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Voorwoord
Nieuw...
Een nieuw jaar, begonnen met een nieuwjaarsreceptie en ook een
nieuwe voorzitter VVB, een nieuwe jaargang (de 19de) voor onze
Kroonbode met vanaf nu weer een nieuwe rubriek: ‘Buurtgenoten’.

Daarbij stellen bewoners zich zelf voor en schrijven een stukje aan de
hand van een lijstje met onderwerpen. Ook is er gelegenheid een foto
te plaatsen, van henzelf of bijvoorbeeld het huis. Het gaat hierbij in
eerste instantie om mensen die hier pas wonen. Deze maand zijn dat
de bewoners van bungalow 15.
(Wist u trouwens dat er geen huisnummers 11 en 13 op De Noorderkroon zijn? Wat betreft dat laatste nummer: ook elders komt dit verschijnsel wel eens voor, evenals het ontbreken van rij 13 in vliegtuigen
of van de 13de etage bij hoge gebouwen).

Verder o.a. in dit winternummer:


Nieuws van het bestuur en het jaarverslag van 2016



Een nadere kennismaking met de nieuwe voorzitter VVB



Bijdragen poëziegroep en gespreksgroep



Winter (herinnering) en het voederen van vogels



Ouder worden, over oud en wijs

We hopen op een mooi nieuw jaar voor alle medebewoners en aan alle
zieken en hun naasten: beterschap en vooral veel sterkte en wijsheid
gewenst.
Een hartelijke groet, namens de redactie,
Anne Polkerman
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Van de bestuurstafel

Secretariaat: Noorderkroon
9301 JP Roden

49,

Email: secretaris@noorderkroonroden.nl Tel. 050-5018984

Ieder, die niet in de gelegenheid is
geweest de nieuwjaarsreceptie op 5
januari j.l. te bezoeken, willen wij
alsnog een goed, gelukkig en vooral
ook een gezond 2017 toewensen. We
hopen van harte dat u – zeker wat
betreft uw woonomgeving op de
Noorderkroon – aan het eind van dit
jaar weinig te wensen over zult hebben! Uiteraard wil de VVB daaraan
ook dit jaar graag meewerken…
Winter…
Volgens de kalender is het nu winter,
maar daar merken we op het moment
dat we dit stukje schrijven, nog niet
veel van. Maar wie weet, de herfst was
erg laat en misschien gaat het in februari nog wel flink vriezen en sneeuwen. Gelukkig zit dan in het pakket voorzieningen, dat de stichting voor ons heeft samengesteld, nog
steeds de gladheidsbestrijding op onze voetpaden! Voor de rest zijn we
afhankelijk van de gemeente Noordenveld.
Diezelfde gemeente begint dit nieuwe jaar ook met een ander afvalbeleid. De containers worden minder vaak en in andere weken geleegd.
Ook krijgt u geen papieren afvalkalender meer, maar kunt u een app
downloaden op uw pc of smartphone. Voor wie dat te ingewikkeld is,
hebben wij bij alle bungalowbewoners toch maar een kopie van de afvalkalender laten bezorgen.
Let op: die mag u houden en hoeft u niet terug te brengen naar nummer 49 (zoals al iemand al deed)!
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Najaarsvergadering…
Op 16 november j.l. houden wij onze najaarsvergadering. Een verslag
daarvan hebt u reeds ontvangen. Deze vergadering was nodig om onze
leden te laten beslissen over een door de stichting De Noorderkroon
opgesteld nieuw reglement voor alle bungalowbewoners. Dit reglement
hoort bij het van kracht blijvende (oude) kettingbeding. In een plezierige sfeer worden bijna alle nog bij bungalowbewoners levende vragen
beantwoord. Uiteindelijk wordt dit reglement, aangevuld met een
tweetal amendementen, unaniem door de leden aangenomen! Het reglement is met ingang van 1 januari 2017 van kracht geworden.

Samenstelling bestuur…
Tijdens deze ledenvergadering wordt ook een bestuursverkiezing gehouden om de vacature, ontstaan door het thans definitieve (?) vertrek
van Piet Notenbomer op te vullen. Piet heeft bijna tien jaar de VVB gediend als voorzitter en als invalsecretaris. Hij was de feitelijke aanjager
van de veranderingen, die bij de Noorderkroon hebben plaatsgevonden (een paar trefwoorden: afwenden faillissement, aantrekken nieuwe zorgverlener, nieuwbouwplannen, website, enz. enz.). Wij zijn hem
eeuwig dank verschuldigd!
In zijn plaats wordt Theo van Beijeren benoemd, die wij een plezierige
tijd bij de VVB toewensen. In de bestuursvergadering van 1 december
is Theo vervolgens gekozen tot voorzitter, ondergetekende blijft vooralsnog secretaris. Verderop in dit blad stelt de nieuwe voorzitter zich
aan u voor. De volledige bestuurssamenstelling vindt u op de laatste
bladzijde van dit blad, inclusief onze gewijzigde emailadressen!!

Nieuwjaarsreceptie…
Op een prachtige dag in de eerste week van januari houden wij een uitstekend bezochte nieuwjaarsreceptie. Sietske Veenboer en Oene Kuipers organiseren het een en ander in samenwerking met medewerkers
van de Zorggroep Drenthe. Voor de muzikale omlijsting wordt het
“Duo Wijsheid” aangetrokken. Het stichtingsbestuur neemt de kosten
van de hapjes en drankjes voor zijn rekening.

