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U kunt ook een e‐mail  
sturen naar:  
datstaat@planet.nl

 voor 17.00 uur

De 1e 
drie 
regels: 

Ouderenvervoer SON 
Wanneer rijdt de bus?  

Van ma. t/m zat. tussen 08.00 uur en 22.00 uur.  
Andere tijden in overleg. 

Waar geeft u zich op?  
Van ma. t/m vr. tussen 10.00uur en 11.00 uur  

op tel.nr. 0592‐612925. 
Minimaal een dag van te voren opgeven!  

Voor donaties: reknr.NL56RABO0347238580 ‐  
www.son‐norg.nl

KERKDIENSTEN 
 

 Zo. 19 februari 
Margarthakerk, Norg  

GEEN DIENST 

 Edenhof , Een 
09.30 uur 

met zanggroep Resin  
uit Hooghalen 

 Koepelkerk, Veenhuizen 
09.30 uur 

ds. W. Baas  

Hervormde Kerk, Een 
Zo. 19 feb. ‐  
09.30 uur:  

ds. G. Oberink 
19.00 uur:  

ds. F. Pierik

Schoorsteenvegen? Bel Hof.  
Vakkundig – klantvriendelijk - keurig werk.  

Gedipl. lid ASPB. Voor meer info: 
www.schoorsteenveger-hof.nl  

of telefoon 0516-422475, mobiel 06-23601363. 

Kleding VERSTELBEDRIJF 
‘t Stopnaaldje verstelt al uw kleding  

- goedkoop en netjes -  
GRATIS haal- en brengservice 

voor mensen die slecht ter been zijn. 
TEL: 06-49734010

Kapsalon NIENKE 
Uw kapster, ook aan huis 

Bel: 06  22 13 58 83

Kopij en advertenties  
Norger Courant 

graag voor  vrijdag 
 18.00 uur aanleveren: 

datstaat@planet.nl   
of bel 06 520 610 69. 

Voor familieberichten  
in het weekeinde of tot  

maandagmorgen tot 11.00 uur.  
Wel graag even bellen!

Inloop voor  
Mantelzorgers  

Welzijn in Noordenveld en het Contactpunt Mantel‐
zorg Noordenveld houden op donderdag 16 februari 
een inloopmiddag voor mantelzorgers. Dit van 14.00 
tot 16.00 uur in Trefpunt Scheepstra aan de School‐
straat 1 in Roden. 
‘De inloopmiddag is voor alle mantelzorgers die er 
even tussen uit willen. Vrijwilligers van ons zijn  
aanwezig voor een luisterend oor en een goed ge‐
sprek. Het is een informele activiteit zodat opgeven 
niet van toepassing is,’ laat WiN‐medewerker Bob 
Hulshof weten.  
Vanuit het contactpunt is ook voor 2023 weer een 
nieuw programma gemaakt specifiek bedoeld  
voor mantelzorgers. Hennie Lutjes is voorzitter van 
het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld.  ‘Deze 
activiteiten zijn vooral bedoeld ter ontspanning, ont‐
moeting met elkaar, contacten op doen en het  
geven van informatie over mantelzorg in zijn alge‐
meenheid,’ laat zij weten. Zo worden er in het  
voorjaar paasstukjes gemaakt, is er een schilder work‐
shop, een BBQ in de Treftuin Scheepstra en zijn ook 
de voorbereidingen alweer gestart voor de Dag van 
de Mantelzorg op 10 november.  
Aanwezigen kunnen zich deze middag alvast oriënte‐
ren op de komende activiteiten. Informatie bij het 
Servicebureau van Welzijnin Noordenveld 050 
3176500. Vervoersproblemen worden opgelost.  

TE KOOP 
NWE Server rollator, best getest 2021 voor  
€ 200,00 en een Vermeieren opvouwbare 

 rolstoel voor € 250,00 
 Beiden vrijwel nieuw en nog met garantie! 
H. Eijgendaal, Veenhuizen ‐ Tel: 06 15284883 

SPOOKTOCHT VEENHUIZEN Zaterdagavond 18 februari vindt een spooktocht plaats in de bossen van Veenhuizen. Deze is bestemd voor mensen uit Veenhuizen en omstreken vanaf 12 jaar. Jonger mag maar met een ouder en op eigen ri‐sico. Opgave is nog beperkt mogelijk door te bellen of te appen naar 06‐45778159. Durf jij het aan? 

Meer plantaardig, 
minder vlees 

Uit de voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt 
dat Nederlanders tussen 2019 en 2021 meer plantaar‐
dige en minder dierlijke producten hebben geconsu‐
meerd. ProVeg Nederland juicht deze trend toe en 
beschouwt het als een eerste stap en noodzakelijke 
stap voor het klimaat, onze gezondheid en een beter 
dierenwelzijn. Volgens ProVeg is het nu tijd om de 
trend te versnellen. 
Het aandeel plantaardige eiwitten in het dieet is de 
laatste jaren gegroeid van 41 % naar 43%. Dit is een be‐
langrijke stap, maar de overheid heeft als doel ge‐
steld dat in 2030 50% van de geconsumeerde eiwitten 
plantaardig moet zijn. Als de huidige trend wordt 
doorgezet, dan wordt dat percentage in 2030 niet ge‐
haald. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig 
om de trend verder te versnellen. ProVeg Internatio‐
nal zet zich wereldwijd in voor een halvering van de 
dierlijke consumptie en stelt dat plantaardige eiwit‐
ten in 2030 zelfs 60% zou moeten uitmaken van ons 
dieet. Via onder andere campagnes en voorlichting, 
probeert ProVeg de transitie naar een meer plantaar‐
dig dieet te versnellen.  

Techlab Assen opent deuren 

Op donderdag 23 februari 2023 om 16:00 uur zal het 
tweede Techlab in de regio officieel worden geopend.  
De vraag naar technisch personeel is tegenwoordig 
groot, maar veel vacatures blijven open staan door 
een gebrek aan vakmensen. Om hier verandering in te 
brengen is in 2019 Sterk TechniekOnderwijs (STO) op‐
gericht met als doel om meer leerlingen te stimuleren 
een technische opleiding te kiezen. STO is landelijk op‐
gezet en bestaat uit verschillende regio’s. De regio 
Assen bestaat uit een unieke samenwerking tussen 
scholen en  talloze bedrijven in de technische sector in 
een gebied dat zich uitstrekt van Beilen tot Eelde, van 
Gieten tot Assen en zelfs daarbuiten. 


