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Kronenburg richt Exumbraconventie mee op
31 augustus 2012 – Op 24 augustus jl. hebben negen landen, waaronder ons land, op het
Caribische eiland Nieuw Koerland de zogenaamde Exumbraconventie opgericht. Deze
nieuwe internationale organisatie richt zich op het uitwisselen van economische, industriële
en wetenschappelijke kennis tussen de lidstaten en op het vinden van oplossingen voor
gelijkaardige problemen die de lidstaten ondervinden in de wereld.
Naast ons land en Nieuw Koerland hebben ook Chimor, Adzjatië,
Harrawi, Choeskchië, Dhram Phá, Huenan en het Afrikaanse ministaatje Kpwahele en Nghoeroemba het oprichtingsverdrag ondertekend. De Latijnse naam ‘Exumbra’ betekent ‘uit de schaduw’ en
verwoordt precies de intentie van de lidstaten: bijna allemaal zijn
het landen die in de schaduw liggen van een economisch sterkere
buur, hetgeen vaak gelijksoortige problemen met zich meebrengt.
De minister van buitenlandse zaken, Mathias Schydtz, noemde de
Conventie na afloop van de topontmoeting ‘de interessantste
internationale ontwikkeling’ waar ons land in de laatste jaren bij betrokken is geweest. Hij drukte
ook zijn spijt uit dat de autonome overzeese provincies der Witte Eilanden en der Maagdeneilanden
het verdrag (nog) niet wilden ondertekenen; zij zijn dus voorlopig geen lid van de Conventie.
Het hoofdkwartier van de Conventie wordt in Kronenburg gevestigd. Ons land is één van de rijkste
lidstaten van de nieuwe organisatie en de keuze lag dus voor de hand. Er wordt momenteel
bekeken of er bestaande ruimte voor zal worden vrijgemaakt, of dat nieuwbouw handiger is, maar
ook in het laatste geval zal er toch eerst tijdelijke woonruimte voor de Conventie gevonden moeten
worden. De Kronenburgse ambassadrice in Nieuw-Zeeland, Ina Twaelfterpen-Nieboer, wordt
benoemd tot Permanente Vertegenwoordiger van Kronenburg bij de Exumbraconventie.

Ankerskjöld
Ankerskjöld bezoekt Kronenburg
7 september 2012 – De gisteren aangetreden nieuwe secretaris generaal van de AGL,
Heidi Ankerskjöld zal volgende week een werkbezoek brengen aan Kronenburg.
Naar verluidt wil Ankerskjöld zich laten informeren over het feit dat de regering-Dankert geen ratificatievoorstel van het onlangs gewijzigde Verdrag van Aralethe gaat indienen in de Noordkamer. Een woordvoerder van de regering noemt zo’n voorstel ‘zinloos’ aangezien er geen meerderheid voor te vinden is.
Deze situatie heeft gevolgen voor de AGL als geheel: volgens artikel 27 van de huidige versie van
het Verdrag treedt het gewijzigde verdrag pas in werking als alle lidstaten het geratificeerd hebben.

Zurich heeft meer dan 100.000 inwoners
18 juli 2012 – De stad Zurich, in de
gemeente Dietzland, is in juni de grens
van 100.000 inwoners gepasseerd. Dat
heeft de gemeente bekend gemaakt.
De stad is een groeiend populaire vestigingsplaats voor de iets rijkere Kronenburger, wat tot
gevolg heeft dat de gemiddelde leeftijd er in
sneller tempo toeneemt dan in sommige andere
plaatsen in ons land, maar toch zijn er ook
jongeren, met name uit de afgelegen gemeente
West-Cod, die hier na hun studie een bestaan
Uitzicht vanuit Zurich over de Gaasterbaai
willen opbouwen. Zurichs aantrekkingskracht
heeft verder momenteel voor met name de stad Nijenstijn negatieve gevolgen: die pas vijftien jaar oude
stad, die gebouwd werd om de drukte van Alexanderstad en Friescheburg te ontlasten, is in het
afgelopen jaar begonnen krimpen en sommigen hebben al geconcludeerd dat dat project mislukt is.

Nieuw bestuurslid EnerGeo
26 juli 2012 – Vandaag is Harma van
der Aa-Roorda afgetreden als directrice van EnerGeo om plaats te
maken voor Glória San Martín uit
Chimor. Namens ons land neemt nu
Chris Veerel plaats in het bestuur van
de organisatie. Veerel is natuurkundige en was als zodanig jarenlang
verbonden aan de technische universiteit ‘Kornelis Frankema’ in Waterburg. Daarnaast is hij waarschijnlijk
één van de weinige Kronenburgers
die vloeiend Latijn spreekt, wat hem
als bestuurslid in de in Insulantis
gevestigde AGL-organisatie goed van
pas zal komen.

Meer crematies in 2012
1 september 2012 – In de eerste
helft van dit jaar is het aantal
crematies verdubbeld ten opzichte
van dezelfde periode in 2011. Dat
blijkt uit cijfers van de Vereniging
van Begrafenisondernemingen die
vandaag gepubliceerd worden. Koos
in 2011 nog maar 15,2% ervoor om
bij overlijden gecremeerd te worden,
in de eerste helft van dit jaar was dat
al 30,7%. Van oudsher zijn Kronenburgers een voorkeur blijven houden voor begraven, en de cijfers zijn
dan ook met verbazing ontvangen.
Een woordvoerder van de Vereniging
van Begrafenisondernemingen zegt
dat er in de afgelopen jaren wel een
stijgende lijn te bespeuren was in het
aantal mensen dat gecremeerd wilde
worden, maar deze stijging is ‘ongekend’. De Vereniging vermoedt dat
het een uitschieter betreft, maar gaat
wel haar enquêtemethoden herzien.
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