5

Namens de VVB heet Ad van Nes ieder welkom en doet enkele huishoudelijke mededelingen. Eén daarvan is dat ons nieuwe lid, Theo van
Beijeren tevens onze nieuwe voorzitter is. Daarna wordt genoten van
de muziek met veel toppers van toen, van de drankjes en de voortreffelijke hapjes en worden nieuwjaarswensen uitgewisseld.
Dan is het tijd voor de nieuwjaarsspeech van de voorzitter. Daarin vergelijkt Theo het nieuwe jaar met een opgevouwen kniepertje, dat zich
in de loop van het jaar zal ontvouwen. Maar hij blikt ook nog even terug op het afgelopen jaar, waarin het nieuwe reglement tot stand is
gekomen. Dat is vooral te danken aan voorzitter Roelof Houwing en
penningmeester Jan Schipperijn van de stichting “De Noorderkroon”.
Beiden vertegenwoordigen de VVB in het stichtingsbestuur en met
hun inzet is onze vereniging zeer blij! Als dank ontvangen beiden een
wijnpakket.
En dan is er ook nog een beetje
“vuurwerk”: onder een hartelijk
applaus wordt Roelof Houwing
benoemd tot erelid van onze vereniging!
Volgens vele bezoekers smaakt
deze nieuwjaarsreceptie naar
meer! U leest daar verderop in
dit blad ongetwijfeld meer over!

Voorjaarsvergadering…

Gewoonlijk verschijnt in deze rubriek in het voorjaarsnummer van de
Kroonbode het jaarverslag van de secretaris. Echter, onze Algemene
Ledenvergadering zal reeds op 23 maart 2017 plaatsvinden. Daarom
treft u het jaarverslag nu reeds, op de volgende bladzijden aan.
Noteert u deze datum alvast? Dank!
Ad van Nes
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Jaarverslag 2016
Secretariaat: Noorderkroon 49, 9301JP Roden
Email: secretaris@noorderkroonroden.nl

JAARVERSLAG 2016
Omdat de algemene ledenvergadering vóór de verschijning van het
aprilnummer is gepland, treft u ditmaal reeds in het januarinummer
het Jaarverslag van de secretaris over 2016 aan. De ALV wordt gehouden op donderdag 23 maart 2017, 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!
Bestuur
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar maar liefst tien keer. In het
totaal werden dit jaar ook drie ledenvergaderingen belegd. Daarnaast
overlegde het bestuur verschillende malen met onder andere het bestuur van de stichting “De Noorderkroon”, met het management en
medewerkers van Zorggroep Drenthe, met ambtenaren van verschillende diensten van de gemeente Noordenveld, met afgevaardigden van
RAS op GLAS, met de initiatiefnemers voor een alternatieve invulling
van de “Kroonlanden”, met de directie van manege “De Hulhorst”, enz.
enz. Uiteraard is ook gesproken met “oude”, “nieuwe” en met toekomstige bungalowbewoners.
Net als in 2015 bestond het bestuur van de VVB ook dit jaar weer uit
vijf personen. Dat, dank zij invalsecretaris Piet Notenbomer. Eind november is hij afgelost door Theo van Beijeren. In de voorjaarsvergadering werd Sietske Veenboer als bestuurslid herkozen. Een poging om
het bestuur met nog een (vrouwelijk) lid uit te breiden mislukte vooralsnog.
Voorjaarsvergadering
Tijdens de voorjaarsvergadering van 21 april houdt de heer Jan Hut,
oud KPN- medewerker een inleiding over de aanleg van glasvezel in de
zogenaamde “onrendabele gebieden”, waar de Noorderkroon er één
van is. In Roderesch, Steenbergen en Alteveer hebben de inwoners het
initiatief genomen om daarom maar zelf een glasvezelkabel te gaan
aanleggen: RAS op GLAS. De Noorderkroon kan daarbij aanhaken.
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De aanwezige bungalowbewoners blijken daar weinig enthousiasme
voor te kunnen opbrengen. Wellicht komen we hier in een later stadium op terug.
Namens het bestuur van de stichting “De Noorderkroon” geeft Roelof
Houwing een historische terugblik op het ontstaan van de Noorderkroon en op de kritieke toestand, die na verloop van tijd ontstond. Hij
stipt daarbij kort de reddingsacties aan uit een tamelijk recent verleden. Een poging het kettingbeding af te schaffen faalt, omdat niet alle
bungalowbewoners daarmee instemmen. Daarom is er nu gekozen
voor een aanpassing van het reglement, die nog in 2016 moet worden
gerealiseerd. Het kettingbeding blijft onverkort gehandhaafd.
Dit betoog roept een lawine aan vragen op, die de heer Houwing zorgvuldig beantwoordt. Ook worden veel aanmerkingen gemaakt over het
gebrekkige onderhoud van wegen en groen en over de gladheidsbestrijding. Lang niet iedere bungalowbewoner gaat daarna tevredengesteld naar huis.
Ingelaste vergadering
Omdat een aantal bewoners tijdens de ALV naar hun gevoel niet voldoende gehoord is, besluit het bestuur tot een ingelaste vergadering
om alle nog bestaande vragen te kunnen beantwoorden. Ieder die dat
wenst kan zijn vragen tevoren schriftelijk indienen. Deze vergadering
vindt plaats op 7 juli 2016. Voor het in goede banen leiden van deze
bijeenkomst wordt raadslid Jan Kemkers aangetrokken. I.v.m. verhindering van zowel voorzitter als secretaris wordt Jan Kemkers door
Sietske Veenboer geïntroduceerd. Deze stelt alle ingediende vragen
aan de orde en zorgt ervoor dat deze adequaat worden beantwoord.
Als niemand meer iets te vragen heeft bedankt Sietske onder applaus
Jan Kemkers en Roelof Houwing voor hun inzet.

