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Bloedspoor, Louise Boije af Gennäs (Roman) 
In dit eerste deel van de resistance trilogie verhuist Sara 
na een traumatische ervaring en vervolgens het overlij
den van haar vader naar Stockholm. Hier bouwt ze een 
nieuw leven op waarbij het geluk eindelijk aan haar kant 
lijkt te staan. Tot er steeds vreemdere dingen gebeuren 
en Sara het idee heeft haar verstand te verliezen.  
Gelukkig heeft ze een fijne kring met mensen om zich 
heen op wie ze kan terugvallen.  
Wanneer ze steeds dieper in de documenten van haar 
vader duikt wordt de dreiging groter en blijkt dat ze al
leen op zichzelf en haar militaire training kan vertrou
wen. 
 

Zwarte zwanen, Hope Adams (Roman) 
 
In 1841 krijgen in Londen tweehonderd vrouwen die ver
oordeeld zijn voor lichte misdrijven de kans om een 
nieuw begin te maken in Tasmanië. Eén vrouw geeft 
zich uit voor een ander om onder de doodstraf uit te 
komen.  
Kezia heeft de taak op zich genomen de vrouwen te be
geleiden en wil met het maken van een gezamenlijke 
quilt een start maken met de rehabilitatie. Midden op 
zee wordt echter eén van de vrouwen neergestoken en 
overlijdt.  
Maar op een schip vol misdadigers is het lastig achter 
de waarheid te komen.  

Toneelgroep WAARK speelt stuk 
´Staait ´n Bisschop veur Stad´ in 

Norger Brinkhof 

Zondag 19 februari brengt de Groningse Toneelgroep WAARK “Staait n Bisschop 
veur Stad” in de Brinkhof te Norg, aanvang 14:30. Een muzikale theatervoorstelling 
met grote verhalen over bekende en onbekende mensen tijdens het beleg van Gro‐
ningen door Bommen Berend.  
Een voorstelling vol liefde, intriges, spanning en humor in een historisch decor. Just 
Vink heeft de voorstelling geschreven en geregisseerd en Ben Smit heeft de ver‐
taling naar het Gronings op zich genomen. De voorstelling wordt gespeeld door 
Arend Lommert, Johan Patje, Indy‐Lynn de Haan, Erik Bulthuis, Sytze Doornbos, 
Annet van der Laan en Moyra Ruiter.  
Graag reserveren via info@cultureleraadnorg.nl . Nog enige kaarten zijn te verkrij‐
gen bij Boekhandel Daan Nijman te Roden en DA Drogist in Norg.  

Drentse PvdA slingert  
door de provincie! 

In aanloop naar de komende Statenverkiezingen toert de cam‐
pagnekaravaan van de Drentse PvdA door de hele provincie. 
Heel toepasselijk De Rode Slinger genaamd.  
Zaterdagochtend 11 februari werd afgetrapt in Pesse als onder‐
deel van de Red Jouw Sportclub die door heel Nederland gaat. 
PvdA’er en Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis is hierbij 
aanwezig, evenals de Drentse lijsttrekker Yvonne Turenhout. 
’s Middags verdeelt de karavaan zich. Er werd in Vries een be‐
zoek gebracht aan Plaats de Wereld, een educatief activiteiten‐
centrum rond leven dichtbij de natuur met o.a. workshops, 
winkel, tuin en dorpsdiners. Daarna gaat de slinger naar Rolde, 
waar een werkbezoek wordt gebracht aan een project van Agra‐
rische Natuur Drenthe.  Zij begeleiden het agrarisch natuurbe‐
heer en nodigen ons uit om de werkwijze en resultaten van 7 
jaar agrarisch natuurbeheer te bespreken. 
Tenslotte waren de sociaal‐democraten in Borger aanwezig bij 
de jaarlijkse uitreiking van de door de PvdA in het leven geroe‐
pen prijs: vrijwilliger van het jaar. 
Op woensdag 15 februari wordt Hollandscheveld aangedaan en 
gesproken met de lokale dorpscoöperatie.  

Supermarkt Poiesz bedanken wij voor de 
deelname aan de ