefklimaat op ons terrein zo goed 
mogelijk te houden. Op de ledenvergadering van 26 april konden we 
horen hoe goed we het hier hebben. Uit de opkomst van de leden zou 
je voorzichtig kunnen opmaken dat we het wel prima vinden. We hoe-
ven niet meer komen om te protesteren tegen allerlei wel of niet ver-
meende misstanden, het vertrouwen dat alles hier in orde is groeit. 
Buurtpreventie en camerabewaking doen de rest! 

Lekker veilig op eigen erfje……. 

Maar er is heel wat om over na te denken. In het artikel ‘Natuur’ 
schrijven Anne en Jan over wat zij aan achteruitgang constateren. En 
het artikel ‘Ouder worden’ maakt duidelijk hoe een lang leven mis-
schien ooit te duur zal worden. Het mag zo zijn dat elke generatie de 
neiging heeft te vinden ‘Dat vroeger alles beter was’, maar de snelheid 
waarmee zaken zich nadelig ontwikkelen is nog nooit zo groot ge-
weest. Wij, de ouderen van De Noorderkroon zouden kunnen vinden 
dat de zorgen van nu opgelost moeten worden door komende genera-
ties, maar ook wij hebben onze verantwoordelijkheid. 

De stichting heeft bomen aangeplant langs de Hullenweg. In het na-
jaar zullen er bomen bijkomen. Jan Schipperijn schrijft: “Als de finan-
ciën het toelaten”. Je kunt niet verder springen dan je polsstok lang is, 
maar ook als ouderen kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. 
Hoe klein de sprongen ook zullen zijn. Zonnepanelen? Warmtepomp? 
Huis isoleren? Tegels uit de tuin? Wordt u er eigenlijk ook niet een 
beetje onrustig van??                               

         Namens de redactie: Piet Notenbomer 

 

 Voorwoord 
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Van de bestuurstafel 

 

Het wordt zomer. Momenteel laat de zon zich van tijd tot tijd uitbun-
dig zien, maar op andere momenten is het nog fris.  Velen van ons 
hebben zich al laten verleiden om in de tuin aan het werk te gaan. Het 
resultaat daarvan is zichtbaar: overal bloei en de tuinmeubelen 
staan klaar voor warme zomerdagen en -avonden. 

 

Algemene ledenvergadering 

Op 26 april hielden we de ledenvergadering van de Ver. van Bunga-
lowbewoners. Het bestuur heeft besloten om het verslag daarvan niet 
te publiceren in de Kroonbode, maar dat met de uitnodiging voor de 
volgende vergadering te verspreiden onder de leden. Wel willen we u 
in deze rubriek over de belangrijkste zaken uit die bijeenkomst vertel-
len. 

 

Buurtpreventie 

Naar aanleiding van enkele recente 
voorvallen op ons terrein hebben we het 
onderwerp “Buurtpreventie” aan de or-
de gesteld. Mevr. Mirte Poort, adviseur 
openbare orde en veiligheid van de ge-
meente Noordenveld, en Sander Bij-
vank, een van de wijkagenten in Roden, 
vertelden over de wijze waarop we met 
elkaar attent kunnen zijn op de veilig-
heid van onze woningen en de Noorder-
kroon als geheel. Mocht u mensen met 
verdacht gedrag signaleren, dan kan er 
alarm geslagen worden. Dat kan via de 
Whatsapp-groep, die onlangs in het le-
ven is geroepen en waarvan u allemaal 
bericht hebt gekregen. Daarmee kun-
nen we elkaar attent maken op mogelijk 
gevaar. Uiteraard kan ook de politie 
worden gewaarschuwd. 
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Hoewel volgens Sander Bijvank Roden een relatief veilige leefom-
geving biedt, blijft het verstandig om attent te zijn op babbeltrucs 
en insluipingen. Mochten zich mensen aan uw voordeur melden die 
bijvoorbeeld graag even van uw telefoon gebruik willen maken, ver-
lies dan degene die bij u naar binnen gaat niet uit het oog, wellicht 
afgeleid door een tweede persoon die u bij de deur aan de praat 
blijft houden.  

Ter preventie heeft de Stichting Woonzorgcentrum de Noorder-
kroon camera’s laten plaatsen en zijn er ook bordjes geplaatst die 
de Whatsapp-groep van de buurtpreventie kenbaar maken. 

 

Verslagen 

Het verslag van de vorige Alg. Ledenvergadering gaf, evenmin als 
het Jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de 
penningmeester, weinig aanleiding tot vragen. Jitze Smid zal het 
aftredende kascommissielid Menno Oosterhoff volgend jaar ver-
vangen voor de controle van de financiële zaken. 

 

Informatie van het Stichtingsbestuur 

Jan Schipperijn meldde onder meer, dat het nog altijd mogelijk is 
om op kosten van de Stichting een boompje te laten planten in uw 
tuin. Wanneer u in het najaar van dit aanbod gebruik wilt maken 
kunt u contact opnemen met 
Jan (06-55834171).  

 

Ook vertelt hij, dat de Stichting 
ernaar streeft om dit jaar de 
plannen voor nieuwbouw van 
het hoofdgebouw rond te heb-
ben. 
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Bestuurssamenstelling 

Ad van Nes (secretaris) en Oene Kuipers (technische zaken) zijn 
afgetreden als bestuursleden. Ze werden bedankt voor hun inzet in 
de afgelopen tijd en werden verrast met een doos wijn. Marianne 
Kuipers werd als bestuurslid verkozen, evenals Jan Kemkers 
(adviserend bestuurslid). We zijn blij met de aanvulling van ons 
bestuur, maar blijven op zoek naar nog meer versterking. 

