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Redactie, 
advertenties, tips:

Willem Bakering, 
Batinge 61, 9331 KT Norg

Tel: 06 520 610 69
E-mail: datstaat@planet.nl

Bezorgklachten: 
0598 - 631717 (Santibri).

Fiets4Daagse Norg
zoekt vrijwilligers

Garage 

Brummel
Peesterstraat 6, Norg

Tel. 0592 - 614069

Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

perkt. 

Er wordt globaal één keer per vier

weken vergaderd, daarnaast kunt

u zelf bepalen wanneer en hoe-

veel tijd u besteed aan uw taken.

Het betreft vrijwilligerswerk. 

Bij een goede voorbereiding is

het niet per se noodzakelijk om

tijdens het evenement zelf aan-

wezig te zijn, uw eventuele va-

kantieplannen hoeft u dus niet

aan te passen.

Zie voor diverse vrijwilligersfunc-

ties de advertentie elders in de

Norger Courant.

Voor informatie en vragen:  start-

plaatsnorg@gmail.com of Wim

Strijland 06 51435858

FIETSVERHUUR

Twee jaar gratis service en onderhoud

Westeind 16,- T: 06 - 466 862 29
www.fietsservicenorg.nl

ZEVEN DAGEN 
PER WEEK GEOPEND

COOP SPithOSt AltijD DAt KlEiNE bEEtjE ExtRA!

Boeren, burgers en buitenlui is
het thema van de tiende editie
van startplaats Norg van de
Drentse Fiets4Daagse. Het fiets-
evenement (DF4D) wordt vanuit
diverse plaatsen in Drenthe geor-
ganiseerd door zelfstandige
stichtingen. De 10e editie wordt
gehouden van 24 tot en met 27
juli. 

De boeren, burgers en buitenlui in

de kop van Drenthe openen hun

deuren of staan ergens langs de

route klaar. Via bijzondere plek-

ken en locaties langs de routes

maak je kennis met de boer, de

burger en de buitenmens. 

De kinderen die mee doen met de

4Kids vieren onderweg onze ver-

jaardag onder meer met pas-

sende spelletjes en opdrachten.

Inmiddels zijn er al diverse men-

sen benaderd en de reacties zijn

enthousiast!

Vaste bewoners
De boeren zijn natuurlijk van

oudsher vaste bewoners van de

kop van Drenthe en mede bepa-

lend voor het bijzondere land-

schap. Enkele boeren openen hun

staldeuren voor een nadere ken-

nismaking. 

De burgers staan voor de vele vrij-

willigers en lokale ondernemers

die meewerken aan de Drentse

Fiets4daagse. En natuurlijk ook

voor de inwoners die hun bedrijf

of hun passie/hobby  graag laten

zien of horen tijdens de Drentse

Fiets4Daagse. 

De buitenlui zijn de mensen “van

buiten” die zich gevestigd heb-

ben in de kop van Drenthe en een

stempel op de geschiedenis heb-

ben gedrukt.  Ze laten de deelne-

mers  middels hun verhaal

kennismaken met een bijzondere

locatie of geschiedenis.  

In Norg gaat het in 2019 dus om

de tiende editie. Met vier dagen

lang elke dag ruim 1000 deelne-

mers, is het een evenement met

grote betekenis voor het dorp en

voor de lokale ondernemers.

Mede omdat veel deelnemers

hier ook overnachten en soms

nog een paar dagen extra blijven. 

Versterking bestuur
Ter versterking van het huidige

bestuur is de plaatselijke organi-

satie in Norg naarstig op zoek

naar mensen die het leuk lijkt om

mee te denken over en mee te

werken aan de organisatie in

Norg. De tijdsbelasting is volgens

de huidige organisatoren be-

Honderden deelnemers maakten gebruik van het gezamenlijke gratis ontbijt in 2018.

MEDEDELING
Zondag 6 januari jl. is ons erelid en bestuurslid 

Gré Scholtens–Sanders overleden. 
Naar aanleiding van haaroverlijden hebben leden en

bestuur van Toneelvereniging O.K.K. besloten de 
uitvoeringen van 2019 nietdoor te laten gaan.

We vertrouwen er op dat dit besluit door u 
wordt gerespecteerd.

Leden en bestuur Toneelvereniging O.K.K. Langelo


