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Juf Tseardtsje 40
jaar voor de klas

Nadat ze haar onderwijsbevoegd-

heid had behaald begon haar

loopbaan in het onderwijs in het

Friese Oosterwolde op de lagere

school. Enkele jaren later werden

de kleuter -en lagere scholen van

destijds samengevoegd en omge-

toverd tot basisscholen. 

Juf Tseardtsje Engberts maakte

het allemaal mee en eigenlijk

nooit ver van Norg. 

Ze werkte ook in Roden en Rode-

Garage 

Brummel
Peesterstraat 6, Norg

Tel. 0592 - 614069

Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

Zonnepark HALO van start
Energiecoöperatie Noordseveld gaat het zonnepark Halo aanleg-

gen bij de gasopslag van Langelo. Na drie jaar van voorbereiding is

een grote stap gemaakt naar realisatie: de SDE+ subsidie is ver-

leend. 

Het voorbereidingstraject

van zonnepark Halo kende

een aantal hobbels. Maar na

drie jaar is het nu dan toch

gelukt: alle seinen staan op

groen, de voorbereidingen

voor de aanleg gaan starten.

Het zonnepark komt te liggen naast de gasopslag van de NAM in

Langelo. Energiecoöperatie Noordseveld heeft dit project dan ook in

samenwerking met de NAM opgezet. Het zonnepark zal bestaan uit

ca. 3.300 panelen en beslaat een terrein van ca. 1 hectare.

Het zonnepark wordt van en voor de inwoners van Noordenveld. Via

crowdfunding kunnen mensen hun eigen aandeel verwerven en zo

meebouwen aan een groene energievoorziening in Noordenveld.

Daarvoor moet wel eerst de financiering rond zijn. Belangstellenden

kunnen zich alvast melden bij via info@noordseveld.nl.

De energiecoöperaties in Noord-Nederland hebben samen een co-

öperatief energiebedrijf: EnergieVanOns. De bedoeling is dat dit be-

drijf de stroom van het zonnepark gaat afnemen en deze onder

andere door gaat leveren aan de 150 klanten in Noordenveld. Wie

participeert en klant wordt, kan zo echte groene stroom van Noor-

denveldse bodem krijgen. 

resch voordat ze negen jaar gele-

den naar obs De Hekakker in Norg

kwam. "Ik heb hier negen heerlijke

jaren gehad met iedereen met wie

ik samenwerkte en die ik les heb

gegeven", sprak de jubilaris, nadat

ze door directeur Han Kemker met

een grote limousine van huis naar

school was gereden.

De auto - hoe toevallig - is ook

bijna veertig jaar oud en werd

voor de gelegenheid beschikbaar

gesteld door Auto Centrum Norg.

In een stralend zonnetje was Tse-

ardtsje het middelpunt van de fes-

tiviteiten. De kinderen zongen

onder meer een mooi lied voor

haar. En natuurlijk was het de hele

dag feest in haar eigen klas. De

school sloot de periode voor de

Voorjaarsvakantie af met een

nieuwe editie van Hekakker's got

Talent.