 

Maximum snelheid op het terrein 

Tenslotte werd er nog enige 
aandacht gevraagd voor het 
onderhoud van een aantal 
sloten en aan de snelheid 
waarmee sommigen over het 
terrein rijden. Omdat veel 
bewoners van de Noorder-
kroon niet erg snel ter been 
meer zijn, is het goed dat zo-
wel bewoners als bezoekers 
zich aan de aangegeven snel-
heid van 20 km houden. In 
het bestuur is naderhand nog gesproken over de mogelijkheden om 

de snelheid van de voertuigen te kunnen beïnvloeden. Dit zal na-
der met de gemeente worden overlegd. 

 

Zomer 

Of u op pad gaat in de komende weken, of rustig thuis blijft en ge-
niet van het zomerzonnetje in uw tuin, we wensen u allemaal een 
heel goede zomertijd toe! 

          

                  Namens het bestuur, 

         Theo van Beijeren (Bung. 63) 
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Afscheid Ad van Nes 
 
 
 
Bijna 10 jaar hij was bestuurslid van de Vereniging van Bungalowbe-
woners, waarvan een groot gedeelte in de functie van secretaris. Ook 
nam hij na het afscheid van Piet Notenbomer tijdelijk het voorzitter-
schap waar. Naast zijn bestuurlijke kwaliteiten valt met name zijn 
schrijfvaardigheid en ook stiptheid op: verslagen voor o.a. de Kroon-
bode waren altijd keurig op tijd en behoefden nauwelijks correcties. 
Voor de redactie van de Kroonbode is het afscheid van Ad van Nes 
een reden om samen nog een keer terug te kijken. 
 
Ad (1939) heeft veel ervaring met schrijven van verslagen en andere 
publicaties. Bovendien was hij eindredacteur van een onderwijsblad. 
Met passie vertelt hij over zijn werkzame leven: als onderwijzer be-
gonnen in Apeldoorn, daarna hoofd der school in Sleen en later als 
onderwijskundige bij het BDCO (Bureau Dienstverlening Christelijk 
Onderwijs) in Groningen. Hij voorzag scholen van advies, met name 
over huisvesting, waarbij hij ook bemiddelde bij de betrokken 
(gemeentelijke) organisaties. Verder hield hij zich bezig met het fuse-
ren van scholen en besturen in de provincie Groningen. Zeker door de 
Wet op het Basisonderwijs in 1985 was er veel werk aan de winkel en 
hij ontwikkelde zelf cursussen voor schoolbesturen en directies. Een 
drukke en enerverende tijd, waarin hij veel kennis en bestuurlijke er-
varing heeft opgedaan. Daarnaast volgde hij met succes een opleiding 
kerkorganist. 
 
Kort na de verhuizing naar de Noorderkroon, samen met zijn vrouw 
Riet, werd hij in 2009 gevraagd lid te worden van het bestuur VVB, 
vooral ook om mee te denken hoe het allemaal verder moest. Er wa-
ren destijds heel veel problemen met de Vereniging, met de Stichting 
en met Woonzorg, de toenmalige zorggroep. Een faillissement leek 
bijna onafwendbaar. 
 
Ad: “Eigenlijk ben ik erin gerold en het was wel duidelijk dat er iets 
moest veranderen. Ik had door mijn werk veel te maken gehad met 
veranderingen en was wel wat gewend als het gaat om conflicten, 
dus wellicht kon ik hier een bijdrage leveren. Gelukkig is alles uitein-
delijk goed afgelopen, maar dat ging niet vanzelf. Toch heb ik nooit 
gedacht om ermee te stoppen.  
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Tot twee jaar geleden, tijdens de hectische ledenvergadering waarbij 
het een en ander uit de hand liep. Ik probeerde als (tijdelijk) voorzitter 
de boel in het gareel te houden; was gewend om dingen strak te rege-
len, maar dat had deze keer geen zin. Ik vond het heel vervelend en 
jammer. Dit was heel anders dan een moeilijke vergadering voor het 
werk. Dan ga je naar huis en kun je afstand nemen. Nu was dat veel 
moeilijker, het gaat immers om medebewoners. Ik wilde eigenlijk toen 
het liefst stoppen met alles, maar bij gebrek aan een opvolger ben ik 
het secretariaat toch nog een poosje blijven doen… Maar nu is het 
klaar.” 
 
Gelukkig heeft de tijd z’n werk gedaan en zijn de scherpste kantjes ver-
dwenen... Met de wijsheid van nu zou je kunnen zeggen dat ook dit goed 
is afgelopen. Uiteindelijk heeft het geleid tot meer duidelijkheid in de 
structuren van De Noorderkroon en bij de bewoners. 
 
We bedanken Ad voor de samenwerking en dit openhartige gesprek. 
Voor hem en ook voor Riet het allerbeste gewenst!  
 
                                                                                                                       
                      Anne 
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Buurtgenoten 

Koos en Ina Noteboom, Noorderkroon 68 

  

Wij wonen hier inmiddels bijna 8 maanden. Hoog tijd ons voor te stel-
len. Eigenlijk was het nog niet de bedoeling om al kleiner te gaan wo-
nen, maar Noorderkroon 68 vonden wij zo goed passend voor ons, dat 
we gezien onze leeftijd niet aarzelden om toe te happen. Ina (80) en ik 
(85), zijn al 56 jaar getrouwd en hebben een zoon, twee dochters en 6 
kleinkinderen.  

 

 

 

 

 

Ina, geboren te Rotterdam, heeft een groot deel van haar jeugd door-
gebracht in Schettens (nabij Bolsward) op de boerderij van haar  
grootouders. Eerst in de laatste oorlogsjaren. In 1946 ging het gezin 
naar Jakarta, toen Ina’s vader door zijn werkgever, het ministerie van 
E.Z, werd uitgezonden en de kinderen daar onderwijs volgden. Vervol-
gens gingen Ina en haar zus naar een internaat te Arnhem voor het 
voltooien van middelbaar onderwijs en was Schettens opnieuw hun 
thuishaven  tot aan de regerings-overdracht. Na terugkeer naar Ne-
derland namen hun ouders het melkveebedrijf van “Pake en Beppe” 
over. Ina volgde de opleiding tot lerares huishoudonderwijs te Bols-
ward.        
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Ik ben geboren te Nieuw Beerta op de proefboerderij de “Jacob 
Sijpkensheerd” waarvan mijn vader bedrijfsleider was. Na 5 jaar 
werd hij benoemd tot directeur van het “Landbouwbedrijf van 
de Gemeente Groningen bij de Dollard”, gelegen in de Reider-
wolder- en de Carel Coenraadpolder. Ik ging vaak op zaterdagen 
met mijn vader mee naar de polder, waar ik dan op één van de 
boerderijen werd gedropt om onder toezicht van de zetboer o.a. 
als staljongen te helpen bij het voeren en verzorgen van de paar-
den, want ik was gek op paarden en wilde boer worden.        

