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Norger reisbureau Itaris biedt
ook in 2019 drie Italië-specials

Herontwikkeling De Vluchtheuvel

en padelbanen in raad en commissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie vergaderen op

woensdag 16 januari 2019 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te

Roden. Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte

uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen. De vergadering

van het presidium begint om 19:00 uur, de raadsvergadering om

20:00 uur en de vergadering van de raadscommissie start na slui-

ting van de raadsvergadering en na een korte pauze.

In het presidium komt het instellen van een auditcommissie aan de

orde.

De raadsvergadering kent de volgende

onderwerpen:

• Verlening subsidie 2019 aan Muziekcoöperatie Peize

• Beschikbaar stellen van € 60.000,- voor padelbanen op het com-

plex van de Norger Tennisvereniging

• Vaststellen integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Op de agenda van de raadscommissie staan de

volgende onderwerpen:

• Vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vluchtheu-

vel Norg

• Beschikbaar stellen van een aftoppingsbijdrag van € 129.500 aan

Actium voor 16 passieve sociale huurwoningen Oosterveld

• Vaststellen van een wijziging van de verordening OZB

• Vaststellen Controle protocol 2018

• Instemmen met het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan N
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Itaris heeft in de loop van 2019
weer drie bijzondere reizen naar
Italië op het programma staan. In
september gaat het naar de vul-
kanische Eolische eilanden. Een
maand later staan een culinaire
reis ‘Topwijnen en witte truffel’
naar de Piemonte en acht dagen
najaar in Rome gepland. Het
kleinschalig opererend reisbu-
reau uit Norg wordt gerund door
Onno en Anke Euverman. 

“We gaan elk jaar naar het mooie
Rome, maar er gebeurt altijd wel
iets bijzonders”, stelt Onno.
“Vorig jaar hadden we ook een
prachtige week in de ‘eeuwige
stad’. Met een zeer bijzondere
‘olijfavond’ met een olijfolieproe-
verij, met deskundige toelichting
en de mogelijkheid tot koop. Tot
slot was er een prachtige maaltijd
in een authentiek palazzo in het
hartje van het oude centrum.
Door ons Italiaanse netwerk was
dit mogelijk. Echt geweldig.” 

Vooral beleving
Omdat er zoveel belangstelling
voor deze reis was, staat Rome
ook dit jaar weer op het pro-
gramma bij Itaris. Dit keer in de
herfstvakantie in oktober, omdat
enkele geïnteresseerden nadruk-
kelijk aangaven alleen dan te kun-
nen. Verschillende deelnemers
hebben zich al opgegeven. “We
gaan voor een kleine groep met
maximaal zestien mensen”, ver-
telt Anke. “Dan blijft het behap-
baar.” Meestal ligt de nadruk bij
de reizen van Itaris op kunst en
cultuur, maar bij de Eolische eilan-
den gaat het met name om de be-
leving en de natuur. “De
Italiaanse cucina neemt bij elke
reis een belangrijke plaats in.
Maar ook dat is vooral beleving…
”, vult Onno aan.

‘De Eolische Eilanden’ van 7 t/m
14 september, 8-daags, max. 18
deelnemers
Op Lipari, waar we een hotel voor
de hele week hebben, lijkt de tijd
te hebben stilgestaan. Het is een
oase van rust, omgeven door een
helder kobaltblauwe zee. Een
bruisend stadje, gezellige winkel-
straatjes, heerlijk eten en de
beste lokale wijnen. Afgelegen
stranden met kleine baaitjes en
een ongelofelijk helderblauwe
zee. De natuur is ruig met prach-
tige vergezichten. De minuten
verstrijken hier veel langzamer en
het tempo van leven ligt vele
malen lager dan op het nabijgele-
gen Sicilië. Geniet van de ont-
spannen sfeer en geef je over aan
het eilandleven en al het moois
wat dit eiland maar ook de an-
dere eilanden in de omgeving te
bieden hebben. De groep verblijft
een week in een viersterren
hotel.  Nog een weetje: Lipari en
de andere Eolische eilanden be-
horen tot het Unesco werelderf-
goed. 
‘Topwijnen en witte truffel’ in de
Langhe, vanwege succes gepro-
longeerd, van 12 t/m 15
oktober, 8 – 10 deelnemers
In oktober is er een kortdurende,
boeiende reis naar een prachtig
deel van Piemonte: Le Langhe
onder de titel: ‘Topwijnen en
witte truffel’. Een culinair hoog-
staande reis naar een geweldig

wijngebied, waar de beroemdste
wijnen van Italië worden ge-
maakt, zoals de Barolo, de Barba-
resco, de Grignolino en de wijnen
uit Alba en Asti. Onno: “Verder is
het een gebied voor lekkerbek-
ken met heerlijke streekgerech-
ten, evenals kazen, chocolade en
de witte truffel, die we ook gaan
zoeken en proeven.  Wij organise-
ren deze reis voor een kleine
groep, niet alleen vanwege de ex-
clusiviteit, maar ook omdat het
gebied niet op grote groepen be-
rekend is, het is zeer heuvelachtig
en grote touringcars ondervinden
hier veel moeilijkheden.” Onno
wijst ook op de Ferrero-fabriek
(van de chocolade) in de omge-
ving van het stadje Alba, met de
vele hazelnootstruiken in de om-
geving.

