
Norger Courant Dinsdag 8 januari 2018 - 5

Kolonie bij nacht trekt 

rond de 850 bezoekers

De organisatoren hadden op 750 bezoekers gehoopt, maar het wer-

den er honderd meer. Voor de eerste keer werd de Kolonie bij Nacht

gehouden in het Gevangenismuseum. Het bleek een soort binnenedi-

tie van de bekende Landlopersdag, met paupers (er is discussie

gaande of ze niet landlopers en bedelaars genoemd moeten worden)

in alle hoeken en gaten van het museum en optreden van muzikanten

en zangers, waaronder het Landloperskoor en de folkgroep Vollek, die

muziek ten gehore bracht van de nieuwste CD, Koloniekakkers. Het

restaurant zat aardig vol en buiten kon worden genoten erwtensoep

met roggebrood en spek. Kinderen konden verkleed als pauper op de

Wandel- en fietsroute rond 

voormalige schijnvliegvelden
Bij Norg en Peest zijn tijdens

de Tweede Wereldoorlog drie

schijnvliegvelden aangelegd. In

het landschap is weinig te zien

van dit recent erfgoed. Een lite-

raire wandel- en fietsroute met

YouTube-films en PODcast

maakt de verdwenen vliegvel-

den zichtbaar.

De verdwenen schijnvliegvelden
bij Donderboerveen en op het
Noordscheveld zijn nooit ge-
bruikt. Het vliegveld onder Peest
is  door de drassige bodem kort
in bedrijf geweest. In het Wester-
veen – ook bekend als Hitlerring -
stonden barakken. De bunker is
nog te zien. Bedrijfsgebouwen
zijn omgebouwd tot woonhuizen.

Schrijver Gerard Stout uit Peize
werd nieuwsgierig naar de bena-
ming Hitlerring. Hij laat in Schijn-
markering Jaap Vrolijk en Cécile
Hoogendijk tijdens hun wande-
ling filosoferen over oorlog en
vrede. Het echtpaar mijmert over
dood en leven, over fout en goed,
over dialect. Vragen over identi-
teit en over de rol van het land-
schap komen in het
geïllustreerde boek naar voren.
Details over de route zijn via zijn
website te vinden in een You-

Tube-film met Nederlandse,
Duitse en Engelse ondertitels.

De gids is in vier talen beschik-
baar: Nederlands, Drents, Duits
en Engels. De Drentse versie is
via www.gerardstout ook als
PODCAST te downloaden. De
schrijver leest in 100 minuten
zijn boek voor in het Drents. Wie

wil kan 16 kilometer wandelen
en ondertussen het verhaal op de
iPhone beluisteren.

De boeken zijn te koop bij Daan
Nijman in Roden en bij de schrij-
ver in Peize. 54 pagina's. Euro
8,50 en bij verzending Euro
10,00. www.gerardstout.nl

DIPLOMA’S ZWEMVAARDIGHEID
Onder toeziend oog van de beoordelingscommissie bestaande uit

Jan Hoekstra, Geert Nijboer en Jolien Ruben, toonden de leerlingen

hun vaardigheden die ruimschoots voldoende waren voor een mooi

diploma.

Voor Snorkelen 1 zijn geslaagd: 

Annemieke Brechtje van Vliet, Ella Wijnholds, Jade Burgler en Marie

Krizons.

Voor Snorkelen 3 zijn geslaagd:

Jurren Kamps en Melina van der Zee. 

Voor Zwemvaardigheid 1 zijn geslaagd:

Emily Sikma en Serina Zuurd.

Voor Zwemvaardigheid 2 zijn geslaagd:

Bente Slagter en Chantal Peters

Voor Zwemvaardigheid 3 is geslaagd:

Melina van der Zee

Voor Waterpolo 1 is geslaagd:

Daan Gronsveld

Voor Waterpolo 2 is geslaagd:

Lieke Jildau Venema

Voor Waterpolo 3 zijn geslaagd:

Atlas Cameron Eberwijn en Dorian van der Zee.

