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U kunt ook een e-mail
sturen naar: 
datstaat@planet.nl

voor 17.00 uur

Schoorsteenvegen? Bel Hof. 

Vakkundig – klantvriendelijk - keurig werk. 

Gedipl. lid ASPB. Voor meer info:

www.schoorsteenveger-hof.nl of telefoon 

0516-422475, mobiel 06-23601363.

De 1e

drie

regels: 

Bloembollen 75% korting, 2 bos tulpen 4.00, 3 hyacin-
ten 1.99, 3 potjes narcis of blauwedruifjes 2.50, Gras-

zoden 2.50 m2, 30 viooltjes 5.00, Skimmia v.a. 2.99,
Heide v.a. 0.75 , Rozen v.a. 2.00, Klimop v.a. 1.99, Coni-
feren v.a. 1.00, buxus vervangers 1.60,  vruchtbomen
v.a. 8.99 , laurierkers v.a. 1.10, Bosplantsoen v.a. 0.50,
Beuk v.a. 0.30, enz. Zie meer op www.tuincentrum-
wiebewesstra.nl , Slinke 6, Haulerwijk , 0516-421448

Kerkdiensten
Margarethakerk, 

Norg

Zo. 17 februari -

10.00 uur  

mevr. P. de Kruijf

Koepelkerk, 

Veenhuizen

Z0. 17 februari -

09.30 uur 

ds. R. van Zessen

De Edenhof, Een

Z0. 17 februari - 

09.30 uur 

ds. J. de Kok

Hervormde Kerk, Een 

Zo. 17 februari - 

09.30 uur

ds. C. van der Worp

en 19.00 uur 

ds. W. van Wingerden

Rechtstreeks 
uit de polder,
Nieuwe oogst, 

BILDSTAR/IRENE
Gratis bezorging

Tel, 06-20813892.

FAMILIEBERICHTEN

Ouderenvervoer SON 
Wanneer rijdt de bus? Van

ma. t/m zat. tussen 09.00

uur en 22.00 uur. 

Andere tijden in overleg. 

Waar geeft u zich op?

Van ma. t/m vr. tussen10.00

uur en 11.00 uur

op tel.nr. 0592-612925. 

Minimaal een dag

van te voren opgeven.

Voor donaties: reknr.

NL56RABO0347238580

Kleding  
VERSTELBEDRIJF 

‘t Stopnaaldje
verstelt al uw kleding - 

goedkoop en netjes
GRATIS haal- en

brengservice 
voor mensen die 

slecht ter been zijn.
TEL: 06-49734010

Elke eerste 

maandag is er 

Zorgcafé Norg

4 maart, 1 april
Info: Groenzorg Norg 

(06 55100987) en 

Welzijn in Noordenveld 

(050 - 3176500)

Aanleveren reguliere kopij Norger Courant

uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de uitgave

vande week erop:  datstaat@planet.nl

of bel 06-520 610 69

Te huur  gevraagd:
grond voor de teelt van 

aardappelen of mais 
Tel 0611278089

Janke Hoving

Onze actieve lieve buurvrouw

is er niet meer.

Buren en oud-buren

Hielkje Roffel

Ynsje van de Velden

Evert en Griet Rozenveld

Egbert Koops

Anne Hofman

Anita en Pieter & Luuk en Keet

Geert Brink & fam. Huls

Gert en Bianca & Stijn en Juliette

Albert en Els  & Wilco

Pascal en Miela & Luca

Bea Middelveld

Don en Angelique & Kay en Dean

Roelof en Jansje Wiekema

Harry en Aafke

Winus en Ria Kielman

Joke en Meine & Jelle en Jurgen

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Bedroefd zijn we door het overlijden van

Anne Kemkers
De broer van onze vriend Johan

Wij wensen Johan, Monique, Bas, Niels en Jens 

en de rest van de familie heel veel sterkte 

met dit onverwachte verlies.

Ronnie en Karin

Frans en Annelies

Patrick en Gerda

Meinte en Karin

Reint Jan

Sjacco

Luuk en Leonie

Reinald en Adri

Geert en Irene

Sjakko en Jeanet

Michiel en Inge

Hans en Hellen

Erik en Afien

Albert en Annet

Jan Bastiaan en Ina

Bewegingscentrum Norg 
bestaat 10 jaar

Op 1 maart is het feest 
van 19.30 -24.00 uur met 

muziek van Fruitcake Party

Echte Molenduinspook niet 
gespot, herkansing volgt
Afgelopen zaterdag 9 februari is er door bijna 100 speurders een poging gedaan,
maar het Molenduinbad spook is helaas niet gespot. Alhoewel het af en toe wel
degelijk spoookachtig spannend was en hebben alle deelnemers hun stinkende
best gedaan om het mysterie op te lossen.

De organisatie was blij verrast met deze grote opkomst en vinden dat alle deelne-
mers volgend jaar een herkansing verdienen om het Molenduinbad spook alsnog
te vinden. Ook wil de organisatie alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage
om dit mogelijk te maken.Wanneer er een herkansing komt lees je later in de
Norger Courant en social media. Wordt dus vervolgt…

Enquête over de Koelenweg
De Koelenweg is een landbouwweg, waar tegenwoordig steeds meer verkeer
pover heen rijdt. Door de toenemende drukte ontstaan regelmatig onveilige situ-
aties, voornamelijk voor fietsers. Er is met de bollardinstallatie ('de paal') en
verkeersdrempels getracht de weg minder aantrekkelijk te maken voor
('sluip')verkeer. Echter heeft dit onvoldoende gewerkt. Daarom wordt de weg nu
aangepast. Er komen biggenruggen met Neoloy in de bermen. De biggenruggen
zijn afgeronde stoepranden die haaks op de weg komen te liggen, om daar ter
plaatse voor een soort wegversmalling te zorgen.
Objectief en subjectief
Daarnaast komt de Neoloy langs de gehele lengte van de weg te liggen, als ver-
breding, zoals de grasklinkers naast het stuk Koelenweg, van Assen. Neoloy is
een soort raster, wat op een zandfundering wordt gelegd en daarna wordt ge-
vuld met zand en asfaltgranulaat (wat nu ook naast de weg ligt), zodat dit niet
uitgereden kan worden richting de sloot en er daardoor minder/geen kuilen
meer kunnen ontstaan. Graag ontvangen wij uw mening over de Koelenweg,
vóór, tijdens en na deze aanpassing, zodat we ook uw mening mee kunnen
nemen in de pilot om te kijken of het plan geslaagd is. Waardoor we niet alleen
een objectieve meting krijgen, maar ook een subjectieve. De enquête is te vinden
via: http://huisterheidedr.nl/enquete-koelenweg/


