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Meer bankjes in
het buitengebied
AGRARISCHE
ONDERNEMERS
EN OVERHEDEN
ZORGEN SAMEN
VOOR NIEUW
MEUBILAIR EN
AFVALBAKKEN IN
BUITENGEBIED
NOORDENVELD
In het buitengebied van de gemeente Noordenveld komen
nieuwe banken, picknicktafels
en afvalbakken. De gemeente
heeft een inventarisatie gemaakt van de banken en afvalbakken die er nu staan. Met
name in het buitengebied en in
de kleine dorpen is veel buitenmeubilair sterk verouderd
of zelfs onbruikbaar. Aanleiding voor deze inventarisatie
was het 'Bezoekersonderzoek
Natuurgebieden' dat in opdracht van de provincie Drenthe, het Recreatieschap
Drenthe en Staatsbosbeheer is
uitgevoerd. Eerst wordt het
zuidelijke deel van de gemeente voorzien van nieuw
buitenmeubilair. De Boeren
Business Club Norg gaat hier
het nieuwe meubilair plaatsen.
Dat gebeurt nog voordat de
voorjaarswerkzaamheden beginnen.
Te weinig banken
In het 'Bezoekersonderzoek Natuurgebieden' is gekeken op
welke manier mensen het buitengebied van de gemeente Noordenveld gebruiken en wat ze
ervan vinden.In het rapport staat
veel informatie over bezoekersaantallen, bestedingen en ondernomen activiteiten. Daarnaast

hebben mensen rapportcijfers
gegeven. Wat opvalt in de resultaten van het onderzoek is dat
bezoekers vaak spreken over het
ontbreken van banken, dan wel
de slechte staat van onderhoud
van het bestaande buitenmeubilair. Hoog tijd voor nieuwe buitenmeubelen. “De robuuste eiken
meubelen zijn echt een mooie
toevoeging voor het buitengebied”, aldus wethouder Kirsten
Ipema. De kosten van het project
worden gedragen door de provincie Drenthe, Recreatieschap
Drenthe, Boeren Business Club
Norg, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld.
Participatie
Het project bestaat uit twee
fasen. In fase 1 wordt het zuidelijk deel van het buitengebied van
Noordenveld voorzien van nieuw
buitenmeubilair. Deze fase is
door participatie met de Boeren
Business Club Norg (BBC Norg)
tot stand gekomen. De leden van
de BBC Norg denken mee over de
plekken waar de banken moeten
komen. Ze organiseren hiervoor
een bijeenkomst met hun leden
en bewoners om hen te betrekken in het project. Ook zorgen zij

ACTIE DE GOUDSBLOEM HELPT
VOEDSELBANK GROOT SUCCES
Ook dit keer was de DEpuntenactie voor de Voedselbank
Noordenveld /Leek een groot succes. Een totaal van maar liefst
170.000 punten had de Voedselbank Noordenveld, afdeling Norg
nooit verwacht!

voor de plaatsing en het onderhoud van de nieuwe banken en
afvalbakken. Het nieuwe meubilair wordt voor het agrarisch seizoen geplaatst. Voor fase 2 van
het project is de gemeente nog op
zoek naar een of meerdere participanten.
Ambitie
Noordenveld vindt een leefbare
buitenruimte waarin bewoners
en bezoekers kunnen sporten,
bewegen en recreëren belangrijk.
Dit draagt bij aan de gezondheid
en het welzijn van mensen. Het
buitengebied biedt volop mogelijkheden aan bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en ruiters om
natuur en landschap actief te beleven. Wethouder Jeroen Westendorp: “Noordenveld streeft naar
een leefbaar buitengebied dat
voor iedereen te gebruiken is.
Door het plaatsen van nieuwe
banken en picknicktafels wordt
het nog aantrekkelijker om buiten te zijn”.
De banken en picknicktafels zijn
duurzaam. Ze zijn vakkundig gemaakt van robuust eiken en passen goed in de openbare ruimte.
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Stembussen Sportgala Drenthe
open van 22 t/m 24 februari
Maandag 11 maart 2018 is het Sportgala Drenthe in de Nieuwe
Kolk in Assen. Iedere Drentse gemeente heeft een sportman,
sportvrouw, sporttalent en sportploeg gekozen. Deze winnaars
zijn automatisch geplaatst voor Sportgala Drenthe. Dat betekent onder meer dat GOMOS als sportploeg van Noordenveld
en Maaike Verweij als sportvrouw meedoen aan de provinciale
verkiezingen.

De topsport- en sportjournalistenjury kiezen samen met de
(Drentse) bevolking de uiteindelijke winnaars. De stembussen zijn
geopend van vrijdag 22 februari tot en met zondag 24 februari.
Stemmen kan op www.sportgaladrenthe.nl.
Publieksprijs
Verenigingen maken kans op de Rabobank Publieksprijs, die dit jaar
uitgereikt wordt aan de sportvereniging met dé trots van Drenthe.
De twee jury’s bepalen samen met de Rabobank de top 3. Het publiek kiest tijdens het Sportgala Drenthe de uiteindelijke winnaar.
Deze vereniging wint duizend euro voor de clubkas.
Alle genomineerden in de vier categorieën zijn te vinden op onze
website, hier kun je de prestaties zien en stemmen op je favoriet.
Het gaat om de prestaties geleverd in 2018. Na het stemweekend
worden de stemmen geteld. Alle genomineerden zijn uitgenodigd
voor het Sportgala, daar wordt de top 3 en vervolgens de winnaar
bekendgemaakt. We gaan tijdens het gala terug in de zwart/wit tijd
in het kader van het 50-jarig jubileum van SportDrenthe. Er is speciaal aandacht voor het regenboogthema: Assen is de eerste Drentse
regenbooggemeente en Drenthe is regenboogprovincie. In Drenthe
hechten we er waarde aan dat iedereen zichzelf kan zijn.
Het Sportgala wordt mede mogelijk gemaakt door SportDrenthe,
Provincie Drenthe, Rabobank Drenthe, mediapartners RTV Drenthe
en Dagblad van het Noorden en de gemeenten Hoogeveen, Emmen,
Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, De Wolden, Borger-Odoorn, Westerveld, Midden-Drenthe, Meppel, Coevorden en Tynaarlo.
Het Drentse publiek kan maandag 11 maart het Sportgala Drenthe
live volgen: er zal een team van RTV Drenthe aanwezig zijn om een
livestream te maken die wordt getoond op www.rtvdrenthe.nl.

EXTRA CONCERT: BOB HEIDEMA ZINGT
LIEDJES VAN EDE STAAL EN MEER...
Bob Heidema uit Harkstede (1957)
brengt op 7 april in De Brinkhof een programma met de mooiste liedjes van Ede
Staal, hij begeleidt zichzelf op de gitaar.
Daarnaast zingt hij Nederlandstalige
liedjes van o.a. Gerard Cox, Rob de Nijs,
Jules de Corte en Ierse en Schotse songs.
Een zeer gevarieerd programma dus.
Bob begon in 1975 zijn eerste band ”Return”
met nummers van Peter Koelewijn, de Beatles en alles wat toen populair was. Vier jaar
later startte hij met het allround orkest”
Flash-Light” waar hij ruim 27 jaar met veel
plezier in heeft gespeeld.

De dependance Norg heeft dank zij de zegelactie van DE toch wel
een geweldig resultaat geboekt. Bewoners van Noordenveld konden
de DE-zegels die men over had deponeren in een bus van de Voedselbank bij de bloemenzaak De Goudsbloem!
Maar liefst 50.000 punten waren afkomstig van een bijdrage van de
kerk in Een. Douwe Egberts zal nu aan de Voedselbank de pakken
koﬃe leveren.
Bewoners NORG en omgeving, GEWELDIG! Het was een groot succes. Namens het bestuur van de VOEDSELBANK NOORDENVELD...
hartelijk dank.

Hij maakte tussen 1985 en 1991 samen met
Patrick Luitjes, Harry Jansen en Adrian Farmer, Bluegrassmuziek in “Grass Grow”. In
1991 nam hij het initiatief voor de band
”Stroatklinkers”, waarmee hij nog steeds fanatiek bezig is. Daarnaast treedt hij de laatste jaren ook solo op.
Kaarten
Het concert begin om 11.15 uur
De toegangsprijs is € 8,50 incl. pauzekoffie,
in voorverkoop € 7,50 bij Boekhandel Daan Nijman te Roden of tickets.daannijman.nl en de Wereldwinkels in Leek en Norg (ma-vr 14-17).
Reserveringen tel. 0592-612233 Greet Joosten.