Najaarsvergadering
De voorzitter opent de vergadering van 17 november met het uitdelen
van een pluim aan de gemeente Noordenveld. Er zijn sluitende afspraken gemaakt over het onderhoud van groen en bestrating. En ze worden nog nagekomen ook!
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Het belangrijkste onderwerp is echter de raadpleging van de leden
over het hun toegezonden voorstel voor een nieuw reglement, naast
het kettingbeding. Dat deel van de vergadering wordt wederom geleid
door Jan Kemkers. Nadat Roelof Houwing een toelichting heeft gegeven, worden de door bewoners ingediende vragen en amendementen
besproken. Uiteindelijk worden twee amendementen aangenomen: het
amendement van Werven (geen bedragen in het reglement noemen)
en Smid (leeftijd potentiële bewoners verlagen naar 50 of 55 jaar). De
meerderheid kiest bij dat laatste amendement voor 55 jaar. Vervolgens
wordt het reglement – zonder één tegenstem – aangenomen. Het
treedt op 1 januari 2017 in werking.
Tenslotte
2016 is ook het jaar waarin onze website www.noorderkroonroden.nl
voor het eerst actief is. Als u nu googelt op “Noorderkroon” krijgt u –
naast sterrenbeelden, scholen en bedrijven – hopelijk niet meer de dames van “Zorgvisite” in beeld met een vernietigend rapport over de
wantoestanden in en rond ons hoofdgebouw. U kunt nu o.a. een prachtige videopresentatie van ons park zien, die door Piet Notenbomer
vanuit zijn auto is gefilmd. Komt dat zien!
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Even kennismaken
Alhoewel ik voor vele bewoners van
de Noorderkroon geen onbekende
meer ben, wil ik me toch graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Theo van
Beijeren en samen met Aly woon ik in
Bungalow 63, op het pleintje tegen de
sportvelden en de weilanden aan, zeg
maar. We wonen hier inmiddels ruim
acht jaar en het bevalt ons hier prima;
het is heerlijk rustig, we genieten van
onze tuin en de contacten met onze
mede pleinbewoners.
Tot voor kort was ik werkzaam als
predikant in de Protestantse Gemeente in Roden en Roderwolde (van de
Catharinakerk en “Op de Helte”, en de
Jacobskerk in Roderwolde). Nu ik gepensioneerd ben wil ik graag mijn
steentje bijdragen aan de Ver. Van
Bungalowbewoners en heb me beschikbaar gesteld als bestuurslid. In
het bestuur ben ik vervolgens tot
voorzitter benoemd. In die rol heb ik
me op de Nieuwjaarsreceptie al aan u
mogen voorstellen.
Het jaar 2016 was voor ons als bungalowbewoners een belangrijk jaar.
Het herziene reglement bij het kettingbeding is aangenomen en daarmee kwam een einde aan een lange en soms verwarrende discussie.
We kunnen wat dat betreft met een tevreden gevoel het nieuwe jaar
2017 ingaan.
Ik verwacht dan ook, dat we een wat rustiger toekomst tegemoet gaan
als vereniging.
In de komende tijd wil ik mijn beste beentje voorzetten om voor de
bungalowbewoners van de Noorderkroon iets te betekenen. Uiteraard
kunt u me altijd persoonlijk benaderen.
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Ouder worden
Oud en wijs
Hoe ouder, hoe grijzer’… dit is (over het algemeen) een feit.
Maar hoe zit het met ‘oud en wijs’. Is dát ook vanzelfsprekend?
Vroeger droegen de ouderen per definitie hun levenservaringen
over aan volgende generaties, maar tegenwoordig hebben veel
jongeren daar geen boodschap meer aan…
In hoeverre zijn wijze lessen nog van waarde? En wat is wijsheid?
Hierbij de visie van een denker: Frits de Lange.
Eigenwijs
“Oud worden is om te beginnen: eigenwijs oud worden. En dat betekent dat je je niet laat wegzetten in een hokje. Je bent geen
‘oudere’, je bent en blijft Nel of Pieter, Jan of Carla. Bied weerstand
aan allerlei verwachtingspatronen en stereotypen. Ga daar al helemaal niet zélf ook nog in geloven!
Schep je eigen oude dag. Wees
wijs, wees eigenwijs.
Blijf weg van het beleidsjargon
over actieve ouderen en de ‘altijd
jong’ retoriek van reclame en media; de ‘klaar-met-leven’ taal. Probeer na pakweg je zestigste of zeventigste jaar een eigen, en een
authentieke vorm te vinden voor
jouw weg in de tijd. Doorleef die
levensfase als een ontdekkingsreis
in het niemandsland, een periode
met een eigen, ongekende betekenis.
Kom tot je zelf
Hoe je dat doet? Door er van uit te gaan dat elk mens uniek is en
mag schitteren in zijn of haar uniciteit. De babyboomers zijn met
dat ideaal groot geworden. Maar dat is langzamerhand, mede door
henzelf, om zeep gebracht. Mijn stelling is, dat een wijze ouderdom
díe fase is, waarin mensen steeds meer tot zichzelf leren komen.
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Ouder worden is een proces van voortdurende transformatie, waarin
je intensief ervaart wat het betekent om wijs te worden en een authentiek mens te zijn. Het mensenleven is een reis, een pelgrimage in de
tijd, zegt een oude spirituele traditie. Een labyrint soms, met eindeloze
omzwervingen, waarbij je af en toe een glimp opvangt van je bestemming. Wijs is de mens die gewetensvol deze reis maakt, bewust, doorleefd ouder wordt en de tijd neemt om radicaal zichZelf te worden.
Lichaam

