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Emiel Luinge grote winnaar 

bij HSV Norg en omstreken
Op de algemene jaarvergadering van de Hengelsportvereniging

Norg en omstreken zijn de kampioenen van 2018 gehuldigd.

Zowel bij de zaterdagwedstrijden als de avondwedstrijden ging

de hoofdprijs naar Emiel Luinge.

Uitslag zaterdagwedstrijden: 

1 : Emiel Luinge. 2 : Bernard Kroeze. 3 : Gerrit Hagedoorn. 

4 : Roelof Kruijer. 5 : Chris Vijfschaft.

Bijzondere vangsten: 

Bernard Kroeze wist dit seizoen een brasem van 2100 gram te van-

gen en een karper van 2300 gram. Derk Jagt ving een voorn van 470

gram. Gerrit Hagedoorn ving een baars van 360 gram. Gerrit Hage-

doorn en Emiel Luinge wonnen de Roel Zwiers bokaal bij de koppel-

wedstrijd.

Uitslag avondwedstrijden: 

1 : Emiel Luinge. 2 : Chris Vijfschaft. 3 : Dennis Hagedoorn. 

4 : Roelof Kruijer. 5 : Gerrit Hagedoorn. 

Bijzondere vangsten: 

Trudy Vijfschaft ving een brasem van 1600 gram. Dennis Hagedoorn

een voorn van 340 gram. Roelof Kruijer een baars van 300 gram. 

Chris Vijfschaft een zeelt van 1530 gram.

Op de foto, van linksaf: Dennis Hagedoorn/Bernard Kroeze /Chris Vijf-

schaft/Roelof Kruijer/Gerrit Hagedoorn/Emiel Luinge/Herman Snij-

ders. 

Derk Jagt, Roelof Kruijer en Jan Kruijer werden in het zonnetje gezet

met een bloemmetje voor 40 jaar lidmaatschap. Roelof Kruijer werd

tot erelid benoemd. 

De hengelsportvereniging bedankt de volgende sponsors: 

De Goudsbloem Bloemenspeciaalzaak. Coop Splithorst 

Garage Brummel. Flik Mode & Schoenen. Cafe Zwaneveld.

Hopelijk tot aan de waterkant op 23 maart, vertrek 05:30 uur. 

Vanaf Cafe Zwaneveld.

Presentatie boek ‘Grenzen Opgezocht’
Ten tijde van de verkiezingen voor de Tweede Kamer trok PvdA-Tweede Kamerlid

Harm Brouwer – in het kader van zijn persoonlijke campagne – langs de grenzen van

Drenthe. Op zoek naar mensen met een verhaal over de sociaal-democratie; vroeger,

nu en in de toekomst. Hij sprak een kleine dertig Drenten en legde de verhalen vast in

een boek, dat op 8 februari aan gedeputeerde en lijsttrekker Cees Bijl werd aangebo-

den.

Zaken die dagelijks leven prettiger maken

Het werd een bijzondere middag in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. Harm Brouwer

ging in op de geschiedenis van het boek, de uitkomsten en de lessen voor de toekomst. Hij

gaf aan dat de Drenten met wie hij sprak op dit moment vooral behoefte hebben aan op-

lossingen voor problemen die hier en nu spelen, op het Drentse platteland. Geen mega-

projecten maar wel zaken die het dagelijks leven prettiger kunnen maken, bedacht met de

mensen uit het gebied zelf. Uit de interviews is Harm Brouwer gebleken dat er nog veel be-

trokken mensen zijn in Drenthe met hart voor de sociaal-democratie: “Laten we hen koes-

teren en dan komt het wel goed met de PvdA.”

Daarna was de vloer voor Cees Bijl. Hij bedankte Harm voor het boek en gaf in zijn speech

aan dat de PvdA een partij wil zijn voor alle mensen in Drenthe, voor de hele familie – van

jong tot oud. “Het creëren van kansen voor iedereen, ongeacht waar je wieg heeft gestaan

– dat is een zaak van lange adem en daar blijven wij voor vechten. Wonen, werken, welzijn

– het zijn onderwerpen die nog steeds van belang zijn en daar voeg ik aan toe: deze wereld

op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar staat de PvdA

voor en dat dragen we uit, in begrijpelijke taal en op een positieve manier.”

