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In dit voorjaarsnummer van De Kroonbode vindt u weer uitgebreide 
verslagen van het VVB-bestuur. Ons blad is immers vooral een blad 
van en voor de vereniging en haar leden. 
Wist u dat sinds enige tijd bij bungalow 55 boetseerlessen worden ge-
geven? En dat er een heuse keramiekoven staat? In rubriek 
‘buurtgenoten’ kunt u er over lezen. 
 
Anne Polkerman is een zeer productief redactielid. In haar stuk 
‘Ouder worden’ beschrijft ze hoe verschillende generaties benoemd 
kunnen worden. Wij van De Noorderkroon behoren  blijkbaar tot de 
babyboomers. 
 
In de rubriek ‘Nieuws uit de buurt’ vernemen we dat De Noorder-
kroon hoort bij een groter verband, ‘Wijk Hullenveld’. Daar lezen we 
ook waar die naam vandaan komt. 
 
Dat het klimaat verandert staat vast, maar er zijn ook gevolgen waar 
we niet zo bij stilstaan. Jan Schipperijn vertelt in zijn stuk ‘Natuur’ 
hoe het omwaaien van de boom voor bungalow 2 allerlei gevolgen 
heeft voor onderhoud en herbeplanting van het parkje. U mocht den-
ken dat daar zo maar even een nieuwe boom geplant kan worden? 
Nee dus, leest u maar…………… 
Jan herhaalt ook zijn eerder gehouden pleidooi voor vergroenen. Dat 
heeft ook te maken met onze neiging veel tegels te leggen omdat die 
zo gemakkelijk zijn te onderhouden. Dat denken we tenminste, tot we 
aan de slag moeten om de voegjes schoon te krabben met mesjes, bor-
steltjes, machines, zout, zuur, loog, branders en meer van dat spul. 
 
Anne schrijft ook over muziek. Treffend is het citaat: “Muziek is zeg-
gen van het onzegbare” Ondergetekende ervaart wekelijks in 
Het Gastenhuis hoe luisteren naar muziek woorden overbodig maakt. 
Over die groep gaat één van de gedichten in dit nummer. 
  

  
Namens de redactie: Piet Notenbomer 

 Voorwoord 
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In de vorige Kroonbode (oktober 2019) schreef ik, dat de herfst z’n 
intrede had gedaan. Op dit moment lijkt het erop, dat de herfst is 
aangebleven in de afgelopen maanden en dat we de winter hebben 
overgeslagen. Nog steeds is het buiig en winderig weer, dat doet ver-
langen naar het voorjaar en de zon. Hopelijk laat het mooie weer 
niet te lang op zich wachten, zodat we weer wat meer kunnen genie-
ten van het buitenleven. Hier en daar zie ik mensen al een voorschot-
je daarop nemen met wat werk in de tuin. 

 

Voorjaarsvergadering 

Deze keer heb ik niet zoveel te vermelden in deze rubriek. Dat komt 
niet omdat er niets gebeurde en het bestuur heeft stilgezeten, maar 
omdat in het Jaarverslag 2019 de meeste zaken al zijn vermeld. U treft 
dat Jaarverslag elders in deze Kroonbode aan. 

 

De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 26 maart 
van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Hiervoor ontvangt u een uitnodi-
ging en agenda. 

 

Redactie: 

In verband met de Coronadreiging heeft het bestuur beslo-
ten om de voorjaarsvergadering tot nadere aankondiging uit 
te stellen.  
 

Namens het bestuur, 

Theo van Beijeren, b. 63 

Van de bestuurstafel 
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Geachte Bungalowbewoners,  

Ter voorbereiding op onze Algemene Ledevergadering vindt u hier-
onder het Jaarverslag 2019 van het bestuur. Het Financieel Jaarver-
slag wordt tijdens de vergadering door de penningmeester gepre-
senteerd. De Alg. Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 
26 maart in de grote zaal van het hoofdgebouw. Voor deze vergade-
ring krijgt u de uitnodiging en agenda van te voren thuisbezorgd. 
Graag tot op de ledenvergadering! 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Het is inmiddels een traditie geworden om als vereniging het nieuwe 
jaar te beginnen met de nieuwjaarsreceptie. Deze ontmoeting is in 
samenwerking met de Stichting WZC De Noorderkroon georganiseerd 
en was opnieuw een succes. In informele sfeer konden de bungalow-
bewoners elkaar ontmoeten, onder het genot van een hapje en een 
drankje, weer uitstekend verzorgd door het personeel van ‘Bij de Bu-
ren’.  