Dat je ouder wordt, laat zich allereerst vaak fysiek gelden. Want je lijf
verzwakt en wordt strammer. Er gaan steeds meer dingen stuk die niet
meer te repareren zijn. Je vertraagt, je actieradius wordt minder. Er is
geen ontsnappen aan. Je voelt je innerlijk nog jong en leeftijdsloos.
Maar je staat voor de spiegel en schrikt soms: ‘Ben ik dat?’ Wijs oud
worden is: geen hekel krijgen aan dat lijf, maar er op goede voet mee
blijven staan. Er vrede mee sluiten. Het goed verzorgen en vertroetelen. Je niet voor je rimpels en grijze haren schamen, maar er dankbaar
voor zijn dat je ze verdiend hebt. Goed naar je lijf luisteren en het gehoorzamen, als het opspeelt. Blijf van je lichaam houden. Vlucht er
niet voor weg en word niet onverschillig voor, maar word je zelf.
Geest
Ouderdom is ook een confrontatie met ervaringen over
sterfelijkheid. Geestelijk ouder worden is vooral het besef
van eindigheid. Je hebt steeds
minder leven voor je. Je gaat
een keer, misschien wel binnenkort, dood. Wijs oud worden is je van de eindigheid
rekenschap geven, haar bewust onder ogen zien en er ja
tegen leren te zeggen. De tijd
niet willen ontvluchten, maar
haar uitbuiten. Hem niet door
anderen laten afnemen. Niet treuren om wat voorbij ging of vrezen
voor wat komt, maar jezelf nu breed maken in een oneindig NU’.
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Omgeving
Behalve fysiek en geestelijk, laat de ouderdom zich zeker ook sociaal
gelden. Ineens zijn we met pensioen en maatschappelijk uitgerangeerd, soms aangewezen op onze kinderen en/of vrienden, buren,
verzorgers en een handjevol generatiegenoten. We verliezen steeds
meer geliefden aan de dood, en ons ‘wereldje’ wordt alsmaar kleiner.
En hoe minder mensen om ons heen en hoe geringer en kwetsbaarder de contacten, des te heviger beseffen we sociale wezens te zijn.
Wijs ouder worden betekent dan ook: voluit erkennen dat je fundamenteel verbonden bent met anderen; soms aangewezen bent op hun
behulpzame en zorgende handen, op hun respect en een liefdevolle
omarming. Dat je je ervoor openstelt om dat te ontvangen en ook te
geven. Zo denk ik dat we tegelijk wijs en oud kunnen worden. Door
radicaal tot ons zelf te komen en ook door van ons lichaam te blijven
houden, onze eindigheid en oneindigheid te beamen èn de kunst van
het geven en ontvangen te oefenen.
Een wijze samenleving
De spreekwoordelijke wijsheid van de ouderdom lijkt inmiddels van
kleur verschoten. De volgende generatie wordt in onze samenleving,
zeker op school, al vroeg geschikt gemaakt voor de BV Nederland,
waarbij alles draait om dynamiek en vernieuwing. Dan is tegeltjeswijsheid niet zo zeer meer in tel.
Er is nu vooral behoefte aan een ander
type wijsheid, niet in de algemene zin,
maar persoonlijker, meer existentiëel.
Wijsheid als de kunst om tot jezelf te
komen, dát uit te dragen en aan de
volgende generatie door te geven…”.
Uit: ‘Volzin’, 2014, bewerkt)
Frits de Lange (1955) is predikant en
hoogleraar Ethiek; Protestantse Theologie van de Universiteit in Groningen. Ook is hij Buitengewoon Hoogleraar van de Universiteit van
Stellenbosch (Zuid-Afrika).
Anne
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Van de poëziegroep
Op glad ijs