‘Rome in het najaar’, 8-daags, van
19 t/m 26 oktober, max. 16 deel-
nemers.
Oktober is een mooie tijd om in
Rome te zijn. We hebben in ons

vaste hotel midden in het Centro
Storico weer kamers gereser-
veerd. “Wij zien Rome een beetje
als een specialiteit en we voldoen
graag aan de wens om ook in
2019 de stad te bezoeken”, stelt
Anke. “Onze deelnemers komen
vooraf ook altijd bijeen om aan te
geven wat hun wensen zijn. Ook
daarom kan de groep niet te
groot zijn. Ach weet je, Rome is
altijd een feest.“
Onno en Anke spreken een aardig
woordje Italiaans en dat is mede
te danken aan cursussen die Anke
en Onno hebben gevolgd. Anke
bij Istituto Italia van Harriët van
den Heuvel en Onno bij de RUG in
Groningen en bij Nicoletta Garbe-
roglio. “We doen drie reizen per
jaar, het zouden er misschien
meer kunnen zijn, maar het moet
wel leuk blijven”, zegt Onno die
zich nu alweer op het komende
Italiaanse najaar verheugd.

Meer informatie: 
zie www.itaris.nl

Recept ‘Involtini di peperoni alla Piemontese’
Om alvast in Italiaanse sferen te komen geeft Anke nog een speciaal
recept prijs. De ‘involtini di peperoni alla Piemontese’ kun je als anti-
pasto serveren, maar het past ook goed bij een hoofdgerecht. 
Maak er maar veel van, want het is heerlijk, dus zo op. Deze opge-
rolde reepjes paprika maak je van geroosterde en ontvelde papri-
ka’s, maar als je dat te veel gedoe vindt kun je natuurlijk ook een pot
geroosterde paprika’s kopen.
Voor 4 personen heb je nodig: 
3 paprika’s
tonijn op olie, 240 gr
3 el kappertjes
5 ansjovisjes (blikje)
1 el olijfolie extravergine
staafmixer/keukenmachine
Leg de paprika’s in een ovenvaste schaal in een tot 220˚voorver-
warmde oven totdat het vel mooi geroosterd is (ong. 40-50 minu-
ten). Laat de paprika’s vervolgens in een plastic zak rusten (30
minuten). Dan kun je ze makkelijk ontvellen, waarna je de steel en de
zaadlijsten verwijdert. Snij de paprika vervolgens in niet te smalle
repen. Doe voor de vulling de tonijn, ansjovis en de kappertjes (wel
eerst even ontzouten) in een mengbeker. Meng dit samen met de
olijfolie met een staafmixer tot de olie goed is opgenomen en er een
soepele vulling ontstaat. Smeer de vulling op de repen paprika en rol
de repen paprika op. Leg de ‘involtini di peperoni alla Piemontese’
op een leuke schaal en serveer met bijvoorbeeld ciabatta.

Theo Driessen zingt in Norg
Zondag 20 januari, aanvang 11:15 is er een kof-
fieconcert in de Brinkhof te Norg.  Theo Dries-
sen (Diep Triest) brengt samen met pianist Theo
Jansen het programma “De stoep waarop ge-
knikkerd werd”. Het re-
pertoire bestaat uit
mooie liedjes uit de jaren
60/70. In twee sets
nemen Driessen en zijn
pianist het publiek mee
terug in de tijd van
Annie M.G. Smidt, Harry
Bannink en Michel van der Plas en van ‘Vluchten
kan niet meer’, ‘Het Dorp en ‘Laat me…’ Ook
Ede Staal heeft een plek in het programma. 

Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de We-
reldwinkels in Norg (ma-vr 14-17 uur) en Leek, tic-
kets.daannijman.nl en Boekhandel Daan Nijman te

Roden. Voor reservering 0592-612233.
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Op vrijdag 25 januari 2019 spookt het in de Molenduinen in Norg .

Wie de spanning wil ervaren kan meedoen aan een heuse spoken-

tocht en tussen 18.30 en 19.30 uur starten vanuit het Bewegings-

centrum Norg. Een aantal enthousiastelingen wil het mysterie rond

het Molenduinspook ontrafelen en vraagt daarbij de medewerking

van iedereen vanaf tien jaar. Voor jongere kinderen is de tocht niet

geschikt.

Opgeven kan bij de balie van het Bewegingscentrum. De kosten be-

dragen vijf euro voor kinderen tot en met twaalf jaar en € 7,50 voor

iedereen die ouder is. Dat is inclusief een hapje en een drankje. Op-

geven kan tot en met 18 januari. Het is de bedoeling dat er groepjes

van maximaal vijf personen worden gevormd. Dit houdt verband

met de effecten onderweg.

De initiatiefnemers stellen dat het een enge griezelige avond kan

worden, maar dat de avond tegelijkertijd ook erg gezellig wordt.

Het mysterie van het 

Molenduinspook


