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Eschlanen Oosterveld
dit voorjaar in verkoop
Aan de oostzijde van Oosterveld verrijst binnenkort deelproject
Eschlanen Norg. Hiervoor ontwikkelt Heijmans Woningbouw Noord
26 rij- en halfvrijstaande woningen.
Ruimte voor het hele gezin
De eengezinswoningen van Eschlanen Norg staan te midden van het
karakteristieke essenlandschap en bieden volop leefruimte in en
om het huis. De huizen worden volgens de projectontwikkelaar en
makelaar comfortabel, duurzaam en geheel gasloos.
De verkoop start naar verwachting begin 2019.
Meer informatie bij Smit en Douma makelaars, www.smitendouma.nl

Keu’s voor Huntington
Heeft u al wel eens gehoord van de ziekte van Huntington? Nee? U
bent niet de enige. Wij als team Tynaarlo en omstreken willen dat
de ziekte wat meer bekendheid krijgt. Het is een dodelijke erfelijke
ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Je hebt
50% kans om het te krijgen als één van je ouders het heeft.
Waarom deze actie?
Eind 2016 werd bij een vriend van ons, Jan Roelof (44 jaar oud en
vader van 2 zoons) de ziekte van Huntington vastgesteld. Helaas is
voor deze ziekte nog geen geneesmiddel gevonden. Kansen op een
geneesmiddel – binnen 10 jaar – zijn veelbelovend. Daar is veel onderzoek en dus geld voor nodig.

Toneelvereniging Advendo speelt ‘Zeg nooit vis voordat hij in de pan is’ in Norg. Het toneelstuk van
de vereniging uit Zuid- en Westervelde wordt op vrijdag 8 en 9 februari gespeeld in café Zwaneveld
te Norg. Een hilarisch stuk waarvoor nog een aantal kaarten beschikbaar is. Op beide avonden is er
muziek na afloop.

Excursie Bevers in de Hunze
Op woensdag 20 februari organiseert Stichting Het Drentse Landschap een boeiende excursie
over de bevers in de Hunze. De excursie start om 14.00 uur aan de Zoersedijk tussen Exloo en
Valthe (vanaf de Valtherweg tussen Exloo en Valthe gaat u richting het oosten de Zoersedijk
op. Dit is naast de manege. Parkeren aan het eind van de Zoersedijk).
Bevers kwamen tot aan de late middeleeuwen
voor in het Hunzedal en horen hier dan ook
van nature thuis. Mede daarom hebben jaren
geleden Het Groninger Landschap en Het
Drentse Landschap samen bevers uitgezet in de
Hunze. Deze bevers hebben inmiddels al meerdere jaren achter elkaar jongen gekregen en
langzaamaan vergroten ze, met succes, hun
leefgebied. Tijdens deze excursie gaat u onder
leiding van een deskundige gids op zoek naar
beversporen. Onderweg vertelt de gids over het
leven van deze vriendelijke vegetariërs. Hoe ze
leven, wat ze eten, wat hun natuurlijke vijanden zijn en waarom ze zo belangrijk zijn voor
de natuur, komt allemaal aan bod.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig. Honden mogen niet mee.
Tip: Draag waterdicht schoeisel en neem een verrekijker mee.
Meer informatie over deze excursie is te verkrijgen bij Hanna Schipper, medewerker Communicatie van
Stichting Het Drentse Landschap, telefoon 0592 – 304 136 of h.schipper@drentslandschap.nl.
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Het is begonnen met het verkopen van zelf gehaakte sleutelhangers,
hier zijn al meer dan 550 van verkocht! De verkoop is nog in volle
gang, een andere actie die georganiseerd wordt is:
24 uur biljarten voor Huntington
vrijdag 8 maart 18.00 uur tot zaterdag 9 maart 18.00 uur
Hier doen meerdere cafés aan mee:
Café Hingstman Zeijen
Eetcafé Hoving Donderen
Café Onder de Linden Vries
Café Centraal Tynaarlo
Café Zwaneveld Norg
Café Langelo Langelo
Inschrijven
Er ligt een inschrijﬀormulier in elk café. Er kan ingeschreven worden
voor een half uur biljarten voor een donatie van tenminste € 5,-. De
deelnemers met de hoogste caramboles, per biljart, worden uitgenodigd om mee te doen aan de ﬁnale. Deze is aansluitend op zaterdag
9 maart van 18:00 uur tot 20:00 uur in café Hingstman in Zeijen.
Tevens zullen deze twee dagen bij de verschillende cafés nog meer
activiteiten voor dit goede doel georganiseerd gaan worden, zoals
klaverjassen, kinderactiviteiten etc. Meer informatie hierover is de
komende tijd te vinden op de websites van de cafés en/of het betreffende dorp. Of op de Facebookpagina Tynaarlo en omstreken.

Het geld dat wordt ingezameld zal in zijn geheel naar het onderzoek
voor genezing gaan. Zie voor informatie over de ziekte of de stichting www.campagneteamhuntington.nl. We hopen op een succesvolle actie en zo meer bekendheid te krijgen voor deze vreselijke
ziekte!
Campagneteam Keu’s voor Huntington, Tynaarlo en omstreken
Contactpersonen: Rienke Emmens 06-29476230, Marian Westerhuis
06-34014013ton.
Ook Café Langelo heeft een leuk programma in elkaar gedraaid...op
8 maart wordt de eerste wedstrijd om 18.00 uur gespeeld tussen niemand minder dan wethouder Kirsten Ipema en burgemeester Klaas
Smid. Ook is het mogelijk deel te nemen aan een stampotbuﬀet, ontbijtbuﬀet, lunchbuﬀet en high tea, wine of beer... hiervan gaat een
deel naar de ziekte Huntington.
Deze 24 uur kunnen bezoekers bovendien luisteren naar heerlijke
Hollandse meezingers en verzoeknummers...
Schrijf je snel in en steun deze mooie aktie. De inschrijﬂijst ligt in het
café of bel/app even wanneer je wilt biljarten.