Op mijn 15de werd ik lid van de Landelijke Rijvereniging F.E.O
(Finsterwolde).  

Na de HBS te Winschoten haalde ik het diploma van de Hogere 
Landbouw- school te Groningen. Ik had stage gelopen op de 
proefboerderij voornoemd, op een akkerbouwbedrijf in de N.O. 
polder en in afwachting van de oproep in militaire dienst had ik 
in Zeeland gewerkt op de ouderlijke boerderij van mijn vader, 
die volgens Zeeuws gebruik door diens jongste broer was over-
genomen.          

Na de militaire dienst werd ik bedrijfsleider op een akkerbouw-
bedrijf in de Wieringermeer.  

Vijf jaar later besloten B en W van Groningen sollicitanten op te 
roepen voor assistentie en opvolging. 

Hoewel ik mijn kans als zoon van de directeur voor deze zeer 
aantrekkelijke overheidsbaan niet hoog inschatte, solliciteerde 
ik toch en met succes. Inmiddels had ik Ina leren kennen.  Een 
jaar na mijn indiensttreding trouwden wij, Ina’s rijpaard in het 
span voor de koets en begeleid door “de Doniaruiters”.                                      

Onze kinderen raakten evenals wij besmet met het paardenvirus 
en de gevolgen waren groot. Het begon met een pony voor ons 
toen 9-jarig zoontje Erik, die door opa was getrakteerd op een 
bezoekje aan de ponyclub FEO. Ina had de weg naar stal Melle-
ma in de Reiderwolderpolder (de thuisbasis van FEO) al gevon-
den om daar wekelijks paard te rijden. Zij besloot instructiecur-
sussen te volgen bij de Federatie van Landelijke Rijverenigingen 
te Ermelo en werd door FEO binnengehaald om les te geven aan 
de ponyruiters.  
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Wat met één pony was begonnen liep uit tot twee pony’s en twee 
paarden, een perceel weiland en een zelfgebouwde stal. Erik reed niet 
meer, ik was weer begonnen en ging op zaterdagen met Andrea naar 
wedstrijden voor paarden en Ina met Irma naar die voor pony’s.                                     

De gemeente Groningen besloot al haar agrarische bezittingen bij de 
Dollard, te Ter Apel en te Lauwerzijl te verkopen. Dit besluit kwam 
tot uitvoering in 1985, waarbij de bedrijven in eigen exploitatie bij de 
Dollard en te Ter Apel werden verkocht aan de Verenigde HVA-
Maatschappijen, met enig aandeelhouder miljardair  H.D.Melchers, 
thans wonende te Vorden. Eén van de voorwaarden was dat ik als di-
recteur in zijn dienst zou treden. Omdat ik geen geloof hechtte  aan 
duurzame voortzetting van de exploitatie door Melchers, weigerde ik 
bij hem in dienst te treden. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden 
waarbij door de Gemeente Groningen aan ons het erfpachtrecht werd 
verleend van twee boerderijen te Lauwerzijl die vrij van pacht waren 
gekomen, waarvan één reeds een aantal jaren onder mijn toezicht 
door de gemeente in eigen exploitatie was genomen.     

In 1986 verhuisden wij naar Lauwerzijl, op “plaats 2” en Erik betrok 
“plaats 3”. Andrea was reeds uitgevlogen, Irma nog niet. Haar rij- 
paard ging mee en die van mij en haar eerste nakomeling ook. Er zou-
den nog 9 nakomelingen volgen. 

Ina werd al gauw instructrice bij de rijvereniging de Marneruiters te 
Kloosterburen.  

Erik en ik hebben gedurende bijna 19 jaar in maatschapsverband ons 
landbouwbedrijf gevoerd. Daarnaast vestigde ik mij in 1988 als parti-
culier rentmeester. 

In 2004 verhuisden wij naar Norg en hebben daar met veel plezier 
gewoond. 

We werden lid van de golfclub Holthuizen en genieten enorm van de-
ze sport.  Ook daarom zijn we blij de stap naar de Noorderkroon ge-
nomen te hebben.  

                                                                       Groet, Koos en Ina Noteboom  

      

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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De dieren 

 

De landman gaat, nu de avond is gevallen,  
En de arbeid slaapt, voor 't laatst zijn hoeve rond;  

Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen,  
En als zijn schaduw volgt hem trouw de hond.  

 
Hij toeft bij 't vee, en luistert hoe het ademt;  

Rond schoft en horen hangt een warme damp,  
Die met een geur van zomer hem bewademt,  

En in een nimbus nevelt om de lamp.  
 

Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden,  
Verwelkomd door een dreunend hoefgeklop;  

Hij spreekt hen aan, en streelt een ruig behaarde,  
Een speels hem toegestoken manenkop.  

 
En als hij eindlijk, rustig na 't volbrachte,  

De handen boven 't vlammend houtvuur heft,  
Vervult hem nog de ontroerende gedachte  
Aan wat rondom hem leeft en niet beseft.  

 
Hij peinst, en leest in 't boek met koopren sloten  
Het hoofdstuk uit, dat Noachs tocht beschrijft,  

Hoe de arke met haar simple reisgenoten  
Lang op de oeverloze zondvloed drijft.  