Op glad ijs, o welk een cliché
zo'n demarrage gaat in ijsbloemen onderuit
de racefiets van modder nauwelijks bekomen
met van kou gekromde handvatten fier vooruit
de buizen fabrieksmatig met
een plus verstijfd stil ligt de tricolore op zwart ijs

glij, glij, glijfiets, een baantje
naar je vrijheid
stuur je berijder ad hoe naar
het warme honk

moeder stolt de kransjes in-

het is koers in ruste, de strijd is

clusief de smering

nu gestreden

tot wanneer we weer uit het

een zege van moeder natuur is

wiel mogen springen

nooit gestolen

tot wanneer het wielerhart

van verstoppen kan geen

mag openbreken

sprake zijn

tot dan bevriest elke rauwe
bil op glad ijs
Bert Struvé
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Buurtgenoten
Deze keer:
Johan en Wiesje van der Meer
Noorderkroon 15
Half september vorig jaar zijn wij hier komen wonen, samen met onze
herdershond Wolff, konijn Boris en vis Spetter. Hiervoor woonden we
tien jaar in Leek; daarvoor in Leeuwarden.
Johan is 56 jaar, Wiesje 51 jaar. We hebben drie dochters: onze oudste dochter Kim is 22 jaar en woont in Tolbert. Sharon en Manon zijn
een tweeling van 20 jaar en wonen in Groningen. Ze logeren regelmatig een nachtje bij ons op de Noorderkroon.
Johan werkt als transportplanner bij Sligro in Drachten; nu nog
nachtdiensten, maar dat verandert in avonddiensten. Wiesje werkt in
wisselende diensten 2x per week in een verpleeghuis met dementerende ouderen in Leeuwarden.
Johan leest graag en Wiesje mag graag computeren. Samen met onze
hond vinden we het fijn om te wandelen. Wij vinden het daarom hier
ook heerlijk: de weg over en we zijn in het bos. Verder was onze reden
om hier naar toe te komen, dat we graag een woning wilden die gelijkvloers was en waar we hopelijk de rest van ons leven kunnen blijven
wonen. Wiesje heeft een beperking aan haar voet en traplopen gaat
daardoor moeizaam.
In onze woning moet nog wel het een en ander gebeuren, maar daar
hebben we vijf jaar voor uitgetrokken. We zijn op dit moment druk
buiten bezig, de tuin is grotendeels leeggehaald en opnieuw ingericht.
Achter hebben we een nieuwe schutting geplaatst en voor het huis
moet ook een nieuwe schutting en alles opnieuw betstraat. Verder
moet het huis buitenom geschilderd worden.
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In huis willen we de garage verbouwen tot een slaapkamer, omdat we
nu maar één slaapkamer hebben en onze dochters regelmatig logeren.
Ook willen we een douche maken en een stukje schuur en de garagedeur vervangen door een muur met een raam. De keuken en de badkamer willen we de komende jaren ook vervangen.
We vinden het heel belangrijk dat iedereen elkaar met respect behandelt en elkaar in zijn/haar waarde laat. Pluk de dag en geniet van de
kleine dingen. We genieten in ieder geval van onze woning en de omgeving. Tenslotte wensen we iedereen een fijne, gezonde toekomst en
hopen dat ieders dromen mogen uitkomen. Johan zegt altijd dat hij in
ieder geval 85 jaar wordt, dus de komende dertig jaar hopen we hier
nog te wonen.
Hartelijke groet aan alle buurtgenoten,
Johan en Wiesje
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Vogels in de winter
Voor het eerst in deze winter krijgen de vogels het moeilijk. Als ik dit
schrijf (zaterdag 7 januari) ligt er een laagje sneeuw. Dat is te merken;
ineens zijn er weer meer beesten bij onze bungalows. Dat wil zeggen
bij die bungalows waar niet teveel katten rondlopen. Vogels verdragen
katten nu eenmaal erg slecht. Hoewel er ook andere rovers op kust
kunnen zijn. Dat bleek bijvoorbeeld op nieuwjaarsdag. Een vrouwtjesmerel deed zich tegoed aan mijn voer, maar werd plotseling een meter
voor het raam gepakt door een vrouwtjessperwer. Voor beide vogels
bleek deze ontmoeting het eetprobleem op te lossen. Voor de sperwer
voor even; voor de merel voor altijd. Wat achterbleef was slechts een
wolk veren.

Vogels voeren
Waarom is het belangrijk om vogels
te voeren; zeker in de winter? Afhankelijk van het weer en het voedselaanbod in de herfst, worden in de
loop van de herfst en winter de
voedselvoorraden
voor
vogels
schaarser. Bovendien, door de korte
dagen en het koudere weer is het
moeilijker om te foerageren. Met
name de kleinere vogels zoals roodborsten, mezen en goudhaantjes
komen dan in de problemen. Ze
kunnen al snel 10 tot 25 procent van
hun lichaamsgewicht per nacht verliezen en die verliezen moeten ‘s
ochtends snel worden aangevuld
om problemen te voorkomen. Als de
tuinen waarin vogels voedsel zoeken veel rommelhoekjes hebben,
waarin bessen, onkruid en zaaddragende planten voorkomen dan kan
in een zachte winter veel gevonden worden. Met sneeuw en vorst
wordt dat snel anders. Voer dan de vogels bij. Hierbij een aantal tips.
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Voorkeursplekken
Groenlingen, mezen en sijsjes zijn gewend om hangend te eten. Lijsterachtigen waaronder merels en vinken en kepen zoeken bij voorkeur
voedsel op de grond, terwijl heggenmus en winterkoning en ook de
roodborst graag tussen struiken en andere begroeing scharrelen

Van deze kennis kunt u dus gebruik maken bij het aanbieden
van voedsel. Hangende voedselsilo’s en vetbollen zijn goed
voor mezen, sijzen en grote bonte specht. Grondvoer trekt soorten als: merel, vink, spreeuw,
duiven, lijsters. Voertafels zijn
vooral in trek bij: roodborst,
huismus, boomklever etc.

