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Wilt u in het 
bestuur van 
de Drentse 

Fiets4Daagse 
Norg?

De Drentse Fiets4Daagse
(DF4D) is een evenement
dat vanuit diverse plaatsen
in Drenthe wordt georgani-
seerd door zelfstandige
stichtingen. De overkoepe-
lende organisatie in Diever
biedt hierbij ondersteuning.
Komend jaar vindt de DF4D
plaats van 24 t/m 27 juli.
In Norg gaat het in 2019 om de tiende editie. Met vier dagen lang
elke dag ruim 1000 deelnemers, is het een evenement met bete-
kenis voor het dorp en voor de lokale ondernemers. 

VERSTERKING BESTUUR
Ter versterking van het huidige bestuur zijn wij 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 beperkt. Er
wordt globaal één keer per vier weken vergaderd, daarnaast kunt
u zelf bepalen wanneer en hoeveel tijd u besteed aan uw taken.
Het betreft vrijwilligerswerk. Bij een goede voorbereiding is het
niet per se noodzakelijk
om tijdens het evenement
zelf aanwezig te zijn, uw
eventuele vakantieplannen
hoeft u dus niet aan te
passen. Wij zouden vooral
graag in contact komen
met mensen die affiniteit
hebben met onderstaande
punten. Een combinatie
van (een gedeelte van de)
werkzaamheden is moge-
lijk.

Externe contacten en sponsoring
Voor het onderhouden van bestaande relaties en het vinden van
nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan overheden, instellingen, verenigin-
gen, sponsors, enzovoort.

Promotie en marketing
De DF4D is een erg leuk evenement met altijd een uitstekende
sfeer. Heeft u werkbare ideeën hoe we zoveel mogelijk mensen
hierop kunnen attenderen teneinde nóg meer deelnemers te
trekken? Het volgen van een gerichte cursus behoort wellicht tot
de mogelijkheden.

Activiteiten en evenementen. 
De DF4D Norg streeft ernaar om fietsers onderweg en bij de te-
rugkeer in het dorp, zoveel mogelijk te laten zien en te beleven.
Denk aan het bezoeken van (boeren)bedrijven, uitingen van kunst
en/of cultuur, sport, spelletjes, enzovoort. 
Ouders en grootouders met (klein) kinderen vormen een belang-
rijke doelgroep, maar zeker niet de enige. 
Wij zouden graag
iemand verwelko-
men, die zich zowel
met de ideevorming
als met de organisa-
tie bezig houdt.    

Voor informatie en
vragen: startplaats-
norg@gmail.com of
Wim Strijland:
06 - 51435858
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Start Murphy’s Quiz seizoen 

2019 op vrijdag 18 januari
Vrijdagavond 18 januari gaat vanaf 20.30 uur een nieuw seizoen met Murphy’s

Quiz Nights van start bij Café Zwaneveld in Norg. Nieuwe en bestaande teams wor-

den uitgenodigd om maandelijks aan deze gezellige en spannende quizavonden

deel te nemen!

Al in 2008 zijn café-eigenaren Arnold en Irma Zwaneveld en presentator Michaël Wiese
begonnen met het maandelijks organiseren van zogenoemde “Murphy’s Quiz Nights” bij
Café Zwaneveld in Norg. Tijdens deze quizavonden spelen teams van maximaal 5 perso-
nen tegen elkaar. 
Acht rondes

Tijdens de quiz wordt ieders algemene kennis, gedurende 8 rondes, grondig op de proef
gesteld. Naast de normale vragenrondes is er ook plaats voor een fotoronde en een mu-
ziekronde. De quizavonden zijn avondvullend en vinden plaats in een zeer ontspannen
en gezellige sfeer. Vanaf 2009 zijn er gedurende de wintermaanden volledige Murphy’s
Quiz seizoenen gehouden met 8 quizavonden per jaar. De winnaar van het afgelopen
quizjaar was Team Import (zie foto).
Vooraf opgeven

De eerste quizavond van het seizoen 2019 vindt plaats op vrijdag 18 januari. De maan-
den daarna worden de quizavonden gehouden op vrijdag 15 februari, vrijdag 15 maart
en vrijdag 17 mei. Hierna is het zomerstop, in september worden de quizavonden her-
vat. De quizavonden beginnen om 20.30 uur. Meespelen kan individueel, maar het is na-
tuurlijk leuker om samen met collega's, vrienden, familie of bekenden te spelen. Een
team bestaat uit maximaal 5 personen. Graag zouden we alle teams willen vragen om
zich van tevoren even op te geven. Dit kan via 0592-612271 of info@cafezwaneveld.nl.


