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Norg bezoekt kunst in Nieuw Roden
Welzijn in Noordenveld (WiN) is
een nieuwe activiteit gestart in
Norg. Elke maand is er op een zaterdag een excursie naar een
kunst- en cultuuruiting in de gemeente Noordenveld. Onze gemeente heeft heel veel te bieden
op het gebied van kunst en cultuur. Bent u een liefhebber? Reis
dan mee.
Op zaterdag 26 januari gaat de
reis naar het Kunstpaviljoen in
Nieuw Roden. In dit museum treffen wonen, leven en hedendaagse kunst elkaar. Jannie
Tonnis de Graaf zal een rondlei-

ding geven door dit boeiende paviljoen. De architectuur van het
gebouw in relatie met kunst en
natuur staat centraal. Het kunstpaviljoen is 20 meter lang, 20
meter breed en 4 meter hoog.
Het bijzondere gebouw geeft
vele doorkijkjes richting kunst en
natuur.
Er-op-uit
WiN richt zich hierbij vooral op de
doelgroep die het leuk vindt om
er op uit te gaan en dat zelden of
nooit doet. Er wordt samengewerkt met de Stichting Ouderenvervoer Norg.

PVDA/GroenLinks maakt
statement tegen omstreden Nashville-Verklaring
De afgelopen dagen is er veel commotie rond de Nashville Verklaring omdat enkele (prominenten) leden van de Nederlandse
Protestantse kerk deze Nashville Verklaring hebben ondertekend.
“Helaas is de strijd dus voor gelijkheid lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen, transgenders en interseksuele(LHBTI) nog lang niet
gestreden en nog niet altijd en overal geaccepteerd
In Noordenveld wil duo fractie
PVDA/GroenLinks een inclusieve samenleving met acceptatie en respect
voor alle seksen, religies, seksuele
voorkeuren en politieke opvattingen.
Om hier ten aanzien van de LHBTI
gemeenschap extra nadruk op te leggen, biedt PVDA/GroenLinks alle gemeenteraadsleden en het college een
regenboog vlaggetje aan. Het is de bedoelingdat deze de komende raadsvergadering op de tafel voor het
college en raadsleden worden gezet.
Hiermee willen college en gemeenteraad nog eens duidelijk laten
blijken waar onze gemeente voor staat “een inclusieve samenleving”.

Maandelijks
WiN gaat maandelijks op de zaterdagmiddag dergelijke excursies
organiseren. U betaalt per keer €
17,50 inclusief vervoer, entree,
gids met rondleiding en een kop
koﬃe of thee.
Opgeven
We starten om 13.15 uur en
rondom 16.30 uur wordt u weer
thuis gebracht. Opgave telefonisch 050 317 65 00 of postbus@welzijninnoordenveld.nl.
Informatie bij de sociaal werkers
van Norg Bob Hulshof en Femma
Bezu.

Lancering
Noordelijke
Cultuurlening
Voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties in Drenthe, Friesland en
Groningen is er in 2019 een
nieuwe mogelijkheid om hun
droom of ambitie waar te
maken; de Noordelijke Cultuurlening. We the North en
Cultuur+Ondernemen lanceren de lening op 17 januari, tijdens Eurosonic Noorderslag.
Laagdrempelig
De Noordelijke Cultuurlening
helpt op laagdrempelige wijze
met ﬁnanciering, maar ook met
training, advies en coaching in
cultureel ondernemerschap.
Vanaf 1.000 euro
Lenen kan al vanaf 1.000 tot
maximaal 40.000 euro, tegen
een lage rente van 3% en eenmalige afsluitkosten van 50
euro (looptijd maximaal 60
maanden).

HISTORISCHE VERENIGING NORCH
HOUDT LAATSTE BOEKENMARKT

Op zaterdag 2 februari wordt in De Brinkhof te Norg voor de laatste keer de traditionele boekenmarkt gehouden van de Historische Vereniging Norch.
De markt, die ook dit jaar plaatsvindt in de voormalige bibliotheek, begint om 10.00 uur en sluit om 16.00
uur. De vrijwilligers van de werkgroep Boekenmarkt hebben het de laatste maanden weer erg druk gehad
met het uitzoeken en prijzen van boeken. Maar liefst 4.000 boeken van goede kwaliteit, onder andere kinderboeken, romans, literatuur, poëzie, geschiedenis, hobby en curiosa liggen deze laatste keer te wachten
op een nieuwe eigenaar. Tevens worden er tijdschriften, lp’s, singles (o.a. van The Beatles) , cd’s en puzzels
aangeboden.
De entree bedraagt € 1,50, kinderen (t/m de basisschool) hebben vrij entree.
De Historische Vereniging Norch rekent op veel bezoek en een goede opbrengst.

Dinsdag 15 januari 2019 - 11

Uitslagen en programma DES
Uitslagen
DES 2 - DOS’46/KIOS 5
DES C1 - Samen Een C1
DES E1 - EKC 2000 E1
DES F1 - VZK/Donkerbroek F1

11 – 24
09 – 07
12 – 07
17 – 08

Programma:
Zaterdag:
AVO E1
- DES E1
KIA/Vefo C1 - DES C1

09:30 uur
12:30 uur

Zondag:
Leonidas 1
- DES 1
Vefo 1
- DES 2
Club Brothers 3 - DES 3

11:00 uur
13:00 uur
12:30 uur

Programma Veenhuizen januari 2019
Zaterdag 19 januari
15:00 uur
Niekerk 1 - Veenhuizen 1
Zaterdag 26 januari
14:30 uur
Kollum 1 - Veenhuizen 1
13:30 uur
oefenwedstrijd Veenhuizen 2
14.00 uur
GOMOS 2 - Veenhuizen 3

Programma vv GOMOS
Zaterdag 19 januari
BSVV VR1 – Gomos VR 1

12:45 uur

Programma zondag 20 januari
SVBO 1 – Gomos 1
Gomos 2 – Stadskanaal 2
Gomos 3 – HSC 2

14:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Pauline Broekema
geeft lezing in Norg
De bekende journalist, voormalig NOS-redacteur en verslaggever Pauline Broekema, komt donderdag 31 januari, op uitnodiging van Noordenveldleest.nl, naar De Brinkhof in Norg voor
een lezing over haar nieuwe boek Het uiterste der zee.
Eerder verscheen van Broekema de familiekroniek Het Boschhuis
en Benjamin, een verzwegen dood. Broekema geeft graag en geregeld lezingen door het hele land.
Onlangs verscheen haar
nieuwe boek Het Uiterste
der zee waarin ze vertelt
over Meijer Nieweg en
Mies Wolf. Ze wonen in
een schilderachtig stadje
in Noord-Groningen. Vlak
voor de inval van de nazi’s
zijn ze getrouwd en hun
huwelijk verbindt twee
grote Joodse families uit
de textiel- en de veehandel. Al snel krijgen Meijer
en Mies een dochtertje,
Sara, maar het jonge gezin
wordt uit elkaar gerukt.
Vader wordt weggevoerd.
Moeder en kind duiken
onder in Friesland, gescheiden van elkaar. Na de
bevrijding worden Mies en Sara herenigd, maar blijkt het leven niet
meer wat het beloofde te zijn.
Het uiterste der zee toont de veerkracht en de moed van mensen
en laat op indringende
wijze herleven wat door
de oorlog en de tijd werd
weggevaagd. Iedereen is
van harte welkom op 31
januari in de Dorpszaal
van de Brinkhof, Brink 1
in Norg om 20.00 u.
De entree bedraagt € 10,inclusief koffie en thee.
Kaarten kunt u kopen in
de boekwinkel, aan de
zaal of bestellen via
https://tickets.daannijman.nl/noordenveldleest