Voedertijd
Na een lange nacht is de voedselbehoefte ’s ochtends vroeg het grootst.
Maar omdat zeker bij strenge koude kleine vogels veel energie verbruiken, is het verstandig om de hele dag door voedsel aan te bieden. Overigens kan het geen kwaad om jaarrond te voeren, mits er goed voedsel
gebruikt wordt (bijvoorbeeld geen hele pinda’s in de broedperiode; jonge vogels kunnen daar in stikken).

Welk voer
Merel en zanglijster, koperwiek, kramsvogel en spreeuw eten graag rozijnen, krenten, brood, fruit en bessen. Mezen en sijzen zijn dol op vetbollen, ongebrande pinda’s, vogelzaden en zonnebloempitten. Heggenmus, winterkoning en roodborsten eten meelwormen, universeel voer,
havermout en brood. Vinken en kepen, mussen en groenlingen eten
strooizaad, zonnebloem pitten en brood.
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Koop voer van goede kwaliteit, omdat slechte rommel schimmels welig
laat tieren, met alle gevolgen van dien. Maak ook voerplekken en voedertafels geregeld schoon.
Water
Drinkwater is ook in de winter van belang. Als er sneeuw ligt, is water
op die manier beschikbaar. Bij vorst zonder sneeuw is het belangrijk
om een paar maal per dag een bakje met koud water als drinkwater te
geven. Vervang dit water echter door vergruisd ijs bij echt strenge
vorst, anders vriezen de vogels als ze toch gaan baden vast. Baden in
de winter is belangrijk omdat met dit bad de veren van vogels gereinigd worden en dan beter isoleren. Baden bij strenge vorst is echter
niet goed en de vogels zullen dit in principe ook niet doen.

Nestkasten in de winter
Zoals gezegd kunnen vooral kleine vogels bij strenge vorst veel lichaamsgewicht per nacht verliezen. Ze proberen
dat te voorkomen door zo dicht mogelijk op elkaar gepakt op een beschutte
plek te slapen. Nestkasten, zeker die van
hout beton (goede isolatie) vormen zulke beschutte plekken. Belangrijk is wel
dat de kasten na het broedseizoen goed
worden schoongemaakt om ziektes te
voorkomen.

Tot slot
Het is heel bijzonder als er kramsvogels, koperwieken en pestvogels in
de tuin en op de voertafel langskomen. Besdragende struiken geven
een grote kans op echte wintergasten als kramsvogels en koperwiek. Ik
heb ze dit jaar nog niet op de Noorderkroon gezien, maar pestvogels
waren er een paar weken geleden volop in Groningen en Hoogkerk,
dus wie weet.
Jan Schipperijn
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Winter

Waar zijn de koude winters van vroeger (jaren 40/50) gebleven?
En wat kon het vroeger ijzig koud zijn, zowel buiten als in huis.