Voor Survival 1 zijn geslaagd:

Eef Esmee Lamminga, Jikke Sijtsma, Noortje Hulzebos en Robin Se-

bastiaan Smittenberg.

Voor Survival 2 zijn geslaagd:

Amber Philips, Sterre Meester en Vibeke Mulder.

Voor Survival 3 is geslaagd:

Esmee Lubberts

Jongens en meiden, van harte gefeliciteerd en veel zwemplezier! 

Samen aan Tafel op Tweede Kerstdag
Welzijn in Noordenveld, Beweeg-

dorp Norg en diverse vrijwilligers

hebben het mogelijk gemaakt dat

meer dan twintig alleenstaande

Norgers op Tweede Kerstdag aan

konden schuiven voor een geza-

menlijk kerstdiner. Dat gebeurde

in het Dr. Nassaucollege dat over

een professionele keuken be-

schikt. 

Er werden eerst spelletjes gedaan

en een deel van het gezelschap

maakte een heuse kerstwande-

ling. Tegen het eind van de mid-

dag kwamen de eerste hapjes en

de prosecco op tafel. De vrijwilli-

gers in de keuken hadden een ge-

weldige driegangenmaaltijd

gemaakt, waarbij de gasten ook

nog konden kiezen uit varianten

bij het hoofd- en voorgerecht.

Ook waren er amuses. 

Om in kerstsfeer te blijven was er

ook een kerstgedicht en werd

tussen de gangen door een kerst-

verhaal voorgelezen. De maaltijd

werd genuttigd aan sfeervol ge-

dekte tafels, tussen de kerstbo-

men.

Foto-expositie ‘Scotland, land of light’
In januari en februari exposeert fotograaf Edward Mackenzie uit Peest een serie prachtige foto’s van
het woeste Schotse landschap in de Brinkhof te Norg. De opening van de expositie, met de titel
‘Scotland, land of light’ is op vrijdag 11 januari, uiteraard in Schotse sferen. Wie eenmaal in Schot-
land is geweest wil er waarschijnlijk vaker heen. Dat geldt al helemaal voor fotografen, want het
licht en de kleuren van het Schotse landschap zijn werkelijk schitterend.
Fotograaf Edward Mackenzie uit Peest vindt er zijn inspiratie voor zijn kleurrijke,   betoverende foto’s. Foto’s
van een oerlandschap waar de tijd geen vat op lijkt te hebben gekregen, woest, leeg en geheimzinnig. Op
groot formaat getuigen ze van een wereld waarin waarden als stilte, gastvrijheid en onthaasting nog altijd het
leven bepalen. Schotland is niet alleen voor Edward Mackenzie een fotoparadijs, ook veel andere fotografen
heeft hij inmiddels enthousiast gemaakt. Al jaren geeft Edward fotoworkshops en individuele fotocoaching,
nu ook in de vorm van exclusieve maar goed betaalbare fotoreizen. Daarvoor heeft hij Mijnfotoreis.nl opge-
richt, met reizen naar Schotland, Ierland en Griekenland. 
Van de opening op 11 januari om 17.00 uur maakt Edward Mackenzie, in samenwerking met de Culturele
Raad Norg een echt Schots feestje. Behalve van een ‘dram’ (Schots voor borrel) en natuurlijk van de foto’s kan
je dan genieten van de muziek van FLING. In een exclusief optreden trakteert één van de beste Keltische folk-
bands in Nederland het publiek op een aantal van hun gevoelige ballades en opzwepende ‘tunes’ (dansmelo-
dieën). De toegang tot de expositie in de Brinkhof is gratis van 11 januari t/m 25 februari te bezichtigen op
maandag t/m vrijdag van 8:00-22:00, in het weekend tijdens activiteiten. (0592-675555) 


