Norger Courant

Uitbater Hotel Karsten
binnen een jaar failliet

Dinsdag 22 januari 2019 - 5

Aanmelden Duurzaam Drents
bedrijf kan nog tot 9 februari!
Tot zaterdag 9 februari kunnen Drentse bedrijven worden aangemeld voor de titel ‘Hét Drentse duurzame bedrijf 2019’. Het winnende bedrijf ontvangt een dienstenpakket t.w.v. 10.000 euro.
Vrijdag 8 maart 2019 vindt in het provinciehuis in Assen Hét Duurzaam Drenthe Event plaats. Dé ontmoetingsplaats om Drentse
duurzame initiatieven verder te helpen. Dit jaar is het thema ‘de
winst van duurzaamheid’.
In de snel veranderende wereld van vandaag kunnen bedrijven die
willen overleven niet zonder duurzame innovatie. Duurzaam ondernemen is de toekomst, ook in Drenthe. Veel bedrijven hebben al ingezet op een duurzame bedrijfsvoering of werken aan innovatieve
duurzame ideeën.
Bent u of kent u een Drents ondernemer die duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft? Dan maakt dit bedrijf of uw bedrijf kans op de
award voor hét Drentse duurzame bedrijf. Meld het bedrijf nu aan
via www.provincie.drenthe.nl/hdde. Dit kan nog tot 9 februari!
De winnaar staat zeker een jaar lang in de schijnwerpers en ontvangt
ondersteuning vanuit de provincie en IVN in de vorm van een dienstenpakket t.w.v. 10.000 euro die ingezet kan worden om de ontwikkeling van het idee een stapje dichterbij te brengen. Denk hierbij o.a.
aan een promotieﬁlmpje, commitment vanuit het Drentse bestuur
en toegang tot een groot netwerk.

Hotel Karsten in Norg is failliet.
Dat is vorige week bekend geworden. Voorlopig blijft het hotel
nog wel open, meldt de curator.
Over de oorzaak van het faillissement is formeel nog niets naar
buiten gekomen, maar wel was
duidelijk dat de nieuwe eigenaren opstartproblemen hadden.
Het leek erop dat ze die te boven
waren gekomen, maar klaarblijkelijk niet in voldoende mate.
Bij het hotel werken dertien
mensen. Karsten blijft de komende tijd nog open. Naar verluidt tot het moment dat een
oplossing is gevonden. De eigenaar van het pand - Lammert Tel zal zich waar mogelijk inspannen

om een doorstart mogelijk te
maken. Maar dat zal - zoals het er
nu voor staat - in ieder geval zonder de huidige eigenaren zijn. De
eigenaar stelt wel het belangrijk
te vinden dat de naam van het
hotekl gehandhaafd blijft.
Doorstart
Er hebben zich inmiddels overnamekandidaten gemeld. Met
een doorstart van het gerenommeerde hotel kan in ieder geval
een belangrijk deel werkgelegenheid behouden blijven.
Vorig jaar maart werd het hotel nadat het zo’n drie jaar in de
‘stille’ verkoop heeft gestaan dus overgenomen door vastgoed-

man Lammert Tel uit Een.
Het faillissement betreft echter
de nieuwe uitbaters, Freddy en
Evelyn de Vries. De uitbaters
hadden geen horecaervaring.
Discussie
Er is door De Vries maar kort gebruik gemaakt van de knowhow
van de vorige eigenaren. Uit reacties van gasten komt naar voren
dat er een gebrek aan klantvriendelijkheid was.
Ook was er ontevredenheid
onder het personeel en heeft de
kwaliteit van de keuken flink ter
discussie gestaan.

Meld vrijwilligersklussen aan voor NLdoet
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 is het zover. Dan gaan scholen, bedrijven en vrijwilligers weer
massaal aan de slag met hele uiteenlopende vrijwilligersklussen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Twee leden van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en twee beroepskrachten, allen van Welzijn in Noordenveld coördineren de actie in de
gemeente Noordenveld.
Financiële bijdrage
Maatschappelijke organisaties kunnen bij het Oranje Fonds een ﬁnanciële bijdrage aanvragen door de
klus aan te melden op de website www.nldoet.nl. Deze aanvraag kan nog tot en met 31 januari 2019 worden ingediend. Meld uw klus zo snel mogelijk aan, er is een beperkt bedrag beschikbaar. Natuurlijk kunt u
ook zonder het aanvragen van een ﬁnanciële bijdrage een NLdoet klus aanmelden. De maximale bijdrage
van het Oranje Fonds is in 2019 € 400. De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen vindt u eveneens op de website van NLdoet.
We hopen dat er vanuit Noordenveld ook in 2019 veel klussen worden aangemeld zodat ook dit jaar
NLdoet weer een groot succes wordt. Meer weten? Neem contact op met WiN, telefoon 050 317 65 00 of
via steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl.

Interessante sprekers
De keynotesprekers van dit jaar zijn Sacha de Boer en Volkert Engelsman. De meeste mensen kennen Sacha de Boer als anchor van het
NOS acht uur Journaal. Sinds ze daar in mei 2013 vertrok, heeft ze
zich toegelegd op haar oorspronkelijke beroep: fotograﬁe. Behalve
een bevlogen fotografe is ze nieuwsgierig en betrokken bij haar onderwerpen. Volkert Engelsman is directeur en medeoprichter van
Eosta, Europa’s grootste distributeur van biologische en fairtrade
gecertiﬁceerde producten. In 2017 verwierf hij de eerste plaats in de
Duurzame Top 100 van dagblad Trouw met zijn aanpak en revolutionaire visie op het doorberekenen van de kosten aan bodem en milieu op onze dagelijkse boodschappen.
Netwerkprogramma
Ook dit jaar is er een veelzijdig programma. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende inspiratieworkshops over bijvoorbeeld een gezonde bodem, waterstof, circulaire economie, jongeren betrekken
bij de duurzame toekomst van een bedrijf of organisatie en over de
mogelijkheden voor verduurzaming op een innovatieve manier. Op
de DatePlaza ontmoeten experts, bedrijven, bezoekers en overheden elkaar voor advies, ﬁnanciële ondersteuning en netwerken.
Meer informatie
Op www.provincie.drenthe.nl/hdde vindt u meer informatie over
Hét Duurzaam Drenthe event. U kunt zich hier aanmelden als deelnemer of bezoeker. Volg ons ook op Twitter: #hdde2019.

VVD Noordenveld vraagt aandacht
voor verkeersveiligheid buitengebied
VVD Noordenveld diende tijdens de raadsvergadering een motie in
om prioritering aan de verkeersveiligheid in het buitengebied te
geven. Dit omdat ons de nodige ongevalsmeldingen en zorgen van de
inwoners bereiken over de verkeersveiligheid in het buitengebied,
door te smalle wegen, slechte bermen/ bermverharding,
onveilige ﬁetsverbindingen in het buitengebied waardoor ﬁetsers op
de rijbaan dienen te ﬁetsen et cetera.
‘’Graag willen wij hierop de aandacht vestigen in de raad en een opdracht aan het college geven om hier mee aan de slag te gaan’’, aldus
de fractie.

EXCURSIE OP
‘HET VIERDE’

Op de twee eeuwen oude begraafplaats van het gevangenisdorp
Veenhuizen werden meer dan 16.000 mensen begraven.Toch zijn
hier minder dan 1000 grafmonumenten te zien.
Waarom is dat? Waar liggen al die mensen?
Hoe ging het begraven in Veenhuizen in z’n werk, ten tijde van
de Maatschappij van Weldadigheid, ten tijde van Rijkswerkinrichting en heden ten dage?
Anja Schuring, auteur van ‘De arme dood’, is uw gids.
Ook met rollator is deze rondleiding goed te doen.
Data: zondag 27 januari, 24 februari, en 24 maart.
Tijd van 13.30 tot 14.30 uur.
Startlocatie Algemene Begraafplaats, Eikenlaan 5, 9341 AJ, Veenhuizen.
Foto werkgroep NLdoet (van linksaf): Froukje Temming en Marjan Aapkes van WiN, Stella Vriesema en Jan
Hoendermis van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Kosten € 5,00 p.p. en kinderen tot en met 14 jaar gratis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