 
Gans in het wonderbaar verhaal verloren,  

Terwijl hij mijmrend in de haardgloed staart,  
Lijkt het hem of, door God daartoe verkoren,  

Hij met zijn dieren over 't water vaart. 
 

 
 

 

Schrijver: Aart van der Leeuw 
 

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
http://www.gedichten.nl/schrijver/Aart+van+der+Leeuw
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 Ouder worden 
 
 
KWETSBAARHEIDSTEST 
 
Stel je voor: op een dag krijg je plotseling een ongeluk… 
Overstuur en met veel pijn en stress arriveer je per ambulance bij de 
Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vóór je wordt geholpen moet 
je eerst een aantal vragen beantwoorden: over wat er is gebeurd, 
hoeveel pijn je hebt en over medicijngebruik. Maar ook over welke 
dag en datum het is, over je thuissituatie en daarna of je de maanden 
van het jaar in omgekeerde volgorde kunt opsommen.  
 
Bij de Spoedeisende Hulp bij het LUMC (Leiden) en bij het Haga-
ziekenhuis in Den Haag gaat het echt zo. Daar stellen ze sinds kort 
aan elke 70-plusser die binnenkomt dit soort vragen. Ook op de poli-
kliniek neemt de arts aldaar eerst de zogenaamde kwetsbaarheidstest 
af, bestaande uit vragen over medicatie, geheugen en zelfstandigheid.  

Als deze tests goed blijken te werken, zullen meer ziekenhuizen die 
overnemen, zegt Hanna Willems, voorzitter van de Nederlandse Ver-
eniging voor Klinische Geriatrie. Het gaat dus om  het beoordelen of 
de oude patiënt sterk genoeg is voor een eventuele operatie, een che-
mokuur of dialyse. Dat kan ertoe lei-
den dat er wordt afgezien van allerlei 
ingrijpende behandelingen. 

 
Dat overkwam ook de 85-jarige 
schrijfster en columniste Mar-
jan Berk. Vor ig jaar  m oest ze 
geopereerd worden aan artrose in 
haar arm. De chirurg wilde het niet doen: “U bent hier eigenlijk te oud 
voor”. Berk is al haar hele leven een assertieve vrouw en ging tegen 
haar chirurg in. Ze is namelijk schrijfster en zonder werkende arm kan 
ze niet werken en ze heeft het juist zo druk. De chirurg ging nog eens 
op haar website kijken en concludeerde dat ze een ‘levendige’ vrouw is  
en deed het uiteindelijk toch. De arm voelt weer als nieuw. Niet ieder-
een is natuurlijk zo goed gebekt als mevrouw Berk. Maar volgens de 
schrijfster moeten ouderen opgevoed worden, zodat ze zich kunnen 
verweren als het nodig is. 
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Omroepbaas Jan Slagter van MAX noem t deze ontwikkelin-
gen ‘heel dubieus’. Slagter weet waar hij over praat. Hij is niet alleen 
baas van Omroep MAX, hij bestiert momenteel ook een tehuis voor 
dementerenden. “Je komt 
als oudere nerveus in het 
ziekenhuis, misschien net 
met een ambulance en je 
krijgt te horen: we kunnen u 
beter niet opereren. De af-
weging die de oudere patiënt 
dan moet maken, kan nooit 
zuiver zijn.”  
 
Frits Abrahams (1946), 
columnist NRC schr ijft: “Ik heb bejaarden gesproken die zulke 
kwetsbaarheidstesten hadden ondergaan.  
Ze moesten vanaf het getal 100 steeds het getal 7 aftrekken of 
plaatjes vergelijken van een lege stoel en een bezette stoel en vervol-
gens het verschil benoemen. Iemand vertelde me dat hij de namen 
van leden van het Koninklijk Huis had moeten noemen, maar mis-
schien was dat – ik hoop het maar – een grap”.  
 
Groen Links 
Kortgeleden (in april) schreef GroenLinks een initiatiefnota over de  
ouderenzorg. De naam van de nota: ‘Lachend Tachtig’. Daarin stelt 
deze partij voor dat iedere oudere die in het ziekenhuis terechtkomt 
voortaan gescreend wordt op kwetsbaarheid, onder meer om zo on-
nodige ‘overbehandeling’ te voorkomen. Dat is volgens de politieke 
partij beter voor ouderen – die vaak helemaal niet in de 
‘behandelmolen’ terecht willen komen – en het kan ook helpen de 
zorgkosten te beperken. 
 
Groen Links doorbreekt hiermee een politiek taboe: het werd in Den 
Haag tot nu toe als een risico gezien om te praten over het beperken 
van medische handelingen om kosten te besparen.  
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Artsen en wetenschappers durven al langer te spreken over hoeveel 
geld een behandeling mag kosten, en schuwen daarbij niet te kijken 
naar hoe oud patiënten zijn, of hoe vitaal. In 2006 stelde de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving een bovengrens voor, voor de maxi-
male prijs van een ‘gewonnen gezond levensjaar’ (Qaly). Dat werd 
80.000 euro. Als een behandeling duurder zou uitvallen dan 80.000 
euro per gewonnen gezond levensjaar, zou die in principe niet worden 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
 
Jan Slagter is niet te spreken over de discussie die GroenLinks aan-
zwengelt over het al dan niet behandelen van senioren. Hij is bang dat 
de discussie zich verengt tot de vraag: hoeveel is een levensjaar nog 
waard? Bovendien mag geld nooit een rol spelen in al dan niet opereren 
of behandelen. “Ik vind het ook raar dat uitgerekend GroenLinks met 
dit verhaal komt’’, zegt hij. “De politiek moet zich sowieso niet met dit 
soort kwesties bemoeien. Ik vond de discussie over ‘Voltooid leven’ al 
een hellend vlak, dit klinkt als een volgende stap.’’ 
 