 

Bezetting bungalows 

Ook in 2019 werden de bungalows die ter verkoop werden aangebo-
den, snel verkocht. We ontvingen zelfs een brief van een makelaar 
waarin werd gevraagd om het te melden wanneer er een bungalow 
zou vrijkomen; de vraag is blijkbaar groter dan het aanbod. Dat is een 
goed teken: mensen willen graag op de Noorderkroon wonen. En daar 
mogen we best een beetje trots op zijn! 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde een aantal malen in 2019. Er werd door een 
tweetal bewoners positief gereageerd op onze herhaalde oproep  om 
ons bestuur te komen versterken. Om de sfeer in het bestuur en de 
zaken die daarin aan de orde zijn alvast wat te proeven, zijn ze al en-
kele in de vergaderingen aanwezig geweest. In de ledenvergadering in 
het voorjaar van 2020 zullen ze aan de leden worden voorgedragen 
ter benoeming. 

 

Jaarverslag 2018 
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Op de agenda van de bestuursvergaderingen staat een aantal vaste 
punten. Zo heeft het onderhoud van het terrein onze voortdurende 
aandacht. Toen in juni 2019 een heuse tornado langs het terrein trok, 
moesten diverse bomen het ontgelden en worden opgeruimd. Ook de 
straatverlichting liep wat schade op. Zo spoedig mogelijk werd alle 
schade hersteld. 

Ook spraken we over het aanpassen van de bewegwijzering op het ter-
rein. De bordjes met verwijzing naar de huisnummers zijn wat geda-
teerd en ook niet altijd goed zichtbaar. Bij bezoekers op het terrein is 
het ook niet altijd even duidelijk waar ze de even en oneven nummers 
kunnen vinden. Het bestuur is, samen met de Stichting, bezig de bord-
jes te vervangen. 

Sietske Veenboer en Marianne Kuiper maakten deel uit van de cliën-
tenraad van de ‘Zorggroep Drenthe’. Maar omdat dit meer een taak is 
voor de bewoners van het hoofdgebouw en hun familieleden of verte-
genwoordigers, hebben ze besloten zich uit de cliëntenraad terug te 
trekken. 

De Whatsapp-groep die we op het terrein hebben, blijkt goed te vol-
doen. Enige malen werd een bericht uitgewisseld, maar verontrusten-
de zaken hebben zich gelukkig niet voorgedaan. 

 

Voorjaarsvergadering 

We mochten mevr. Barbara Versteegen (regiomanager van de Zorg-
groep Drenthe) en mevr. Alice Veenhuizen (teamleider zorg locatie 
Noorderkroon) verwelkomen. Mevr. Versteegen vertelde over de reor-
ganisatie van de organisatie binnen de Zorggroep en de scheiding tus-
sen de intra- en extramurale zorg. Die had tevens een personeelswis-
seling tot gevolg, waardoor een aantal vertrouwde gezichten in de zorg 
op het terrein zouden gaan ontbreken. Mevr. Veenhuizen lichtte de 
veranderingen in de zorg nog nader toe; onder andere vertelde ze, dat 
de sleutels van de bungalows die in beheer zijn gegeven bij de Zorg-
groep, aan de Raadhuisstraat waren ondergebracht. Uit de vragen en 
opmerkingen die daarop vanuit de ledenvergadering werden gemaakt 
bleek, dat er enige verontrusting was ontstaan over de zorg aan de 
bungalowbewoners en de alarmering. Helaas was de communicatie 
over een en ander ook niet optimaal. Mevr. Versteegen zei toe om met 
vertegenwoordigers van de vereniging en Stichting in gesprek te gaan 
om samen te bekijken hoe de verontrusting kan worden weggenomen 
en de communicatie verbeterd kan worden. Hieronder vindt u het ver-
slag van het vervolg van dit overleg. 
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Het financiële verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd met 
dank aan de penningmeester en de kascommissie; het jaarverslag van 
het bestuur levert evenmin vragen of opmerkingen op. 

 

Zorg op het terrein 

De Zorggroep heeft, naar aanleiding van de verontrusting die op de 
ledenvergadering werd geuit, een informatiebijeenkomst belegd voor 
de bungalowbewoners die gebruik maken van de zorg en/of zijn aan-
gesloten op het alarmsysteem. Dit bracht wel verheldering, maar nam 
nog niet voor iedereen de bezorgdheid weg. 

Zoals hierboven vermeld heeft een delegatie uit het bestuur en de 
Stichting een aantal gesprekken gevoerd met mevr. Versteegen en 
mevr. Veenhuizen. Vooral de communicatie werd daarbij besproken. 
De Zorggroep heeft daarop het inmiddels bekende ‘spreekuur’ inge-
steld: op vaste momenten kan ieder die dat wil in gesprek gaan met de 
zorgcoördinator, zodat de lijnen zo kort mogelijk gehouden worden. 
Ook zijn de sleutels, afgestaan door de bungalowbewoners t.b.v. de 
zorg, weer terug in het hoofdgebouw. De alarmering is ook zorgvuldig 
bekeken: de aanrijtijden, die aan wettelijke normen moet voldoen, 
hebben nog niet tot problemen geleid, ook ’s nachts niet. 

Er is nog overleg gaande over andere zaken die in een overeenkomst 
van de Stichting met de Zorggroep geregeld waren, maar die aan de 
nieuwe situatie moeten worden aangepast. 

 

Nieuw huishoudelijk reglement 

Omdat het lastig blijkt de bezetting van het bestuur ‘op peil’ te hou-
den, is het huishoudelijk reglement eens kritisch onder de loep geno-
men. Wanneer we ons strikt aan de regels zouden houden, zou dat 
kunnen leiden tot een onderbezetting van het bestuur. Enige wijzigin-
gen in het reglement zijn voorbereid en zullen worden voorgelegd aan 
de Alg. Ledenvergadering voorjaar 2020. 

 
WOZ - voorlichtingsmiddag 

Er bleek verwarring te bestaan bij sommige bungalowbewoners over 
de WOZ-waarde van de woningen. Die blijken voor vergelijkbare wo-
ningen in de praktijk nogal eens uiteen te lopen. Het bestuur heeft 
toegezegd daar in het najaar nader op terug te komen en een voorlich-
tingsmiddag belegd op 28 november 2019.  
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Van de Gemeente Noordenveld waren daar twee mensen aanwezig die 
te maken hebben met de waardebepaling en de gemeentelijke belas-
tingen die daaruit voortvloeien: dhr. Ebo Nieboer en dhr. Eise 
Wiersema. Zij gaven een toelichting op de wijze waarop de waarde 
van een woning wordt vastgesteld. Na een verhelderend verhaal gaven 
ze aan, dat bij twijfel over de waardebepaling er altijd contact kan 
worden gezocht met de gemeente Noordenveld. 

 
Buurtvereniging Hullenveld 

Omdat we deel uitmaken van het groetere gebied ‘Hullenveld’ is er 
contact gezocht met de buurtvereniging. Alhoewel ons terrein een op 
zichzelf staand geheel is, zijn er toch gemeenschappelijke belangen. 
Zo kan bij de jaarlijkse wijkschouw  (waarbij gelet wordt op zaken die 
onderhoud door de Gemeente Noordenveld behoeven, zoals bomen, 
bestrating en sloten) een en ander afgestemd en gecoördineerd wor-
den. Maar ook (voorlopige) plannen van de gemeente met de aan-
grenzende gronden en de Hullenweg als steeds belangrijker ontslui-
tingsroute met alle gevaren van dien hebben de aandacht in het over-
leg. 

 
Website 

Onze website voorziet in een behoefte. Regelmatig krijgen we vragen 
binnen via het contactformulier. De statistieken laten zien dat men de 
weg naar de website weet te vinden. Het blijft intussen een uitdaging 
om de website zo actueel mogelijk te houden, zodat die ook beter als 
communicatie- en informatiemiddel kan worden ingezet, nu ook 
steeds meer bungalowbewoners toegang tot het internet hebben. 

 
Tot slot 

Er hebben zich in 2019 allerlei ontwikkelingen voorgedaan, zoals 
hierboven weergegeven. Het bestuur probeert zaken die met de bun-
galowbewoners en het terrein te maken hebben zo snel mogelijk op 
het spoor te komen en actief daarin te handelen als dat nodig is. We 
mogen ons verheugen in een enthousiaste groep bestuursleden. Maar 
we blijven uiteraard ook afhankelijk van de suggesties en inbreng van 
de leden. We rekenen erop, dat u ons weet te vinden als daar aanlei-
ding toe bestaat. 

 
Maart 2019 

Theo van Beijeren, voorzitter 
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                      Noorderkroon 55 

                           

 
Wij zijn Jan en Maria Wijnholds, en sinds april 2019 wonen we met 
plezier aan de Noorderkroon 55, dat is helemaal achteraan tegen het 
trainingsveld. 
Een heerlijke ruime plek met vrij uitzicht, na een forse verbouwing 
echt óns plekje geworden! 