Onderscheidingen 
en jubilea op 
korpsavond  

van brandweer
Op zaterdag 9 februari  was de

jaarlijkse korpsavond plaats van

alle brandweerposten in de ge-

meente Noordenveld. De brand-

weer kijkt deze avond terug op

het afgelopen jaar en verwelkomt

zeven inwoners van de gemeente

die nieuw als postlid bij de brand-

weer zijn gekomen. Ook leden die

een jubileum bij de brandweer

vieren of diploma hebben be-

haald, worden in het zonnetje

gezet. Vier  inwoners kregen uit

handen van burgemeester Klaas

Smid een Koninklijke Onderschei-

ding.

Ebo Nieboer, Mark Boelens, An-
dries Boer en Eric Schmidt wor-

den benoemd tot Lid in de Orde

van Oranje Nassau. Zij ontvangen

de onderscheiding voor hun acti-

viteiten en inzet bij de brand-

weer.

Ebo Nieboer  was van 1-4-1986 tot

1-1-2019 en Mark Boelens van 1-9-

1991 tot 1-1-2019 lid van post Norg.

Beide mannen hebben zich door

studie en inzet gespecialiseerd

tot manschap, hoofdbrandwacht

en bevelvoerder.

Andries Boer was van 1-2-1996 tot

1-2-2019 en Eric Schmidt van 1-1-

1995 tot 1-1-2019 lid van post

Veenhuizen. Andries heeft zich

door studie en inzet gespeciali-

seerd tot manschap en hoofd-

brandwacht. Eric tot manschap,

hoofdbrandwacht en bevelvoer-

der en hij vervulde vanaf 1-1-2012

tot 1-1-2019 de functie van  plaats-

vervangend postchef. De vier

mannen staan bekend als mensen

met een echt ‘brandweerhart’. Ze

hebben een belangrijke bijdrage

geleverd aan de veiligheid in de

regio.

Jubilea
De volgende mensen vieren een
bijzonder jubileum bij de brand-
weer:
Laurent Nijboer – post Norg - 20

dienstjaren, Johan Arling - post

Veenhuizen – 12 ½ dienstjaren

Jan Meint Feijen – post Veenuizen

– 12 ½ dienstjaren, Roelof Hoorn-

stra – post Veenhuizen – 12 ½

dienstjaren. 

Arie Hoen – post Veenhuizen – 35

dienstjaren.

Daan Veen wil functie 
van Grand Café stukje

bij beetje invullen

Sinds 1 februari zwaait Daan Veen
formeel de scepter bij Grand Café
Hotel Karsten dat  enige tijd daar-
voor failliet werd verklaard. In de
weken daarvoor draaide Veen op
de achtergrond al mee. “Om te
kijken hoe het allemaal liep. Ik
vind het belangrijk dat je weet
waar je het over hebt. Je kunt niet
zomaar veranderen en vernieu-
wen, je moet wel weten waar je
aan begint. Er is bijvoorbeeld
meer overleg tussen de verschil-
lende medewerkers. Nu weet ie-
dereen veel beter van elkaar wat
hij of zij doet.”

“Ach, het gaat om ogenschijnlijk

kleine dingen. Voordat we ‘s mor-

gens beginnen, schenk ik iedereen

een kop koffie in en bespreken we

wat de dag gaat brengen. Soms

stel ik dan prioriteiten omdat dat

even nodig is. Dat is wennen voor

sommigen. Dat is logisch als je al

heel lang op een andere manier

werkte”, zegt de nieuwe uitbater.

De meeste medewerkers blijven,

maar Bert Riepma besloot bijvoor-

beeld – ondanks dat ik meerdere

gesprekken met hem heb gevoerd

- niet mee te gaan in de nieuwe or-

ganisatie.”

Horecavak zit in het bloed
In een persbericht werd onlangs

gesteld dat Daan Veen veel erva-

ring in de horeca heeft opgedaan,

onder meer in managementfunc-

ties uitgevoerd bij Kaap Hoorn en

Paviljoen van de Dame. Maar al-

leen die korte opsomming zou

hem tekort doen, want Veen is

sinds jaar en dag in de horeca ac-

tief. “Je mag wel zeggen dat het

horecavak me in het bloed zit. Ik

ben er al sinds mijn veertiende ac-

tief in en via mijn grootouders zit

het min of meer ook in de genen.

Daan Veen is op meerdere plekken

in Nederland actief geweest, ook

in zuidelijk Flevoland en op vlieg-

veld Eelde en bij cateringbedrijf

Bos & Bos.”

Veel kennis heeft hij opgedaan bij

Landal Green Parcs, zeker toen ze

de Grand Dorado Groep overna-

men. “Ik zat onder meer in de lan-

delijke stuurgroep voor de

keukens en hielp overal om de

keukens op de parken te professi-

onaliseren. Ik heb diverse bedrij-

ven die in de problemen zaten met

succes van advies voorzien hoe ze

verder moesten. Daarbij is altijd

van groot belang om eerst alles

goed in beeld te krijgen. En ook de

medewerkers daarbij te betrek-

ken.” Eigenaar Lammert Tel

noemde Daan Veen eerder al een

sterke huurder. “Er waren meer-

dere 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, behou-

den blijft voor Norg en omstreken

en haar inwoners.”

Gefaseerd verbouwen
Het restaurant zal worden uitge-

breid met een Grand Café en zal

gefaseerd worden verbouwd

waarbij de huidige stijl behouden

zal blijven. “Het is de bedoeling,

zonder iemand tekort te doen, het

restaurant naar een veel hoger ni-

veau te krijgen”, aldus Daan Veen.

“Het mooie is dat ik door mijn er-

varing snel kan zien waar verande-

ringen plaats moeten vinden en

waar het goed gaat. We zijn er nu

vooral voor een oudere doelgroep

en we gaan er wel aan werken om

die te doelgroep te verbreden.”

Hij vervolgt: “We doen het alle-

maal rustig aan hoor, onder meer

op basis van gesprekken met gas-

ten, medewerkers en anderen. Ik

kom echt niet het dorp Norg even

op stelten zetten. Het gaat erom

dat dit mooie horecapand weer

goed gaat draaien. Daar is ieder-

een bij gebaat.” Daan Veen stelt

daarbij ook de samenwerking te

zoeken met de andere bedrijven in

Norg en omgeving. “Ik ben al even

wezen eten bij ’t Wapen van Norg

en de Italiaan hiernaast. Ach, je

moet elkaar niet als concurrenten

zien, maar vooral als collega’s. Het

is trouwens altijd goed om als on-

dernemer bij andere bedrijven te

kijken hoe ze het doen. Daar leer

je altijd van.”

Bestellingen sneller klaar bij
drukte
Een van de aanpassingen die wel

al is ingevoerd, is de introductie

van een nieuw kassasysteem.

Daan Veen: “Als het druk is kun-

nen de medewerkers de bestellin-

gen opnemen via een handheld en

kunnen drankjes en hapjes veel

sneller worden klaargezet. Ook

kan de bediening de bestellingen

van meer tafeltjes tegelijk opne-

men. De gasten verwachten dat

vandaag de dag.”

De eerste tijd zal Daan Veen vooral

kijken en luisteren, maar langza-

merhand zullen zijn bevindingen te

merken zijn. “Ik hoop dat voor de

zomer de basis staat zoals ik het

voor ogen heb. We zoeken overi-

gens nog mensen in de bediening

en in de keuken. Bijvoorbeeld om

mee te helpen bij de afwas. Het

belangrijkste is dan dat mensen

plezier in hun werk hebben en dat

ook uitstralen. Ik ben ook leer-

meester en vind het dan ook leuk

om een afwashulp stukje bij beetje

meer taken uit te laten voeren

zoals ijs maken en groente snij-

den.” 

“Doelgroep verbreden”

Actieve workshops voor Norger jeugd
Op dinsdag 19 februari krijg jij als

jongere de kans om deel te nemen

aan een aantal waanzinnige, te

gekke workshops voor maar € 7,50 .

Je mag aan twee workshops mee

doen, keuze uit de volgende work-

shops: Yvonne van der Leij verzorgd

een workshop boksen waar de ba-

sisprincipes en technieken van het

boksen centraal staan. 

Even geen telefoon, ontspanning en

concentratie vormen de basis voor

de workshop yoga verzorgd door

Sujato Romijn. Bij Te plek catering

maak je je eigen waanzinnige soep.

Doe mee aan een voetbalclinic o.l.v.

Wim Bakering. Urban House leert je

de beginselen van het ‘beatboxen’.

En bij Anniek Siegers duik  je in de

bloemen om een mooi bloemwerk te maken. Om 13.00 uur starten de eerste workshops

en het duurt uiterlijk tot 16.30 uur. Startlocatie De Brinkhof, Brink 1 te Norg.  Aanmelden

voor 15 februari bij Welzijn in Noordenveld, Femma Bezu (zie foto), tel / whatsapp 06

36203712 of via email aanmelden@welzijninnoordenveld.nl. Be creative, Be active wordt

in samenwerking met Beweegdorp Norg georganiseerd.