En Frits Abrahams schrijft in z’n column: “Is hier sprake van oprechte 
bezorgdheid in medische en politieke kringen over het lot van zieke 
oudjes, of is bezuinigingsdrift het ware motief? En hoe wil men de plan-
nen om niet meer te opereren precies, eh, operationaliseren?  
 
De vraag is ook of we de initiatiefnota van GroenLinks 
nog wel Lachend tachtig kunnen blijven noemen. Mis-
schien blijkt achteraf dat het Jankend zeventig had 
moeten zijn. Want zeventig wordt een kritieke leeftijd 
door zulke plannen, de leeftijd waarboven patiënten nu 
al in sommige ziekenhuizen ‘kwetsbaarheidstesten’ 
moeten afleggen. Wie al te kwetsbaar blijkt, wordt mis-
schien niet meer geopereerd, vooral als het erg duur 
wordt…  
 
Trouwens, ik hoorde dat sommige mensen bij die test ook een klok 
moesten tekenen. Dat is nou net wat ik nog nooit goed heb gekund. Ik 
zie zo’n arts al misprijzend naar mijn erbarmelijke tekening van een 
klok kijken terwijl hij denkt: „Als dat een klok is, is het voor die meneer 
eigenlijk al te laat…”         
            
                                          
           Anne 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj17NqR5ObaAhVFMewKHTCICM8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.vanoorschot.nl/mvasalis/9719-abrahams-frits.html&psig=AOvVaw0UYXQjeGKx8cB12QHOx73c&ust=1525341999835328
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 Natuur 

    
 
Die winter is verganghen, ic sie des meien schijn. 
 
Dat is de beginregel van een oud lied uit de Horae Belgicae. Dit 
jaar, zeker toen ik dit artikel in april schreef, zeer toepasselijk. 
De hele voorwinter werden mijn voederbollen en zaden gene-
geerd door de vogels; ineens in februari/maart, toen het echt 
koud werd, waren ze er: Vinken, Kepen, Groenlingen, Goudvin-
ken, Sijzen en Barmsijsen en zelfs een zestal Appelvinken. Het 
voer was niet aan te slepen. Toen barstte de lente los en nu rege-
ren de zangvogels. Merel en Zanglijster, Mezen, Zwartkoppen en 
zelfs hoor ik op het park wel drie Bonte vliegenvangers. Vanmor-
gen riep de Koekoek in Mensinghe. Wat ik echter mis is de roep 
van de Kievit en de Grutto. 
 
Toen we in de tachtiger jaren van de vorige eeuw op de Hullen-
weg woonden, hoorde je daar op de vroege zondagochtend die 
vogels jubelend overkomen. Ze kwamen uit de weilanden bij 
Steenbergen, Een en Nieuw Roden. Die weilanden waren toen 
een paradijs voor weidevogels en ook voor Friese zoekers van 
kievitseieren. Ja toen waren die eieren nog volop te vinden, nu 
zijn ze er bijna niet meer, omdat de kieviten het voor gezien heb-
ben gehouden.  
 
De eens prachtige weilanden rond de Schansweg in Een zijn nu 
monotone maisakkers die in gebruik zijn bij een grote kalver-
mester uit Een. Die maisakkers zijn vooral bedoeld om de gepro-
duceerde mest te dumpen.  
Maar de dieren staan in stallen zonder ramen en zien dus in hun 
korte leven nooit daglicht. Dat zal wel goed zijn om blank vlees te 
krijgen en dat verwachten sommige mensen van “goed” kalfs-
vlees. Ondanks het feit dat de natuur volledig is verprutst strijkt 
het bedrijf  jaarlijks tonnen aan EU subsidies op. 
  

Ook de weilanden rond de Middendrift zijn inmiddels volledig 
koe-loos geworden:  ook deze dieren staan op stal. Verder is het 
grondwaterpeil sterk verlaagd en wordt er vele malen per jaar 
gemaaid en gemest. Op de akkers worden gewassen geteeld zoals 
bieten en aardappels en daar worden jaarlijks veel zogenaamde 
gewasbeschermingsmiddelen bij gebruikt. 
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Als gevolg daarvan er zijn geen insecten meer en veel minder bo-
demdieren. Dat betekent dat er nauwelijks meer voedsel is voor 
weide– en akker vogels. Die soorten zijn dus nagenoeg van het plat-
teland verdwenen.  Zelfs op het Ministerie van Landbouw begint 
eindelijk het besef door te dringen dat het zo efficiënt mogelijk pro-
duceren van voedsel niet op deze manier door kan gaan. Als er geen 
insecten en met name geen (wilde) bijen meer zijn, wordt ook de 
bestuiving van gewassen een probleem. 

 

In een artikel in de Volkskrant van zaterdag 5 mei van dit jaar 
wordt aangegeven dat de grootste coöperatie van Nederland het 
roer omgooit.  FrieslandCampina geeft een subsidie van 3 cent per 
liter melk aan boeren die extra aandacht besteden aan natuur, bio-
diversiteit en klimaat. De controle daarop zal worden uitgevoerd 
met drones. Verder heeft de Europese commissie onlangs het ge-
bruik van drie soorten bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk zijn 
voor bijen verboden. 
Hoewel binnen LTO Ne-
derland stemmen opgaan 
die op uitstel van de 
maatregel aandringen 
hoop ik dat minister 
Schouten haar “poot” stijf 
houdt. Alleen dan zouden 
alle maatregelen nog op 
tijd kunnen komen, als 
dat niet gebeurt worden 
komende lentes steeds 
stiller. 

 

Wat ik op dit moment ook nog mis zijn de Gierzwaluwen. Die nes-
telen al sinds mensenheugenis in de daken van de kerk op de Brink 
en rond Mensinghe. Ze waren er altijd rond Koninginnedag, maar 
ik heb ze nu nog niet gehoord. Nu ik dit verhaal nog een keer door-
lees, en dat doe ik vandaag op woensdag 30 mei, heb ik nog steeds 
geen Gierzwaluwen in het centrum van Roden gezien of gehoord. 
Zeker op de laatste warme avonden mis ik hun “gegier” boven de 
Noorderkroon. 