Ik ben geboren in een gezin van 6 kinderen: 5 meisjes en 1 jongen.
Mijn ouders waren altijd druk in de weer om voor ons te zongen en
daar hadden ze een hele klus aan. Vader had een timmerbedrijf aan de
Bloemstraat in Aduard. Hij werkte hard voor zijn gezin om brood op
de plank te krijgen. Daarnaast was hij kerkorganist en begeleidde jarenlang de samenzang in de gereformeerde kerk van Aduard. Moeder
deed het huishouden en zorgde voor de kinderen, waar ze een volle
dagtaak aan had.
Vroeger hadden we nog geen verwarming, zoals de meeste mensen
tegenwoordig hebben. ‘s Morgens vroeg als we uit bed kwamen moesten de kachels aangestoken worden. Eerst met wat kranten met een
beetje petroleum erop en wat houtjes erbij. Als dat wat begon te branden kwamen er briketten op. Later werden dat eierkolen of 'nootjes
vier'. Het werd langzamerhand warm in de kamer, maar het vertrek
was ook vaak gevuld met rook. We gebruikten de keukenkachel om
water te koken. We lieten de ketel een eind in de kookkachel zakken
tot vlak boven het vuur. Zo werd het water warm. Als er melk gekookt
werd, was het oppassen geblazen, want als het overkookte, waren de
rapen gaar. Je kon dan al die ringen opnieuw poetsen met kachelpoets. De overgekookte melk was er bijna niet af te krijgen.
Moeder kookte het eten eerst ook op de kachel, maar later kreeg ze
een tweepits gasstel en werd een fles gas gehaald bij 'bode' Wegter. Bij
ons stond de gasfles in de kelder en daar was het vaak ijzig koud. Als
het gas zo koud was, wilde het gasstel niet branden en werd het eten
niet gaar. Dat was een ramp, want vader wilde om twaalf uur eten. Ik
zie mijn moeder nog aan die gasfles rammelen, om het vuur harder te
laten branden. Soms werd er een deken op de gasfles gelegd, vanwege
de kou. Vaak werd er een petroleumstelletje naast gezet om de boel te
verwarmen. Wat een wanhoop, als het zo vroor.
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Soms bevroor de WC. Dat was eerst een houten 'plee' of zoals ze dat
noemden, een ’huuske' met een emmer. Het was heel vervelend als die
vanwege de vorst niet geleegd kon worden. Bovendien hadden we in
die tijd geen closetpapier zoals nu het geval is We moesten ons behelpen met krantenpapier of een gescheurde radiobode. Later kregen we
een watercloset. Dit was een enorme verbetering, maar ook met dit
toilet kregen we problemen als het vroor. We konden de boel dan niet
doorspoelen vanwege het bevriezen van de buizen. Er was immers
geen verwarming in die vertrekken. Daar werd ook maar een petroleumstelletje bij geplaatst. Ik zie mijn vader nog bezig in dat keldertje
waar de waterleiding zat. Hij stookte er wel eens een vuurtje in om de
bevroren leiding te ontdooien Levensgevaarlijk natuurlijk, maar ja, de
boel moest toch ontdooid worden.
De winter bracht niet alleen problemen met zich mee. Wij als kinderen
vonden het prachtig als het sneeuwde. We stonden ‘s avonds voor het
raam te kijken naar de grote
sneeuwvlokken die door de
lucht dwarrelden. Door de
verlichting van de lantaarnpaal, die voor ons huis stond,
kon je alles goed zien buiten.
Er viel meestal een heel dik
pak sneeuw en de volgende
morgen waren we vroeg uit
de veren en snel in de kleren
om een sneeuwpop of iglo te maken. Mijn broer Reinie maakte een iglo
met een houten deurtje ervoor waar kieren in zaten voor lichtinval.
Het was daar lekker warm binnen en wij zaten dan op een kleed en
aten ons brood in de iglo, ieder die langskwam, nam een kijkje bij ons
daarbinnen en wij waren erg trots op ons sneeuwhuisje. Reinie was
een harde werker en stond vooraan om iets dergelijks te maken.
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In de winter waren onze bedden erg koud. Mijn jongere zusjes Dineke
en Marietje gingen eerder naar bed dan Reinie, Froukje en ik. Zij hadden ieder een kruik mee in bed.
Als wij dan een uur later naar bed gingen, moesten we de kruiken uit
hun bed halen om ons aan die enigszins afgekoelde kruiken, te kunnen warmen. ’s Morgens vroeg namen we die lauwe kruiken mee naar
beneden en gingen ons in dat lauwe water nog wassen. Wat kon het
koud zijn! Als we ‘s morgens wakker werden, zat er door onze adem
ijsafzetting aan het voeteneind, bovenop de dekens en aan de plafonds. Ik weet nog goed dat moeder 's avonds, als ze boven kwam om
ons onder te stoppen, extra doorgestikte dekens over ons bed uitspreidde. Soms legde ze er dikke winterjassen over, zodat we goed
warm konden worden. Als we wakker werden, zagen we van die prachtigs bloemafzettingen op de slaapkamerramen. Al een wonder op zich.
Je kon er niet doorkijken terwijl je zo graag wilde zien of er sneeuw
lag. Dan drukte je de tong tegen het raam, maar die warme tong bleef
vastzitten aan het bevroren raam. Au, dat deed pijn, vooral als je je
tong er weer af wilde trekken, had je een gevoel of er een 'lapje vlees'
bleef hangen. Met onze adem maakten we dan een 'kijkgaatje' waardoor je naar buiten kon kijken. We waren niet te houden als er een
dikke 'bult' sneeuw lag. Prachtig was dat, die ongerepte sneeuw. Immers, vroeger waren er nog weinig auto’s die door de straat kwamen
rijden. Het was wel moeilijk om door de sneeuw te komen voor melkboer Stienstra. Bovendien bevroren de melkproducten in de melkbus
en de flessen. Ik zie het nog voor me.
En oh...als ik nog denk aan die lepel smerige, allervreselijkste Ebels
levertraan, bah bah, wat vies was dat! Niet te drinken, dat spul! We
kregen een pepermunt of snoepje na en zo ging je de nacht in.
Pia Vrieling-Duisterwinkel
Het Verhaal van Groningen. Realisatie Buyways. Design Miazo.
Jannes
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Binnen zonder kloppen

“Stervend meisje wil nog niet voor altijd dood”.
Enkele weken geleden stond er een bericht in de krant over een 14jarig meisje in Engeland dat ernstig ziek was. Ze wist dat ze spoedig
aan die ziekte zou sterven.
Iemand had haar evenwel iets heel bijzonders verteld. In Amerika zou
men experimenteren met het invriezen van mensen die gestorven waren aan een ziekte die nu nog ongeneeslijk is, maar die binnen afzienbare tijd waarschijnlijk wel te overwinnen zou zijn. In afwachting
daarvan kon zo’n patiënt zich na zijn dood laten invriezen om gereanimeerd en behandeld te worden als het zo ver was. De vader van het
meisje voelde niets voor dit lugubere avontuur, maar andere familieleden steunden het meisje om zich voor dit experiment aan te melden. Of zij haar zin gekregen heeft vermeldde het bericht niet. Wel
werd er gefilosofeerd over de vraag hoe waarschijnlijk het is – of niet
– dat zo’n experiment kans van slagen heeft.
In onze gespreksgroep ‘Binnen zonder kloppen’ hebben we daarover
onze gedachten laten gaan. Wij vroegen ons af of wij het zelf zouden
willen dat er straks zo aan ons dooie lijf gesleuteld wordt? Nee, beslist
niet. We waren het er bovendien allemaal over eens dat, hoe triest
ook voor dit jonge meisje, zo’n poging kansloos is en altijd zal blijven.
Immers, of je nou religieus bent of niet, het is duidelijk dat ieder
mens een ziel heeft, die onafscheidelijk met het lichaam verbonden is
zolang het lichaam leeft. Bij het overlijden verdwijnt de ziel. Waarheen? In het niet? Naar een hiernamaals? Hoe het ook zij, in elk geval
heeft de geest het lichaam dan verlaten. Bij het dode lichaam is niet
meer sprake van een “ik”. Zelfs als het zou lukken een dood lichaam
te doen herleven, dan is die “ik” nog niet terug. En wat heb je aan een
lichaam dat zielloos is? Ook al zou het lukken het hart opnieuw te laten kloppen dan is dat lijf nog steeds niemand. Kortom, als wij dood
gaan leggen we ons daar maar liever bij neer.
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Heus, we praten in onze groep echt ook wel over meer realistische zaken, hoor. Nee, liever niet over onze buren. Ook niet te veel over onze
kwalen. Desnoods wel over deze of gene minister of sportheld, over het
boek dat we aan het lezen zijn, een TV-uitzending die we interessant
vonden. Over alles wat iemand van ons interessant genoeg vindt om te
delen met een ander. Doet u ook eens mee?
Elke maandagmorgen om 10.00 uur in de vroegere bibliotheek. We
zijn nog maar met z’n vijven en zouden onze groep graag met drie of
vier personen zien groeien.
Menno Oosterhoff, tel. 5017274

