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COOPJESJAGEN BIJ COOP in Norg 
PASTA(sauzen) + Andrelon  ‐ 1+1 GRATIS 

Coop Spithost... altijd dat kleine beetje extra!

Bestuur Fiets4Daagse 
gooit bijltje erbij neer 

Garage  
Brummel 

Peesterstraat 6, Norg 
Tel. 0592 ‐ 614069 

Voor onderhoud groot 
en klein moet u bij  

Garage Brummel zijn. 
Onderhoud/verkoop alle merken

KIMMY

JEROEN
JAN LUUK

MURIËL

Beoordeling
9,7

Opnieuw ontbreekt de plaats‐
naam Norg in het rijtje start‐
plaatsen van de Drentse 
Fiets4Daagse die in julie dit jaar 
wordt gehouden. Te weinig vrij‐
willigers en verschil van inzicht 
in de koers die het hoofdbe‐
stuur van de Drentse 
Fiets4Daagse voert zijn nde be‐
langrijkste oorzaken.  Het pro‐
bleem van weinig vrijwilligers 
was vorig jaar ook een van de 
problemen, stelde het bestuur 
toen.  
 
De vrijwilligers die bij het be‐
stuur bekend zijn hebben een 
brief ontvangen waarin staat 
dat het jaar 2022 voor het be‐
stuur van de startplaats Norg 
een jaar van bezinning en over‐
zien is geweest.  
“Onverwachts kregen we te 
maken met vrijwilliger(s) die 
ons ontvielen. We hebben ge‐
sproken met meerdere mensen 
om ons bestuur en het team 
vrijwilligers te versterken, het 
geen ons niet is gelukt. 
De aangebrachte wijzigingen 
van het AB bestuur Drentse 
Fiets4Daagse hebben niet onze  

De Kapper NORG 
 * 6 Dagen per week geopend 
* 5 Avonden per week geopend 
Onze prijzen: 
* € 61,95 Knippen en kleuren (kort haar)  
* € 72,95 Knippen en kleuren (lang haar)  
* € 61,95 Highlights (kort haar) 
* € 84,50 Highlights (lang haar) 
Knippen: 
* Tot en met 12 jaar    € 15,00 
* Van 13 tot en met 18 jaar    € 17,50 
* Boven 18 jaar       € 23,50 
 

** Uw kapper in NORG ** 
Maak online een afspraak op  

dekappernorg.nl of bel 0592‐612078 

Ons adres: Eenerstraat 52 A in Norg 
De Kapper Norg; uw  

haarverzorgingsproducten bestelt u  
ook eenvoudig op onze website. 

Redactie, 
advertenties, tips: 

Willem Bakering, 
Batinge 61, 9331 KT Norg 

Tel: 06 520 610 69 
E‑mail:  

datstaat@planet.nl 
Bezorgklachten: 
0598 ‑ 631717  

(Santibri).

instemming. Wij zijn geen voor‐
standers om in de weekenden 
te fietsen, gelet op de be‐
staande evenementen en in 
overleg met de horeca in ons 
dorp.” Uit navraag blijkt dat in 
ieder geval niet met alle horeca‐
ondernemers in Norg hierover is 
gesproken.  
 
Nieuwe elementen zijn dit jaar 
dat er van donderdag tot en 
met zondag wordt gefietst, dus 
ook in het weekeinde en dat de 
korte routes (die zeer geschikt 
zijn voor gezinnen met kinde‐
ren) van het programma zijn ge‐
haald. 
Het Norger bestuur  had kind‐
vriendelijkere vooruitzichten 
verwacht... “namelijk minder 
lange afstanden en weer de  
30 km route. De vergrijzing bij 
ons bestuur en vrijwilligers zijn 
zichtbaar en voelbaar en dat is 
nu ook het geval bij de deelne‐
mers van de Drents Fiets 4 
daagse. De gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers is erg  
zorgelijk.” Die laatste mening 
delen alle betrokkenen  bij de 
Drentse Fiets4Daagse.  

“De afgelopen periode hebben 
we met het bestuur van de 
startplaats Norg besloten om 
niet verder te gaan met de 
Drentse Fiets 4 daagse. Dit heb‐
ben we inmiddels bericht aan 
de het AB bestuur van  
de Drentse Fiets4Daagse.” 
 
Het Norger bestuur zegt thans 
in gesprek te zijn met de horeca 
om te zien of er dagelijkse fiets 
tochten gerealiseerd kunnen 
worden onder de noemer “hap 
en snap”. Dit betreft dan de zo‐
merperiode en dan voor 1 dag.  
Bij voorkeur dan kortere routes, 
om de kinderen te interesseren 
in het fietsgebeuren. “Wij zijn 
hier positief over en kan klein‐
schalig en met minimale kosten. 
Ook de horeca heeft interesse 
en is positief. We kijken er naar 
uit, een nieuwe zomer met 
nieuw elan. Op onze eigen ma‐
nier en regels en met als  
startplaats Norg.” 
“Helaas... we hebben vele 
mooie jaren gehad en moeten  
daar maar aan terugdenken”, 
aldus de reactie van een vrijwilli‐
ger. 

 Geen ontbijt meer in Norg voor de deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse, Norg is geen startplaats 
meer.

 
 
 
 
 
 

Cursus Klik en Tik in de bibliotheek 
Of je het nu leuk vindt of niet: het internet wordt steeds be‑
langrijker. Wil je iets kopen, informatie krijgen, een vakan‑
tie boeken, je bankzaken regelen; het gaat allemaal en 
steeds vaker via het internet.  
 
Maar niet iedereen is al even handig met de computer en het in‐
ternet. Zou jij er wel wat behendiger in willen worden? Dan is de 
cursus Klik & Tik iets voor jou! 
 
Aan de slag met internet 
Tijdens de gratis cursus Klik & Tik leer je werken met de compu‐
ter en het internet. Onder leiding van een ervaren docent ga je in 
eigen tempo aan de slag zodat je minder afhankelijk wordt van 
anderen en begrijpt hoe de computer en het internet werken. 
Elke cursus bestaat uit circa zes lessen.  De cursus Klik & Tik 
wordt regelmatig gegeven in een groot aantal bibliotheken. 
 
Bij voldoende aanmelding zal er binnenkort weer een cursus 
starten in De Brinkhof in Norg en in Bij de Buren in Veenhuizen. 
Een aanmeldformulier en meer informatie kun je halen bij de bi‐
bliotheek in Norg en bij Bij de Buren in Veenhuizen. 