Ik heb er vandaag eens de site van de werkgroep Gierzwaluwen 
over geraadpleegd. 
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Daar schrijft men dat op 9 mei de 
eerste Gierzwaluwen boven de stad 
Groningen zijn verschenen. Ze zijn er 
wel, maar het zijn er veel minder dan 
in andere jaren. Als mogelijke verkla-
ring wordt slecht weer boven de Sa-
hara of op de route tussen Noord 
Afrika en Europa genoemd. Daardoor 
zouden de vogels die de Westelijke 
trekroute nemen; dus de route via 
Spanje en Frankrijk zijn vertraagd of 
zelfs verongelukt. De meer Oostelijk 
trekkende vogels, dus zeg maar die 
via Italië komen zouden al wel zijn 
gearriveerd. De anderen zouden dan 
nog wel later komen. Uit het feit dat 
ze er nu eind mei nog steeds niet zijn doet het ergste vrezen. 

Dan zou een andere reden wel eens kunnen zijn het gebrek aan voed-
sel (muggen etc.). Dan hebben de Gierzwaluwen Roden wellicht voor-
goed verlaten. Met dank ook weer aan de gebruikers van insecticiden. 

 

Over Mensinghe gesproken: het zal u niet zijn ontgaan dat er een plan 
is om in ons prachtige bos een permanente mountainbike route aan te 
leggen. Nu zijn er in het bos geen bergen, maar dat lijkt geen belem-
mering. Als dit plan doorgaat betekent het weer een extra verstoring 
in dit bos. Een aantal bewoners van ons park, het IVN Roden en de 
manege van de Hullenweg hebben protest tegen het plan aangete-
kend. We hopen dat dit bezwaar zoden aan de dijk zet, maar het ziet 
er vooralsnog niet gunstig uit. Niet voor de wandelaars, niet voor de 
paarden en zeker niet voor alle bosbewoners. We denken dat het 
Mensinghebos te klein is voor nog meer activiteiten. De vraag is, of er 
genoeg draagvlak is om dit ambitieuze plan door te zetten. 

 

Tot slot: de Stichting heeft langs de Hullenweg een drietal grote eiken 
bomen doen aanplanten. Vanmorgen zag ik dat er aan alle drie de bo-
men blaadjes verschijnen. Als de financiën het toelaten planten we in 
het najaar nog een paar bomen als onze bijdrage aan de nodige ver-
groening van onze wereld. 

         Jan Schipperijn. 
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Booltie 
 

’t Hele zummer speulde Booltie 
Bij de braandkoel achter ’t schooltie. 

Moetie pruttelde ale daogen, 
Vaoder har op taofel slaogen; 

Maor ’t hulp niks. Wát vaoder zee, 
Booltie wus gien mooier stee. 

 
Kiek, daor zwenkt een zulvern spin 

Met zien laamp de diepte in. 
Bij dat dienend greune dakkie 

Schommelt zaacht een posthoornslakkie. 
Zwalvies kommen overglippen 
met heur smalle vleugeltippen 
en een pluusterge witte wolk 

spiegelt in de depe kolk. 
Langzaom schof ’n eend deurt ’t waoter 

met een onderdrukt gesnaoter. 
De schoonmakerties krieg’t noe drok, drok, drok. 

De waoterspin zwaait zien zulvern klok. 
Booltie schoedelt, met ’t monnie open, 

Booltie – is – van – hoes weglopen. 
 

’n Flessie, smerig, greun en voel 
drift in ’t waoter van de koel. 
Kleine Booltie, daarhalf jaor 
prakkizeert an gien gevaor. 

Hij wil’t hebben en hie strekt zuk! 
Nog wat wieder…! Booltie rekt zuk!’t 

Jonggie ploft in ’t smerig gat 
van het modderg depe gat!! 

Eer vief tellen binnen verlopen 
komp e weer teveurschien  kropen, 

slag zien haandties in het gras, 
wrusslt oet de waoterplas. 

’t Waoter lop oet neus en mondtie! 
 
 
 

n de Poëziegroep 

Van de Poëziegroep 



 19 
 
 

Booltie bibbert as een hondtie, 
strekt de haandties wied van ’t lief, 

holt de beenties stram en stief 
en dan snukt e “Moetie! Moo! 
Booltie wil naor Moetie too!” 

 
Booltie, stinkend smerig dinkie 
trekt op hoes an over ’t brinkie. 
Moetie heurt het jonkie reren, 

moetie zut de natte kleren 
en zie steet een ogenblik 

onbewegelk van de schrik. 
Maor gien twee minuten laoter 

hangt op ‘t vuur een pot vol waoter. 
Booltie steet met ’t blote gattie 

trilt en bibbert as ’n blattie. 
Booltie kik zien moetie an, 

hie begrip der niks meer van. 
Moetie schreit en moetie laacht, 

moetie is zo stil, zo zaacht 
en als Booltie nog wat naosnukt, 

zie hom doekt en tegen heur an drukt, 
vrag e “Is ’t moo wel naor de zin 
da’k er weer oet kreupen bin?” 
Moetie nemp hom op de aarm, 

smokt zien kolde wanggies waarm, 
dankt God dat zie hem nog het; 
stopt hom met ’n kruuk in bed. 

 
“’t Gebeurt neet weer, daor za’k veur zörgen” 

zegt zien vaoder d’aander mörgen. 
Booltie moet met naor de koel. 
“Zeej dat waoter, smerig, voel? 

A’j ’t weer doet krieg je op joen donder” 
“ Vaotie”, snukt Booltie, “Dan blief ‘k er onder”. 

Vao lop met Booltie, zien schattie, 
op hoes an langs ‘t zulde pattie 

en heesterg komt over zien tong: 
“Vao meent er ok niks van, mien jong”. 
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Uit de oude doos  

 

1998—2018 
Dit jaar is het 20 jaar geleden dat De Kroonbode in deze vorm is be-
gonnen. Dat was dus in 1998. De redactie bestond destijds uit Mw. 
Ruyter en dhr. Heida, daarbij geassisteerd door Dhr. Harteveld, die 
het fotokopiëren voor zijn rekening nam. Dhr. F. Heida was ook 
voorzitter van de bungalowvereniging.  
 
In een van de oudste nummers van de Kroonbode schrijft de secreta-
ris over het wel en wee van de vereniging. Het gaat met name over 
herbestrating van de trottoirs en een enkel plein en het plaatsen van 
nieuwe putten om de wateroverlast te beperken. Als het gaat om over-
last: enkele bewoners ergeren zich aan de honden die zich op de stoep 
‘rectaal legen’. Op de ledenvergadering is in het algemeen aan hon-
denbezitters gevraagd om te proberen dit te voorkomen. 
Verder is er een videofilm gemaakt die een beeld geeft van de dagelijk-
se gang van zaken op de Noorderkroon. Leuk om te lezen, deze oude 
krantjes... 
 
Overigens, dit jaar is het ook 20 jaar geleden dat na een fusie de ge-
meente Noordenveld is ontstaan. Meer hierover leest u op blz. 22. 
 
Wat gebeurde er nog meer in 1998? 
 
Dit was ook het jaar dat De Amerikaanse president Clinton in op-
spraak kwam door de Monica Lewinsky-affaire. En 
het jaar dat GOOGLE werd opgericht. Door de ont-
wikkeling van het internet zal het bedrijf uitgroeien 
tot een megabedrijf. En verder: 
 
januari 1998 
Raymond van Barneveld wint in Engeland de 'Embassy'. Hij zet daar-
mee de dartsport op de kaart in Nederland en er zullen nog veel talen-
ten volgen.  
 
februari 1998 
Een aardbeving in Afghanistan. Bij het natuurgeweld komen meer dan 
5000 mensen om het leven. Naast de nodige oorlogen heeft het land 
ook met de regelmaat van de klok met natuurgeweld te maken.     
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april 1998 
Marc Dutroux, staatsvijand nummer 1 in 
België, weet te ontsnappen. Enkele uren 
later wordt hij weer opgepakt en terug ach-
ter de tralies gezet. Zijn ex-vrouw is inmid-
dels op vrije voeten, maar Dutroux zit nog 
steeds in de gevangenis voor de gruwelijke 
daden die hij heeft gepleegd. 
 
mei 1998 
Real Madrid verslaat Juventus met 1-0 en wint de Champions League. 
De finale werd gespeeld in de Amsterdam ArenA.  
  
juni 1998 
Een hogesnelheidstrein in Duitsland ontspoort. In de momenten die 
volgen vallen 101 dodelijke slachtoffers. Het is één van de zwaarste 
ongelukken uit de Duitse spoorweggeschiedenis. 
 
 juli 1998 
Tijdens het WK in Frankrijk staan in de finale het gastland en Brazilië 
tegenover elkaar. Frankrijk wint met 3-0 en is voor het eerst wereld-
kampioen. Nederland laat zich positief zien en zal uiteindelijk als vier-
de eindigen. 
  
augustus 1998 
Bomaanslagen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi 
en Dar-es-Salaam. 224 mensen komen om en meer dan 4500 mensen 
raken gewond. Het zal de opmaat blijken naar nog veel zwaardere 
aanslagen in New York en Washington(2001). 
 
september 1998 
Gerhard Schröder wordt de nieuwe bondskan-
selier van Duitsland.  Schröder boekt de nodige 
successen en zal dan ook als een bekwaam poli-
ticus de geschiedenisboeken ingaan. 
 
december 1998 
De Verenigde Staten en Groot-Brittannië beginnen met luchtaanval-
len op het Irak van Saddam Hussein. Deze zullen enkele dagen duren. 
Voor Saddam Hussein (en zijn zoons) zal dit uiteindelijk het begin van 
het einde blijken te zijn. 

  
 
 

https://d2pgm1r0l6cmtq.cloudfront.net/593442d74ef814b506a53f05e8cf99d4.jpg
https://d2pgm1r0l6cmtq.cloudfront.net/26fbbcaac5cf1da82c1fc58feaada6f5.jpg
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Herkent u dit? 

Sinds de herindeling op 1 januari 1998 hebben 
we als inwoners van de nieuwe gemeente 
Noordenveld te maken met een nieuw gemeen-
tewapen en een gemeentevlag. Bij Koninklijk 
Besluit van 25 juni 1999 is het wapen van 
Noordenveld officieel vastgesteld. Het nieuwe-
wapen en de vlag dienden een symbool te zijn 
voor de nieuwe situatie. 

 

Het heeft een klaverblad van goud, geplaatst 
in het groen, een blokzoom, een gouden kroon 
van drie bladeren en twee parels. 

 

Noordenveld bestaat uit de voormalige gemeenten Norg, Peize en Ro-
den. Binnen de gemeentegrenzen zijn verschillende landschapstypen 
te vinden. In het zuiden hoogveen, in het noorden laagveen, het Leek-
stermeer-gebied. Het oppervlak bedraagt ruim 200 km2 

Roden is de hoofdplaats, met 17.000 inwoners. Noordenveld telt 
daarnaast nog 25 andere kernen, in alfabetische volgorde: Altena, Al-
teveer, Een, Een-West, Foxwolde, Huis ter Heide, Langelo, Lieveren, 
Leutingewolde, Matsloot, Nietap, Nieuw-Roden, Norg, Peest, Peize, 
Peizermade, Peizerwold, Roderesch, Roderwolde, Sandebuur, Steen-
bergen, Terheijl, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde. 

TOELICHTING op de symbolen en kleuren: 
 
De ligging van de huidige gemeente Noordenveld in histo-
risch-geografisch perspectief 
De naam van de gemeente is gebaseerd op het voormalige dingspel 
Noordenveld, waartoe verder nog Eelde en Vries behoorden (thans 
met Zuidlaren in één nieuwe gemeente verenigd). 