_____________________________________________________

In perspectief: twee vrouwen
Zie je ze allebei?
De jonge vrouw heeft een veer op
haar hoofd en zie je een beetje vanaf de achterkant. De oude vrouw
kijkt naar beneden .
Het is een verschillend perspectief
dat je als kijker kunt kiezen; op het
moment dat je er voor kiest om de
ene afbeelding te zien, kun je namelijk niet de andere afbeelding onderscheiden. Je kiest dus als het
ware wat je wilt zien! Zo ben je dus
ook nooit in staat om alles tegelijk
te overzien.

Volgens deskundigen werkt het in het echte leven ook zo. Dat verklaart
dat mensen vaak een verschillende kijk hebben op dingen...
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Noorderkroon-activiteiten
Website Noorderkroon
www. 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, vrijdag en zaterdag
van 9.30 u. – 11.30 u.
Logeerkamer:

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, klusjes worden
doorgegeven aan de t.d. van de Zorggroep Drenthe. We zullen dan zo
spoedig mogelijk contact met Uuopnemen. De kosten betreffende
kleine klussen zal de technische medewerker in overleg met U doen.
Voor grotere klussen zullen we U altijd een offerte aanbieden.
Kapsalon: Metas 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
Bridge
Klaverjassen
Biljarten

10.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Dinsdag

Sjoelen met aansluitend drankje

14.30 uur

Woensdag

Handwerken
Jeu de boules

9.30 uur
16.00 uur

Donderdag

Koffieochtend
Jeu de boules

9.45 uur
10.00 uur

Vrijdag

Gymnastiek
Biljarten
Jeu de boules

9.45 uur
14.00 uur
16.00 uur

U kunt elke dag langskomen voor een heerlijke kop koffie of
een warme maaltijd (graag nog wel reserveren).
Vraag de gastdame in het restaurant eens naar de cateringgids voor
de mogelijkheden voor een verjaardagsfeestje, high wine e.d Zij zal u
graag te woord staan.

Voor overige activiteiten zie de flyers verstrekt door de
zorggroep.
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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 kettingbeding.

Aanmelding voor de Vereniging Van Bungalowbewoners kan bij de penningmeester, B 81.

Vrijdagsamenkomsten voor de Noorderkroon
Aanvang 19.00 uur.

20 januari

Astrid Mekes

17 februari

Astrid Mekes

17 maart

Walter Meijles

Heilig Avondmaal

( ‘Nederland doet’ op 10 en 11 maart)
21 april

Klaas van der Werf

19 mei

Astrid Mekes

16 juni

Astrid Mekes

Voorgangers:
Ds. B. Elbert
Ds. W. Meiles
Ds. K. van der Werf
Past. A.F. Mekes

050 -5019375
06-37010413
0511- 543270
050-3642093

16 en 17 april Pasen

4 en 5 juni Pinksteren
abelbert@planet.nl
dswaltermeijles@gmail.com
kvdwerf@chello.nl
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
contactpersoon@noorderkroonroden.nl

tel. 5014439

voorzitter:
Theo van Beijeren, B 6
voorzitter@noorderkroonroden.nl

tel. 5015808

secretaris:
Ad van Nes, B 49
secretaris@noorderkroonroden.nl

tel. 5018984

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
Anne Polkerman
Piet Notenbomer

tel: 5017448
tel: 7370089
tel: 5017292

B 71
B 2
B 65

E-mail: js.leij.9301jw@canaldigitaal.nl
Stichtingsbestuur:
voorzitter:
penningmeester:
secretaris:
lid:

Roelof Houwing
Jan Schipperijn
Folkert Tienkamp
Vacature

(namens VVB)
(namens VVB)
(namens App.)
(namens App.)

lid:

Henk Tepper

(onafhankelijk)
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Luchtfoto De Noorderkroon, Roden
Foto: Aerophoto Eelde

Kopij lentenummer: inlever en u iter lijk
12 april 2017
B 71 — email: js.leij.9301jw@canaldigitaal.nl

