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U kunt ook een e-mail
sturen naar: 
datstaat@planet.nl

voor 17.00 uur

Schoorsteenvegen? Bel Hof. 

Vakkundig – klantvriendelijk - keurig werk. 

Gedipl. lid ASPB. Voor meer info:

www.schoorsteenveger-hof.nl of telefoon 

0516-422475, mobiel 06-23601363.

De 1e

drie

regels: 

Bloembollen 75% korting, 2 bos tulpen 5.00, 
3 hyacinten 1.99, 30 viooltjes 5.00, Skimmia v.a. 2.99,
heide v.a.  0.75,  Rozen v.a. 2.00,klimop v.a. 1.99, coni-
feren v.a. 1.00, buxus vervangers 1.60,  vruchtbomen

v.a.8.99 , Laurierkers v.a. 1.10, Bosplantsoen v.a. 0.50,
Beuk v.a. 0.30, enz.  

Zie meer op www.tuincentrumwiebewesstra.nl ,
Slinke 6, Haulerwijk , 0516-421448

Kerkdiensten
Margarethakerk, 

Norg

Zo. 27 januari -

10.00 uur  

ds. Temmingh

Koepelkerk, 

Veenhuizen

Z0. 27 januari -

09.30 uur 

ds. Hekman

De Edenhof, Een

Z0. 27 januari - 

09.30 uur 

ds. H.J. Meijer

Hervormde Kerk, Een 

Zo. 27 januari - 

09.30 uur

Kand. H. Kramer

en 19.00 uur 

ds. G.J. van der Top

Rechtstreeks 
uit de polder,
Nieuwe oogst, 

BILDSTAR/IRENE
Gratis bezorging

Tel, 06-20813892.

FAMILIEBERICHTEN

Ouderenvervoer SON 
Wanneer rijdt de bus? Van

ma. t/m zat. tussen 09.00

uur en 22.00 uur. 

Andere tijden in overleg. 

Waar geeft u zich op?

Van ma. t/m vr. tussen10.00

uur en 11.00 uur

op tel.nr. 0592-612925. 

Minimaal een dag

van te voren opgeven.

Voor donaties: reknr.

NL56RABO0347238580

Kleding  

VERSTELBEDRIJF 

‘t Stopnaaldje

verstelt al uw kleding - 

goedkoop en netjes

GRATIS haal- en

brengservice 

voor mensen die 

slecht ter been zijn.

TEL: 06-49734010

De Meesters

schildersbedrijf

voor al uw binnen-

en buitenschildwerkt.

Er wordt netjes en 

secuur gewerkt.

In de winter krijgt u 

10 % korting op ar-

beidsloon.

T: 06 - 24616441

Elke eerste maandag 

is er Zorgcafé Norg

4 februari, 

4 maart

1 april
Info: Groenzorg Norg 

(06 55100987)

Welzijn in Noordenveld 

(050 - 3176500)

Aanleveren 

reguliere kopij Norger

Courant uiterlijk 

vrijdag voorafgaand

aan de uitgave van

de week erop:  

datstaat@planet.nl

of bel

06-520 610 69

Te huur 

gevraagd:

grond voor 

de teelt van 

aardappelen 

of mais 

Tel 0611278089

Algemene 
ledenvergadering 

H.S.V.Norg e.o.
Waar?

bij café Zwaneveld, Norg.

Wanneer? 

6 februari 2019 - 19.30 uur.

Belangrijk om te weten! 

bestuursverkiezing: 

aftredend en niet herkies-

baar is dhr. Roelof Kruijer

wedstrijdleider.

En gevraagd word een 

kascommissielid.

In de pauze een leuke 

verloting met mooie 

prijzen.

Hopelijk zien wij u allen op

de vergadering.

het bestuur H.S.V.Norg eo. 

Inzameling Hoop voor Albanië
op zaterdag 26 januari

Op zaterdag 26 januari staan de vrijwilligers tussen
10.00 uur en 12.00 uur weer klaar om de ingeleverde
spullen/ materialen in ontvangst te nemen, op par-
keerplaats Molenzicht naast tankstation Total.
Wat doet de stichting hoop voor Albanië?
Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, school-
materiaal, medisch materiaal. De stichting werkt in
Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die
heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is.
Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder
naar die plekken waar de nood het hoogst is. 
Praktisch betekent dit:
• Verstrekking van kleding en voedsel aan weduwen
en wezen in Albanië.
• Brede steun van lokale initiatieven die erop gericht
zijn de levensomstandigheden maar vaak ook de
woonomstandigheden van de allerarmsten te verbete-
ren.
• Materiële ondersteuning door middel van het regel-
matig sturen van hulpgoederen vanuit Nederland.
Kortom: uw spullen komen goed terecht!