 

Gemeente wapen 
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Het dingspel is duidelijk ontstaan in verband met de ligging: aan vrijwel 
alle zijden werd het gebied omsloten door veen. Dit veen is thans gro-
tendeels verdwenen door ontginningen van de vroege middeleeuwen 
(aan de noordzijde van de gemeente, waar nu de madelanden van Peize 
en Roden liggen) tot in de negentiende eeuw.  

Dit gegeven geeft ook samenhang aan de historische ligging van de hui-
dige gemeente Noordenveld; ook Peize werd aan de zuidzijde door een 
kleiner veengebied van Vries afgesloten. Aan deze ligging herinneren 
nog vele toponiemen in de gemeente zoals Roderwolde, Foxwolde, Leu-
tingewolde, Eenerveen, Veenhuizen, Het Veen, Witteveen, ’t Wold en 
Peizerwolde. 
 

Dit kenmerk, dat alle drie de voormalige gemeenten verbindt (en voor 
geen andere Drentse gemeente opgaat), wordt gesymboliseerd door een 
zwarte schildzoom. 

De gemeente is te karakteriseren als een forensengemeente 
De beslotenheid van Noordenveld door het veen is vanzelfsprekend al 
eeuwenlang geen realiteit meer. Tegenwoordig is de gemeente gunstig 
gelegen te midden van de stedendriehoek Drachten-Assen-Groningen 
en is er veel forensenverkeer. Dit wordt weergegeven door de zwarte 
schildzoom te breken door middel van witte blokjes. Hierdoor wordt het 
wapen in zekere zin geopend naar alle zijden. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
            Gemeentevlag 
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De gemeente is ontstaan uit drie samenstellende gemeen-
ten. 

Hierboven is al gesteld dat 
het nieuwe wapen niet een 
duidelijke driedeling dient 
te hebben omdat het wa-
pen van één nieuwe ge-
meente en niet van drie 
oude is. Toch komt de fusie 
subtiel in het gemeentewa-
pen tot uitdrukking door-
dat het klaverblad van drie 
bladeren is voorzien. 

 

Het nieuwe wapen dient niet nadrukkelijk te herinneren 
aan één of meer van de voormalige gemeentewapens. 

In de kleuren van het op deze wijze tot stand gekomen ontwerp-
wapen (een zwart-witgeblokte schildzoom en op groen een gouden 
klaverblad) kunnen we, als we dat willen, de kleuren van de voormali-
ge gemeentewapens herkennen: het groen van Roden, het goud van 
Peize en het zwart-wit van Norg. Dit is toeval, maar het is prettig dat 
het ontwerp niet gebaseerd lijkt op één of twee van de drie voormali-
ge gemeentewapens. 

Het wapen, ontworpen door het Drents Heraldisch College, is een-
voudig, stijlvol en herkenbaar. Ten onrechte wordt dikwijls gedacht 
dat een wapen van gefuseerde gemeenten een drukke lappendeken 
dient te worden. De symboliek van het wapen heeft verder uniek be-
trekking op de gemeente Noordenveld; voor geen andere Drentse ge-
meente zou hij gelden. Verder voldoet het wapen aan de regels die de 
heraldiek stelt ten aanzien van het kleurgebruik. 

     

    Bron: Drents Heraldisch College, juni 1998 
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             Noorderkroon-activiteiten 

 

Website Noorderkroon :  ww 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, vr ij-

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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Mededelingen  

  
Nieuwe bewoners dienen zich conform  het kettingbe-

ding (bij de notaris ondertekend) zo spoedig mogelijk schrifte-

lijk aan te melden bij  

 

‘Stichting de Noorderkroon’,  

P.a. Noorderkroon 100,  

93o1 JV  Roden. 

 

Aanmelding voor de Vereniging Van Bungalowbewoners kan bij 

de penningmeester, B 81. 

 

Vrijdagsamenkomsten voor de Noorderkroon 

Aanvang 19.00 uur 
 
 
Juli en augustus - vakantiemaanden 
 
 
21 september    Astrid Mekes                           
 
19 oktober         Walter Meiles               Heilig Avondmaal   
 
16 november     Klaas v.d. Werf 
 
21 december     Astrid Mekes                           Kerstviering  
 
Voorgangers: 
 
Ds. B. Elbert    050 -5019375  abelbert@planet.nl 
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 

 
 
 
 

mailto:abelbert@planet.nl
mailto:a.f.mekes@gmail.com
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De Kroonbode is een uitgave van 
De Vereniging van Bungalowbewoners 

‘De Noorderkroon’ te Roden 

 

Website VVB: www.noorderkroonroden.nl 

Bankrekening VVB:  NL62RABO0399435336                                         

Bestuur VVB: 

contactpersoon: Sietske Veenboer, B 62           050- 5014439          

contactpersoon@noorderkroonroden.nl 

voorzitter:   Theo van Beijeren, B 63                   050-5015808              

voorzitter@noorderkroonroden.nl 

secretaris:             vacature                                                                           

penningmeester:  Rens Roosch, B 81                             

penningmeester@noorderkroonroden.nl            050- 3643683 

bestuurslid:          Marianne Kuipers, B 82           050- 2808796 

adviserend lid:     Jan Kemkers 

  

Redactie:  

Jannes Leij    B  71     050- 5017448 

Anne Polkerman   B   2     050- 7370089 

Piet Notenbomer   B 65     050-  5017292   

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

 

Stichtingsbestuur: 

voorzitter:    Roelof Houwing        ( VVB)  

penningmeester:  Jan Schipperijn          ( VVB) 

secretaris:    vacant        ( Woonborg) 

lid:     vacant                  (Woonborg) 

lid:    Henk Tepper             ( onafh.) 

 

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

10 oktober 2018   

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

       Luchtfoto De Noorderkroon, Roden 

Foto: Aerophoto Eelde 

 