 
Hiervoor woonden we 20 jaar aan de Leutingewolderweg ook hier in 
Roden, een redelijk grote woning met een behoorlijk grote tuin. 
Daar zijn we komen wonen met onze 2 jongste, toen puber, kinderen, 
de oudste 2 studeerden in Groningen en woonden op kamers. 
Wij hebben dus samen 4 kinderen en die hebben ons 6 heerlijke 
kleinkinderen geschonken, waar we van kunnen en mogen, meege-
nieten. 
Één  zoon woont in Groningen, de andere 3 wonen in Zwolle, Harder-
wijk en Amsterdam, dat is een beetje jammer soms, niet even een 
bakkie kunnen doen maar nadrukkelijk aan de rit moeten. 
Ook woonden we, nog voor de L.wolderweg, 10 jaar aan de Hullen-
weg, deze mooie hoek van het dorp is ons dus niet vreemd en is ons 
‘rondje Roden’ bijna compleet! 
Toen we hoorden dat dit huis hier te koop kwam, hebben we dan ook 
gelijk toegehapt! 

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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Jan heeft sinds een paar jaar een neurologische aandoening waardoor 
hij erg vermoeid is en o.a tuinieren en autorijden niet meer mogelijk 
zijn. 
Dit gelijkvloerse huis kwam voor ons op het juiste moment en we ge-
nieten er allebei dagelijks van. 
Jan maakt dagelijks  een ommetje door het bos, en ikzelf, ga met mijn 
2 teckeltjes voor kortere en langere wandelingen naar buiten, er zijn 
zoveel uitloop-mogelijkheden! 
 
Als hobby boetseer ik en geef kleinschalig boetseerles, in onze aange-
paste garage en kan ook het gemaakte werk bakken in een speciale 
keramiekoven. 
Ook is er de mogelijkheid voor een workshop boetseren of om te wer-
ken  met speksteen. 
Het is zo ontspannend om met  de handen te werken en al doende het 
hoofd leeg te maken! 
Ook hebben we het geluk om af en toe naar ‘ons’ Ameland te kunnen 
waar we een stacaravan hebben bij Ballum. Ook van dat plekje houden 
we enorm,  en hopen ook daar nog lang van te kunnen genieten. 
Door het ziekteproces van Jan proberen we zoveel mogelijk in het ‘nu’ 
te leven, niet te ver vooruit te plannen en maar gewoon te zien wat het 
leven ons gaat brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom aan de NK 55 

Jan&Maria,  Max&Pleuntje de teckels 
en Muis onze poes. 

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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Ouder worden  

                       

        GENERATIES 

In 2019 werd door Van Dale het woord 

‘Boomer’ gekozen tot Woord van het jaar. Het 

is een afkorting van het woord babyboomer. In 

eerste instantie was het niet meer dan een cy-

nisch grapje van jongeren (generatie Y en Z) met 

name op Internet. 

  

Het is bedoeld als reactie op betweterige ouderen met ouderwetse 

denkbeelden en betekent zoveel als: ‘Ja hoor, ’t is wel goed met je.’ Of 

zoals Volkskrant-columnist Lisa Bouyere het omschreef: “Stikstof 

goed voor de plantjes? OK boomer! Televisie uit vanwege een vrouw 

met een hoofddoek? OK boomer, jij je zin! ’ Wie het woord overigens 

als eerste het wereld wijde web in slingerde, weet niemand. Duidelijk 

is wel, dat de generatiekloof nog steeds bestaat. 

Generaties 

Volgens Van Dale is een generatie een groep van ongeveer gelijktijdig 

geboren mensen, die een aantal zaken met elkaar gemeen hebben, zo-

als de tijdgeest en de economische omstandigheden. Er zijn  heel veel 

gezamenlijke kenmerken, maar het is niet bedoeld als een etiket of 

stigma. De generaties hebben voor het gemak een herkenbare naam: 

 

Babyboomers (geboren tussen 1940 –1955) 

Dit zijn de mensen die werden geboren vlak na de beëindiging van 

de Tweede Wereldoorlog. De euforie over de bevrijding leidde ertoe 

dat velen een gezin stichtten. De kinderen groeiden op in de naoorlog-

se opbouwperiode waarin de welvaart voor het eerst sinds vele jaren 

toenam en ze werden volwassen in de woelige periode tussen 1965 en 

1975. Er ontstond hierdoor een zogenaamde jeugdbult; een relatief 

grote jongere generatie, in een tijd waarin bijna alles maakbaar was. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Woord_van_het_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouw


 11   
Door de grote groepen jonge mensenvonden hierdoor progressieve 

denkbeelden bredere ingang, zoals de hippiebeweging en de flowerpo-

wer en ook was er veel invloed van progressieve partijen.  

De babyboom heeft overigens aan het begin van de 21e eeuw nog steeds 

grote gevolgen voor de samenstelling van de bevolking. Zo kampen veel 

westerse landen met een vergrijzende bevolking, wat de financiering 

van de socialezekerheidsstelsels onder druk zet. 

 STILLE GENERATIE (1925-1940)  

Deze generatie bleef heel trouw aan het gezag, oftewel  keurig ‘stil’. In 

de tijd van de wederopbouw kon men door werk hogerop komen op de 

maatschappelijke ladder. Amerika was het voorbeeld: vrolijke gezin-

nen, kleurige kleding en een huis vol apparaten. De auto werd een sta-

tussymbool en de huishoudelijke apparatuur kwam in opmars. Deze 

generatie is spaarzaam ingesteld, bestaat uit harde werkers en is 

plichtsgetrouw. Mensen van deze generatie zijn inmiddels al oud.  

 

 

Hierna werden dus de baby-

boomers geboren. (zie boven) 

(1940 tot 1955).  

 

 

GENERATIE  X ( 1956-1970) 

Ook wel: generatie Nix . Deze ‘verloren generatie’ kreeg te maken met 

massale jeugdwerkeloosheid en economisch verval. Er werd veel geëx-

perimenteerd, mede door de komst van de anti-conceptiepil. Vooral 

veranderingen in de verschillende samenlevingsvormen ( zoals  samen-

wonen of hokken). De wereld bleek aanmerkelijk minder maakbaar 

dan bij de vorige generatie. Uit onderzoek blijkt trouwens dat deze ge-

neratie helemaal niet verloren is. Integendeel. Deze kinderen waren 

over het algemeen hoger opgeleid dan hun ouders,  met kenmerken als 

zelfredzaamheid, praktische ideeën en een no-nonsense mentaliteit. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flowerpower
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stille_generatie&action=edit&redlink=1
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PRAGMATISCHE GENERATIE (1970-1984)  

Deze generatie, ook wel ‘Patatgeneratie’ genoemd, kenmerkt zich door 

passiviteit, zelfontplooiing, waarbij levensgeluk het hoogste doel is, 

nog belangrijker dan werk. Deze kinderen kregen over het algemeen 

gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid, keuzes en heel veel sti-

mulans van hun ouders. Belangrijk: 'je eigen ding doen' en 'vooral je-

zelf zijn'. Zelfontplooiing staat als levensmotto centraal: werk is be-

langrijk, maar levensgeluk nog belangrijker. Ouders staan minder 

'boven' hun kinderen, maar meer 'ernaast', als vrienden. Op latere 

leeftijd stelt deze generatie fundamentele keuzes uit zoals ten aanzien 

van ouderschap en beroepskeuze. 

 

GENERATIE  Y (1984- 1994)  

Ook wel Digitale generatie of Millennials  ge-

noemd. Voor deze grenzeloze generatie geldt dat 

kinderen al vroeg actief zijn op internet. Vanuit de 

commercie is  de jongerencultuur ook getypeerd 

als de zogenaamde ‘achterbank-generatie’: ouders 

regelen alles voor hen. Ze werden vertroeteld, zijn 

zelfverzekerd en opgegroeid met grote technologische vooruitgang.  

De keerzijde is een vergrote kans op overspannenheid of een burn-out. 

 

GENERATIE  Z (1990/1995  – 2000) 

Net-generatie, jong tijdens het digitale tijdperk en tijdens de economi-

sche crisis. Er is trouwens een kleine overlap met de generatie voor 

hen, de Millennials. Bij hen is Internet vanzelfsprekend,  evenals  het 

doen van allerlei dingen tegelijk, dus multi-tasking. 

 

GENERATIE ALPHA ( 2000 – 2011) 

Ook wel ‘Google-kids’. Jong in de tijd van economische malaise, bezui-

nigingen en klimaatverandering. De rest moet nog blijken… 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragmatische_generatie&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfontplooiing&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Levensgeluk&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Millennials
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grenzeloze_generatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
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Generatiekloof 

In alle tijden hebben mensen de behoefte om zich tegen andere  gene-
raties af te zetten. Niet alleen pubers tegen hun ouders, maar het was 
ook andersom.                     

Recent onderzoek wijst echter op een historisch grote ideologische 

kloof die zich opent tussen de millennials (geboren tussen 1985 en 

2000) en de babyboomers. 

Millennials ervaren open grenzen, arbeidscompetitie en de multiculti-

samenleving als ‘normaal’, terwijl ouderen deze ontwikkelingen als 

dreigend ervaren en de samenleving die ze kennen, zien verdwijnen. 

 

Brutaal 

Verder blijkt dat veel volwassenen ‘de jeugd van tegenwoordig' erg 

brutaal en ook asociaal vinden. Net als in deze uitspraak:  

‘Onze jeugd heeft tegenwoordig slechte manieren, minachting voor 

het gezag en geen eerbied voor ouderen. (...) Jonge mensen spreken 

hun ouders tegen, houden hun mond niet in gezelschap en tirannise-

ren hun leraren.'... 

Echter: aan het woord is niet Dr. Phil, of een of andere hedendaagse 

ervaringsdeskundige, maar het zijn de woorden van de oude Griekse 

wijsgeer Socrates, zo’n 2500 jaar geleden... Dus wat dat betreft is er 

niets nieuws onder de zon!  

 

 

 

 

 

 

 

  Anne 
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De klassieker ‘Waarheen, Waarvoor’ van Mieke Telkamp is 
na jaren verdwenen uit de Uitvaartmuziek top 10, zo meldde 
de NOS kortgeleden. Vorig jaar stond het lied van de in 2016 
overleden zangeres nog op een negende plek. Sommigen 
spreken van een ‘historisch moment’. 
 
 
Mieke Telkamp, de zangeres die van origine uit Oldenzaal komt, zong 
een nummer dat door veel mensen gekozen werd voor de uitvaart. Het 
is een tekst waar velen iets mee hebben, blijkt uit de reacties. Er is een 
aantal nummers dat bijzonder vaak gedraaid wordt tijdens een plech-
tigheid. De uitvaartbranche maakte er zelfs een top 10 van. Overigens: 
bijna elke uitvaartonderneming blijkt een eigen toplijst te hebben. 
Ave Maria prijkt al heel lang bovenaan, afgewisseld door een prachtig 
lied van Andrea Bocelli over afscheid nemen. De muziek van Claudia 
de Breij en Marco Borsato doen het ook altijd goed, net als ‘We’ll meet 
again’ van Vera Lynn. ‘Papa’ van Stef Bos wordt vaak gekozen, even-
als het prachtige ‘Tears in Heaven’. Eric Clapton schreef het lied voor 
zijn 4-jarig zoontje die tijdens een spelletje uit het raam viel en dode-
lijk verongelukte. Opvallende nieuwkomers zijn: ‘Hallelujah’ van 
(o.a.) Leonard Cohen en het lied van de zingende vogels.  
 
 
Dit is hoe de Top 10 van de uitvaartmuziek er nu uitziet: 
  
 
1.  Ave Maria – diverse uitvoeringen (-) 
2.  Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman (-) 
3.  Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (-) 
4.  ’n Trein naar niemandsland – Frans Bauer (+1) 
5.  Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato (+1) 
6.  En de vogels zongen – diverse uitvoeringen (+5) 
7.  Hallelujah – diverse uitvoeringen (+3) 
8.  We’ll meet again – Vera Lynn (-1) 
9.  The Rose – André Rieu (-1) 
10. My Way – Frank Sinatra (-6) 
 
 

Muziek 
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Hieronder een lied van Bram Vermeulen, gezongen door Paul de 
Leeuw en eveneens veel gekozen tijdens uitvaartplechtigheden. 
  
De Steen 

 
De kracht van muziek is groot, met name tijdens bijeenkomsten zoals 
een uitvaart. Dan gaat het meestal om de favoriete muziek of teksten 
die passen bij het leven van de overledene.  Ook roept muziek herin-
neringen en emoties op en geeft troost. Zoals de schrijver Aldous Hux-
ley het heel treffend schreef: ‘Na de stilte komt muziek het dichtst bij 
het zeggen van het onzegbare’.  
          Anne 
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Onze buurt De Noorderkroon heeft ruim 80 bungalows en een 
hoofdgebouw, maar er bestaat ook nog een groter verband, waar de 
Noorderkroon bij hoort: Hullenveld. De wijk Hullenveld in Roden 
wordt begrensd aan de westkant door de hockeyvelden, aan de 
noordkant door de Nieuweweg en het Zuidenveld en aan de oostkant 
door de Norgerweg. Zuidelijk loopt de grens ergens in de weilanden 
achter de Noorderkroon en de voetbalvelden van ONR. De naam 
Hullenveld is gebaseerd op de Hullen als omschrijving voor “hoger 
gelegen land” In het Drents is de betekenis van “hullen”, het plaggen 
steken in het veld. In deze buurt wonen 1185 personen (560 man en 
625 vrouw) 

Buurtnetwerk Hullenveld 

Vorig jaar schreef onze voorzitter/ secretaris Theo van Beijeren  
hierover al in de Kroonbode. “Sinds enige tijd is er in het deel van 
Roden waarbij de Noorderkroon behoort, een initiatief genomen tot 
een buurtnetwerk. Veel van wat het netwerk aan activiteiten voorstelt, 
wordt ook al gedaan door onze eigen Vereniging van 
Bungalowbewoners, maar dat beperkt zich uiteraard tot De 
Noorderkroon. We gaan overleggen met het buurtnetwerk om te 
bekijken of we gemeenschappelijke belangen in overleg kunnen 

behartigen”. 

 

Nieuws uit de buurt 
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Natuur  
  
 
Geen wanten en sneeuwballen deze winter: het was (voor winterse be-
grippen) extreem warm. Dat zorgt nu voor een wel héél vroege start 
van de lente.  
 
De meteorologische lente is dit jaar zo-
doende 35 dagen vroeger begonnen. 
 
Vroege lente 
Door de zachte winter loopt de ontwikke-
ling van planten vijf weken voor op de ge-
middelde ontwikkeling van vijftig jaar geleden. Ook loopt deze 2,5 
week voor op het gemiddelde van de afgelopen negentien jaar. Daar-
door is de start van de lente dit jaar gelijk aan die van 2008 en 2016: 
dat waren de jaren met de vroegste start ooit.  
 
Dit blijkt uit een analyse van bloeiwaarnemingen die via het net-
werk De Natuurkalender zijn doorgegeven. Zij onderzoeken wanneer 
bloemen en planten jaarlijks weer bloeien. Als de waarnemingen van 
een sneeuwklokje, hazelaar, els, gele kornoelje, klein hoefblad, slee-
doorn en speenkruid worden vergeleken met wanneer ze normaal ge-
sproken horen te bloeien, blijkt dat ze dit jaar dus meer dan een 
maand eerder zijn begonnen. 
 
Hoge temperaturen 
Sinds de registratie van de bloeiwaarnemingen in 2001, waren de ja-
ren 2008 en 2016 net zo vroeg met het begin van de lente. Het effect 
van de steeds hoger wordende temperaturen is goed te zien in de na-
tuur: overal bloeien bloembollen en groeien bladeren weer aan. Afge-
lopen 16 februari was ook de warmste ooit gemeten. 
 
De zomer van 2019  
Iedereen herinnert zich de warmte en de droogte, net als in 2018. En 
in juni van afgelopen jaar werden we verrast door een heuse wervel-
storm. Dat leverde voor de huizen op de Noorderkroon beperkte scha-
de op. Met het groen was het droeviger gesteld. 
Er sneuvelden nogal wat bomen in de singels rond ons park en boven-
dien gingen bomen plat bij de bungalows 2, 17 en 62.  
Dat waren alle drie grote en beeldbepalende eiken.  
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Bruikleen 
Op de plek aan het begin van het park waar een grote eik stond, heeft 
de bewoner van bungalow 2 contact opgenomen met de gemeente 
Noordenveld, de eigenaar van de grond. De gemeente had nog geen 
herplant-plannen. In overleg met Roelof Ubels, de meewerkend voor-
man van onze wijk Hullenveld, is besloten is dat zij de plek in bruik-
leen heeft en dat de gemeente zorgt voor grondsanering. De gemeente 
noemt deze samenwerking ‘burgerparticipatie’, en heeft inmiddels de 
oude grond verwijderd en nieuwe pootgrond aangebracht. De bewo-
ner van bungalow 2 zorgt met steun van de Stichting voor het beplan-
ten van de grond. Dat gebeurt ook omdat de plek aan de ingang een 
zichtlocatie is.  
  
De gemeente stelde als eis dat de nieuwe boom niet te groot mag wor-
den en moet passen bij de nieuwe klimaatomstandigheden. Het zal 
niemand zijn ontgaan dat het klimaat de laatste tijd erg aan het ver-
anderen is. Naast droge zomers komen er ook hele natte periodes en 
perioden met veel wind voor; de afgelopen winter is daar een voor-
beeld van. 
 
Klimaatbomen 
Welke bomen en struiken kun-
nen tegen deze extremen? Dat 
zijn er niet veel; onze ‘eigen’ 
bomen krijgen steeds meer last 
van de klimaatverandering.  
Eiken hebben te lijden onder 
de eikenprocessie-rups, Beuken 
lopen brandschade aan de bast 
op en Berken laten bij droogte 
heel snel het blad vallen. Dat 
hebben we het afgelopen jaar hier op het park kunnen zien.  
 
De zes pas aangeplante eiken zijn allen in leven gebleven dankzij wa-
ter, gegeven door Klaas en Vera. Verder zijn veel bomen windgevoe-
lig. Misschien zullen we dan toch moeten gaan denken aan bomen uit 
het Middellandse zeegebied zoals Platanen en Parasol dennen. En 
ook Moeras cipressen doen het in ons “nieuwe” klimaat heel aardig. 
Maar dan komt weer het probleem dat dat kolossale bomen worden 
en niet in het park passen.  
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In overleg met onze hovenier Klopstra is nu besloten om een plantvak 
te maken met daarin een naaldboom, die bestand is tegen nagenoeg 
alle extreme weersomstandigheden en aantrekkelijk voor vogels. Daar 
omheen lage beplanting die goed is voor insecten en vlinders. Ook die 
dieren hebben onze steun nodig. De laatste berichten laten helaas zien 
dat de stand van insecten en vlinders hard achteruit gaat, mede als 
gevolg van de klimaatverandering. 
 
Vergroening 
In dit verband wil ik ook nog even stil staan met een ander krantenbe-
richt. Voor delen van de stad Amsterdam komen er regels die het ver-
bieden om meer dan 50% van een perceel te bestraten. Door deze 
maatregel hoopt men meer grondwater te laten infiltreren, waardoor 
de stad vergroent. En die vergroening zou er dan weer toe moeten lei-
den dat de temperatuur in de stad in warme periodes daalt.  
 
Stenen houden namelijk veel warmte vast en dat doen planten en 
grond in veel mindere mate. Dat is misschien ook iets om op de Noor-
derkroon ter harte te nemen. Ook daar zijn de laatste jaren steeds 
meer stukken groen verdwenen en vervangen door tegels. Dat is erg 
makkelijk in onderhoud maar slecht voor ons milieu en dus voor de 
leefbaarheid.. 
        Jan Schipperijn, B66 
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De Stilte 

 

In de stilte drijven gedachten als wolken in de lucht 

In de stilte vind ik rust en ben ik niet meer op de vlucht 

In de stilte wil ik kijken, kijken naar omhoog 

Naar een ongekende verte, naar het wonder van de regenboog 

 

In de stilte deinen golven af en aan 

In de stilte kom ik dichter bij de zin van het bestaan 

In de stilte stromen wat’ren, zie ik horizon, een lijn 

In de stilte komen vragen: “Zal het misschien nog verder zijn?” 

 

In de stilte zie ik bomen wuiven in de wind 

In de stilte wordt pas tastbaar dat liefde overwint 

In de stilte wil ik bidden voor verlossing van leed en pijn 

In de stilte wil ik vragen om in harmonie te mogen zijn 

          

       

 

      Lucie van Sluis B. 74 

 

Poëzie 



 23 

 

 

   Alzheimer 

 

zo veel niet weten 

zo veel vergeten 

woorden verdwijnen in grijze mist 

 

dagen vervagen 

zo veel te vragen 

zo veel is weg wat ze vroeger nog wist 

 

hoe was haar leven 

soms weet ze ‘t even 

maar meestal schuiven 

flarden voorbij 

 

nu moet ze voortgaan 

schuifelen, stilstaan 

wachtend op morgen 

niet wetend wat komt 

 

 

 

 

Piet Notenbomer B.65 
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             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. 



 26 

 

 

  

 
 
 
 
  

  

   

  

  
 

Nieuwe bewoners 

De nieuwe bewoners dienen zich zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 

te melden bij de administrateur Harm Cazemier:                      

‘Stichting de Noorderkroon’ 

P.a. Brinkstraat Zuid 20,  

9311  PM  Nieuw Roden 

E-Mail: wzcnoorderkroon@outlook.com 

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 2020 voor de vieringen in de Noorderkroon 
 
20 maart Ds. Klaas van der Werf  Heilig Avondmaal  
17 april Ds. Walter Meijles Pasen  
15 mei Ds. Sybrand van Dijk Hemelvaart/Pinksteren 
19 juni Pastor Astrid Mekes 
 
Juli             vakantiemaand Geen vieringen 
Augustus vakantiemaand Geen vieringen 
 
Voorgangers: 
 
Ds. W. Meijles   06-37010413  
  dswaltermeijles@gmail.com 
Ds. K. van der Werf 0511- 543270  
  kvdwerf@chello.nl 
Ds. Sybrand van Dijk 06-39591901 
 ds.sybrand@gmail.com 
Pastor 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: vacature 

                                                                 

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:penningmeester@noorderkroon-roden.nl
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  Kopij zomernummer: inleveren uiterlijk            

20 juni 2020 

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

        

Luchtfoto De Noorderkroon, Roden 

Foto: Aerophoto Eelde 

 


