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En de nieuwe naam is...
Grand Café Hotel Karsten
Twee jaar gratis service en onderhoud

Westeind 16,- T: 06 - 466 862 29
www.fietsservicenorg.nl

Canicross-wedstrijd
in Norger bossen
Op 17 februari is er een Canicross-wedstrijd in de Langeloërduinen
te Norg. Deze wedstrijd houdt in dat er wordt hardgelopen, gefietst
en gestept met een aangelijnde hond.
Canicross is al eerder gedaan in Norg als bijprogramma van de
crossloop. Vooral bij het fietsen worden erg hoge snelheden gehaald.

Onontdekte schat van filmmaker
Wim Hiddingh in Drents Archief

Hotel Karsten krijgt een nieuwe naam en een meer eigentijdse uistraling

Doorstart Hotel
Karsten Norg
Twee weken geleden werd Hotel
Karsten te Norg failliet verklaard.
De dagen erna is door de curator
en een nieuwe gegadigde voor
de doorstart hard gewerkt om
een doorstart mogelijk te maken
en dit is gelukt. Dat werd vorige
week bekendgemaakt.
De nieuwe exploitant zal verder
gaan onder de naam Grand Café
Hotel Karsten B.V. waarbij de dagelijkse leiding in handen komt
van de bekende Noordelijke horecaondernemer Daan Veen.
Daan Veen heeft veel ervaring in
de horeca en heeft onder meer
managementfuncties uitgevoerd
bij Kaap Hoorn en Paviljoen van
de Dame.
Verhuurder en vastgoedondernemer Lammert Tel uit Een is content met deze voorspoedige
ontwikkelingen en de nieuwe exploitant.
Slagvaardig handelen
Tel: “Het is ﬁjn dat door snel en
slagvaardig handelen van de curator zo snel na een faillissement
weer een sterke huurder is gevonden voor Hotel Karsten. Er

waren meerdere overnamekandidaten maar het is voor mij belangrijk dat de stijl en de sfeer die zo
kenmerkend is voor dit Hotel, dat
al sinds 1713 aan de Brink is gevestigd, behouden blijft voor Norg
en omstreken en haar inwoners.
Met de nieuwe exploitant is ook
afgesproken dat getracht wordt
dat een aantal huidige medewerkers een functie in de nieuwe ex-

Unieke filmbeelden tonen het
o zo herkenbare Drentse platteland

ploitatie kunnen uitoefenen.
Gefaseerd verbouwen
Het restaurant wordt uitgebreid
met een Grand Café en zal gefaseerd worden verbouwd waarbij
de huidige stijl behouden zal blijven. Het is de bedoeling, zonder
het huidige hotel tekort te doen,
het restaurant naar een veel
hoger niveau te krijgen, aldus
Daan Veen.

Spokentocht uitgesteld
tot zaterdag 9 februari
Door de slechte weersomstandigheden moest de zoektocht naar
het Mysterie van het Molenduinspook worden afgelast. Naarmate
het tijdstip van de zoektocht dichterbij kwam, werd duidelijk dat
het spook hier zelf ook mede debet aan is geweest.
Hij spookt nog steeds...
Het spook heeft vernomen dat ze
hem wilden vangen...
Daardoor ontstak hij in grote
woede,
Hij verzocht de weergoden ijzel te
brengen.
Dit is hem helaas gelukt...
Daarom roepen wij jullie op om op
zaterdag 9 februari in de
herkansing te gaan om het Molenduinspook alsnog te grazen te nemen.
Kom dus allen zaterdag 9 februari.
Start is tussen 18.30 uur en 19.30 uur bij Bewegingscentrum Norg.

ZEVEN DAGEN
pEr wEEk GEopEND

In het Drents Archief in Assen is van 1 t/m 28 februari een
filmcompilatie te zien over het leven op het Drentse platteland
in de zeventiger jaren. De nog nooit eerder vertoonde beelden
zijn van onderwijzer en filmmaker Wim Hiddingh uit Gasselte,
die na zijn overlijden een schat aan films heeft nagelaten.
De gratis themafilm geeft een schitterend inkijkje in het Drenthe
van de jaren zeventig. Beelden van het werken op de boerderij, naoberschap in de dorpen, gebruiken in die tijd en het modebeeld
komen aan bod. De zwartwit én kleurenbeelden tonen het ‘normale’
leven in een Drents dorp en zullen daarom voor velen een feest der
herkenning zijn. Wim Hiddingh was in het dagelijks leven onderwijzer, maar zijn grootste hobby was film en fotografie. Hij legde alles
vast wat er in zijn woonplaats gebeurde. Zo maakte hij vele statieportretten van Prins Carnaval bij de plaatselijke carnavalsvereniging, fotografeerde hij tijdens bijeenkomsten van de boermarken en
maakte hij de foto’s voor een kalender van de lokale gymnastiekvereniging.
De film duurt circa veertig minuten en is tijdens openingstijden gratis te zien in het Drents Archief. Het archief is geopend van dinsdag
t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 13.00 uur.
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Peesterstraat 6, Norg
Tel. 0592 - 614069
Voor onderhoud groot
en klein moet u bij
Garage Brummel zijn.

Redactie,
advertenties, tips:
Willem Bakering,
Batinge 61, 9331 KT Norg
Tel: 06 520 610 69
E-mail: datstaat@planet.nl

Garage

Onderhoud en verkoop alle merken

coop spithost NEt DAt klEiNE bEEtjE ExtrA!

Bezorgklachten:

0598 - 631717 (Santibri).

