
Norger Courant Dinsdag 22 januari 2019 - 9

Noordenvelders kunnen meezingen 
in de opera Orpheus en Euridice

In februari, maart en april komt Orpheus naar Noordenveld! Iedereen kent haast wel
het verhaal van Orpheus en Euridice, zij sterft door een slangenbeet. Orpheus is gek
van verdriet, door zijn mooie zang weet hij de goden over te halen om zijn liefje uit de
Onderwereld te halen....maar niet alles is wat het lijkt...Zin om mee te zingen? Op 7
april is er een uitvoering in De Koepelkerk in Leeuwarden. In mei is er een optreden
gepland in de gemeente Noordenveld.
Het Operakoor Frizzare uit Roderwolde (met leden uit de wijde regio) heeft onder de
bezielende leiding van Esther van Dijk, het initiatief genomen voor dit grootschalige
project. Samen met Animato uit Leeuwarden is er een samenwerking ontstaan om
twee Orfeo’s samen te voegen. Frizzare voert de Orfeo van Gluck op, een heel melodi-
euze opera. Dit wordt, heel uniek, samengevoegd met  Orpheus in de Onderwereld
van Jacques Offenbach, gebracht door operakoor Animato. Offenbach heeft een meer
vrolijk  muziekwerk geschreven vol persiflages. Zeker ook met mooie melodieuze lijnen
en er is een beetje vuurwerk:  de opzwepende CanCan, die we allemaal kennen! In die
tijd (1858) sloeg dat in als een bom.
Accent op beleven
Met hulp van een regisseur uit Berlijn en met ondersteuning  van het ensemble Nodos
Winds wordt er een prachtige voorstelling voorbereid. Er worden enkele solisten inge-
vlogen, en er is begeleiding van een pianist.  Om het verhaal allemaal een beetje te kun-
nen volgen, komen de dorpsroddelaars ons steeds vertellen wat er gaande is daar op
de Olympus en in de Onderwereld. Deze rollen worden gespeeld door een kibbelend
echtpaar, toneeltalent uit eigen koor.
De kostuums komen uit de catacomben van Animato.
Kans voor zangers
Muziek- en zangliefhebbers van Noordenveld en omgeving: lijkt het je leuk om met dit
project mee te doen en wil je ooit in je leven schitteren op een groot toneel, met twee
koren en begeleiding, dan is dit je kans.... Geef je op als projectzanger bij Frizzare en je
hebt een geweldige muzikale ervaring waar je heel lang met veel plezier en trots op
kunt terugkijken...Je krijgt de muziek van ons ter voorbereiding. We rekenen erop dat
je zes keer met ons meezingt op dinsdagavond. Wil je ook meedoen met het regie-
weekend? Dat kan. Meer
weten, zie de website van
Frizzare  www.frizzare.nl
of  neem dan contact op
met voorzitter Jan Willem
Knoop 050-5010230.

Foto 2018:

Frizzare in 

grote onderwijsproductie

opera Mikado in theater

Geert Teis te Stadskanaal.
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Filosofisch debatcafé De Verdieping over 

Bouwen aan een inclusieve samenleving
Met aandacht voor empathie als levenshouding 

Op maandag 28 januari vindt in Podium Zuidhaege in Assen weer een avond van

De Verdieping plaats, met lezing & debat. Van 19.30 tot 22.00 uur laten deelne-

mers zich meenemen in een lezing van Ruard Ganzevoort over de weerbarstig-

heid van een inclusieve samenleving. 

Misschien is een inclusieve samenleving een utopie? Denk

aan de toegenomen intolerantie tegenover moslims en

joden. Denk aan de discussie over racisme en ‘zwarte-

piet’.  En de reuring die de afgelopen weken de Nashville-

verklaring teweegbracht. Het is alsof hiermee een stap

terug in de tijd is gezet, de emancipatie is klaarblijkelijk

nog niet zo ver voortgeschreden als we dachten.

Ruard Ganzevoort , hoogleraar aan de Vrije Universiteit

Amsterdam, neemt ons de 28e januari mee in deze 

problematiek: hij schetst de diverse facetten van een inclusieve samenleving en laat

zien waar het nog hapert. Hij blijft optimistisch en laat zien hoe we stap voor stap aan

een inclusieve samenleving kunnen bouwen. Ook biedt hij inspiratie om er in de eigen

omgeving mee aan de slag te gaan. Uiteraard is er die avond ook tijd voor vragen en

discussie.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en se-

nator voor GroenLinks. Voorts is hij lid van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV. Hij

heeft diverse boeken geschreven, waaronder ‘Zorg voor het andere verhaal’ (2007),

‘Spelen met heilig vuur en ‘Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet op-

geven.’(2013)  Meer info:  http://www.ruardganzevoort.nl

Toegang acht euro; jongeren vier euro. Opgeven: deverdieping2011@gmail.com

Gemeentebelangen wil OZB
op zonnepanelen vrijstellen
Gemeentebelangen Noordenveld is er voorstander van de waarde van zonne-
panelen buiten beschouwing te laten bij de onroerende zaakbelasting. Half
november heeft de 2e Kamer een motie aangenomen, waarin men het kabinet
vraagt om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet
ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. 

Een van de genoemde mogelijkheden is om zonnepanelen standaard buiten de onroe-
rende zaakbelasting te houden. Het college van BenW stelt voor om dit al voor het
jaar 2019 door te voeren voor de woningen in de gemeente Noordenveld.  Gemeente-
belangen juicht dit voorstel toe. Inwoners van Noordenveld dienen geen nadelige fi-
nanciële gevolgen te ondervinden in de vorm van een hogere onroerende
zaakbelasting ten gevolge van de investeringen in zonnepanelen. 

Bedrijven
Gemeentebelangen Noordenveld is eveneens van mening dat dit niet alleen moet gel-
den voor de woningen van haar inwoners, maar ook voor de bedrijven in Noordenveld.
Daarom zal Gemeentebelangen Noordenveld het college oproepen te onderzoeken of
dit op korte termijn ook te realiseren is voor ondernemers.

Shower Power en

jubilarissen bij  

Vrouwen van Nu
Op donderdag 24 januari houdt de Vrou-

wen van Nu afdeling Norg, haar jaarver-

gadering. De avond begint om 19.45 uur

in de Dorpshuiszaal van de Brinkhof.

Jaarvergadering

Deze avond zal worden gevuld met het

doornemen van verslagen van de diverse

commissies. We zullen de financiën gaan

bespreken en vooral aandacht besteden

aan onze jubilarissen. We zullen deze

avond acht jubilarissen huldigen die onze

vereniging trouw zijn gebleven.

Shower Power

Onze vereniging telt op 1 januari 2019 132

leden, nieuwe leden zijn van harte welkom!

Na de pauze zullen Pieter. Wittenberg en

Liesbeth  Bloemendal van de Stichting

Shower Power, een stichting die zich vrij-

willig inzet voor de vluchtelingen op Les-

bos,

via beelden ons een presentatie geven van

hun werkzaamheden in deze vluchtelin-

genkampen.

Afscheid

Na de pauze zullen we afscheid nemen van

de vertrekkende commissie- en contactle-

den.

Focus op ‘binnensteden’ 
in provincie Drenthe

De focus van gemeenten en onderne-
mers is steeds meer gericht op de ‘bin-
nensteden’. In de zeven grootste
kernen zijn gemeenten en ondernemers
bereid te investeren en werken ze
samen aan een compact winkelhart, het
omvormen van winkelpanden tot wo-
ningen en het tegengaan van leegstand.
Dit leidt tot toekomstbestendige cen-
tra. Dat concludeert het college van ge-
deputeerde staten na twee jaar
Binnenstadsfonds.
Het college bezocht woensdag Beilen,
Roden, Assen, Emmen, Coevorden, Hoo-
geveen en Meppel en liet zich bijpraten
over de voortgang van de plannen. Gede-
puteerde Cees Bijl bekrachtigde in Roden
het voornemen van Gedeputeerde Staten
om €750.000 bij te dragen voor de plan-
nen in de grootste kern van Noordenveld.
Gemeente Noordenveld heeft hiervoor het
uitvoeringsprogramma Centrumontwikke-
ling Roden 2018 – 2022 opgesteld. Wet-
houder Henk Kosters bevestigde het beeld
dat de bijdrage uit het Binnenstadsfonds
een mooie impuls zal geven aan het
voortvarend oppakken van de uitvoering
van het centrumplan.
In 2017 is het Binnenstadfonds ingesteld
om een impuls te geven aan de ‘binnen-
steden’ van de zeven grootste kernen in
Drenthe. 
Het fonds bevat 13 miljoen euro voor het
opstellen en uitvoeren van toekomstbe-
stendige plannen door gemeenten in sa-
menwerking met ondernemers. 


