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Verkeersgroep Norg op
zoek naar meer vrijwilligers
In de gemeente Noordenveld en
daarmee ook in het dorp Norg
zijn jaarlijks veel evenementen.
Bijna alle evenementen hebben
een vergunning nodig en steeds
vaker is de inzet van verkeersregelaars een vereiste. Op dit moment zijn er voor 2019 al 25
evenementen ingepland in en
rondom Norg. Naast het in goede
banen leiden van het verkeer
heeft de verkeersgroep Norg ook
het parkeerbeheer in haar pakket.
Denk hierbij aan activiteiten die
plaatsvinden in het centrum. Bezoekers van die activiteiten parkeren dan vaak op de
parkeerplaats bij de supermarkten terwijl er andere parkeerplekken voor aangewezen zijn. De
verkeersgroep Norg probeert in
dergelijke gevallen het parkeren
van activiteitenbezoekers te
weren van de supermarkt parkeerplekken.
Bij veel evenementen werd in het

Armoede en Armoedebestrijding
Studenten van de Design Academy Eindhoven gaan de voormalige Weldadigheidskolonie
Veenhuizen het komend jaar inzetten als schatkamer voor hun
projecten ‘social design’. Het
thema voor 2019 is ‘Schaarste en
Overvloed’. De voormalige landbouwkolonie voor armoedebestrijding biedt hiervoor
grenzeloze inspiratie.
Maatschappelijke meerwaarde
“Veenhuizen heeft als gevangenisdorp al sinds mei 2013 met de
internationaal bekende hogeschool uit Eindhoven een samenwerking in Drenthe, en de PI
Veenhuizen in het bijzonder. De
cruciale verbinding is samenwerking. De oogst aan sociale projecten die de studenten ontwikkelen
om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Doordat het
project bijvoorbeeld een gedetineerde iets biedt in termen van
het vergroten van kansen op de
arbeidsmarkt na detentie. Dus
vaardigheden en diploma’s”,
aldus burgemeester Klaas Smid.
Spiegel van maatschappelijke
ontwikkelingen
Gedeputeerde Bijl: “Schaarste en
overvloed’ raakt de kern als je
het hebt over de Koloniën van
Weldadigheid en Veenhuizen.
Schaarste aan voedsel was twee
eeuwen terug de reden om een
internationaal uniek experiment

Dementie en verkeer
in Alzheimercafé
Op donderdag 7 maart is er het Alzheimercafé - Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie.
Gastspreker deze avond is prof. Dr. W.H. Brouwer. Hij is gepensioneerd neuropsycholoog en werkte als bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskundige en Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen en het UMCG. Hij heeft veel mensen met dementie onderzocht en geadviseerd over hun rijvaardigheid.
De heer Brouwer verzorgt deze avond een presentatie over ‘dementie en verkeersdeelname’. Het gaat deze avond over deelname
aan het verkeer met verschillende vervoersmiddelen, zoals deelname met de fiets, een scootmobiel, een auto en dergelijke.
De inloop van de avond is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30
uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree
is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 3176500.

verleden vaak de hulp ingeroepen
van de politie. Dit zal in de toekomst steeds minder gebeuren.
Dat betekent dat de verkeersgroep Norg steeds vaker ingezet
zal worden bij de geplande activiteiten en evenementen in Norg
en omstreken. Door deze toename en het steeds professioneler worden van de verkeersgroep
Norg, zijn wij op zoek naar

nieuwe collega's.
Nieuwe website
Op vrijdag 22 februari 2019 is de
nieuwe website van de groep gelanceerd: www.verkeersgroepnorg.nl
Wil jij onze nieuwe collega worden kijk dan op de website of jij
past in ons proﬁel. Op de website
zie je ook zien hoe jij in contact
met ons kunt komen.

SCHATKAMER VOOR
DESIGN ACADEMY
De Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en de Penitentiaire Inrichting (PI)
Veenhuizen verlengen hun samenwerking met de Design
Academy Eindhoven. Op 26 februari 2019 wordt de Design
Deal Veenhuizen 3.0 ondertekend in de lobby van het
hotel/restaurant Bitter en
Zoet.

Dinsdag 26 februari 2019 - 9

van armoedebestrijding met
landbouw op te richten: De Koloniën van Weldadigheid. Het
mooist vind ik een product zoals
de LAS-TIG fiets, een ontwerp dat
mensen verder helpt in hun
leven.”De verlenging van de Design Deal Veenhuizen 3.0 tussen
de Design Academy Eindhoven,
de PI Veenhuizen, provincie

Drenthe en gemeente Noordenveld maakt voor de studenten uit
Eindhoven de weg vrij om de komende jaren (2019 en 2020)
volop inspiratie te verbinden
aan maatschappelijke vraagstukken.
Waardoor het een spiegel wordt
van voorbeelden, kansen en mogelijkheden.

ReumaNederland zoekt
collectanten in regio Norg
In de week van 18 tot en met 23 maart is weer de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland (voorheen het Reumafonds). Ook dit
jaar zetten duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door
heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. We
zoeken nog vrijwilligers in Een, Norg, Peest en Veenhuizen .Kunnen
we ook op uw steun rekenen? Door te collecteren of de collecte bij u
in de buurt te organiseren helpt u mee om geld voor reumaonderzoek op te halen. Want alle kleine beetjes helpen!
Geld voor reumaonderzoek hard nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose
het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op
school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen.
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen
met reuma. Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit
doel te bereiken.
Helpt u mee?
Bel voor meer informatie met Hemmo Antema, t.0592-61 37 87 of
met ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471.
U kunt ook een mail sturen aan:
antema@kpnmail.nl of vrijwilligers@Reumanederland.nl

Cursus over Nationaal
Park Drentsche Aa
Nationaal Park Drentsche Aa houdt op 4, 11 en 18 maart een Drentsche Aa cursus voor geïnteresseerden. Steeds meer mensen raken
geboeid door het landschap waarin zij wonen. De Nationaal Park
Drentsche Aa organisatie vindt deze betrokkenheid van gebiedsbewoners en -bezoekers essentieel bij het behoud van dit oude landschap. In deze cursus wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis,
de rijke cultuurhistorie en de bijzondere natuurwaarden van het
Drentsche Aa gebied.
Nergens in Nederland vind je een beek als de Drentsche Aa. Kronkelend zoekt ze al eeuwenlang haar weg door het landschap. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap zorgden boeren gedurende
duizenden jaren voor een grote rijkdom aan natuur. Het Drentsche
Aa gebied stond regelmatig op de lijst als potentieel Nationaal Park.
Het Drentsche Aa-gebied heeft echter binnen haar grenzen 21 dorpen en gehuchten en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond.
Hierdoor was zo'n Nationaal Park in traditionele zin (voornamelijk
natuurgebied) geen optie. Zo ontstond het plan voor een bijzonder
Nationaal Park: het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa' dat de eigen sfeer en identiteit heeft kunnen behouden.
Vanaf 2007 is deze werkwijze 'uitgeklapt' naar het totale Drentsche
Aa gebied van de stad Groningen tot voorbij Elp: "Van brongebied in
het zuiden tot de benedenloop in het noorden".
Geïnteresseerd? Stuur een email aan: t.manak@ivn.nl. U wordt, op
volgorde van aanmelding, op de deelnemerslijst geplaatst. U krijgt
tzt bericht over de cursuslocaties. Het maximaal aantal deelnemers
is 25 personen.
Tijd: 19:30-21:30 uur, kosten: €50,- per deelnemer incl. koﬃe en thee.
Bijlage: foto Oudemolensche diep © Nationaal Park Drentsche Aa

