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Op vrijdag 25 januari heeft Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA, het Dr. Nassau College in Norg be-
zocht.
Tijdens een les maatschappijleer hebben leerlingen met elkaar gediscussieerd over verschillende onderwer-

pen. Gedurende de les heeft Anne Kuik de leerlingen voorzien van feedback. Daarnaast konden de leerlin-

gen, die de les zelf in elkaar hadden gezet, ook vragen stellen aan Anne Kuik. De leerlingen vroegen over

het werk in de Tweede Kamer en over andere politici.

Dat de leerlingen zelf het initiatief tonen om deze les te organiseren zegt veel over de manier van onder-

wijs die zij volgen. Het Dr. Nassau College in Norg heeft gepersonaliseerd onderwijs. Dit houdt in dat leer-

lingen zelf leren plannen en samen met hun coach hun doelen bepalen. 

Open Dag
Het Dr. Nassau College in Norg heeft op dinsdag 29 januari een Open Dag van 18:00-20:30. Voor meer infor-

matie kunt u kijken op: https://norg.nassaucollege.nl/

Tweede Kamerlid bezoekt
Dr. Nassau College Norg

Toneelvereniging OBK Lieveren 
speelt: Dolle beestenboel

Toneelvereniging OBK uit Lieveren is na de Rodermarkt direct begonnen te
oefenen en speelt dit seizoen het toneelstuk. “ Dolle Beestenboel”. Een klucht
in drie bedrijven. In de dierentuin wordt er, door onderhoudsman Gerrit, hard
gewerkt aan het nieuwe onderkomen voor de apen. De opening van dit verblijf
moet natuurlijk een waar feest worden, daarom heeft directrice Van Doorn de
koning uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. Secretaresse
Linda vindt het geweldig dat de koning nu eens bij haar op werk op bezoek
komt, In plaats van dat ze altijd achter de koning aan moet rennen, iets wat ze
normaal gesproken met veel overgave doet.

Maar voordat de koning
werkelijk komt, zal er
een inspectie door de
heer Meerkens van de
Rijksvoorlichtingsdienst
moeten worden gedaan.
En helaas mankeert er
nogal wat aan het reilen
en zeilen in de dieren-
tuin. Komt het wel goed
met de schietgrage die-
renarts Heutma en zijn
alle dieren wel in goede
handen bij verzorgster
Carin ? En of elke be-
zoeker nu wel zo blij is
met de behandeling van
de kassière Rudy is ook
nog maar de vraag. Ie-
dereen hoopt natuurlijk
op goedkeuring van de
Rijksvoorlichtingsdienst maar zijn Meerkens zijn bedoelingen wel allemaal goed ?
Weer een hilarische klucht met absurde situaties, veel grappen en dit keer veel loslo-
pende dieren…

De spelers dit jaar zijn: Jan Willem van Wilgen, Jantsje de Vries,  Romke Rozema ,
Arjan Kamps, Lida Sanneman, Alie Dijk, Carolien Boer en Japke van der Kooi. Souf-
fleur is Jelle van der Plaats.

Op de zaterdagen 9 en 16 februari 2019 kunt u het stuk bewonderen bij Café ‘t Hart
van Lieveren. De aanvang is 20.00 uur. Zaal is om 19.00 uur open. De toegang is € 8, -
per persoon. Donateurs, 2 personen per kaart gratis. Beide avonden is er muziek.

Landschapsbeheer zoekt

beschermers weidevogels
Begin maart beginnen de eerste weide- en akkervogels weer te

nestelen. Om zoveel mogelijk jongen een goede start te geven

werken de vrijwillige weidevogelbeschermers in Drenthe in-

tensief samen met vele agrariërs. Door de nesten in kaart te

brengen en te beschermen dragen ze bij aan het broedsucces

van de weide- en akkervogels. Landschapsbeheer Drenthe on-

dersteunt de weidevogelbeschermers en nodigt u van harte uit

om aan te sluiten bij een van de 35 Drentse groepen.

Ervaring is handig, maar het is geen vereiste om vrijwillig weidevo-
gelbeschermer te worden. Tijdens een cursus van twee avonden
leert u van Landschapsbeheer Drenthe meer over de weide- en ak-
kervogels, de populaties, landbouw, opsporen van legsels, bescher-
mingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk.
Daarna wordt u gekoppeld aan een ervaren weidevogelbeschermer
om praktijkervaring op te doen. De cursus vindt plaats op dinsdag 5
en 12 februari in Kijkboerderij ’t Hoogeveld in Eelde.

Wat kunt u verwachten? 

Als vrijwillig weidevogelbe-
schermer bent u van half
maart tot half juni één dag-
deel per week beschikbaar.
Momenteel worden vooral
vrijwilligers gezocht die in
de omgeving van Eelde
en/of Ruinen aan de slag
willen. Draagt u de weide-
en akkervogels een warm
hart toe en heeft u dit voor-
jaar wat vrije tijd te beste-
den? Geef u dan op als
vrijwillig weidevogelbeschermer!

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven in Kijkboerderij ’t Hoogeveld, Helmerdijk
71, 9761 VN in Eelde. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en
deelname is gratis. Wilt u zich opgeven voor de cursus? Ga dan naar
de agenda op www.lbdrenthe.nl en vul het inschrijfformulier in.
Voor meer informatie over het beschermingswerk kunt u contact
opnemen met Jaap van Gorkum, j.vangorkum@lbdrenthe.nl (06 507
441 15). Foto van de grotto is van Jaap Gommer.


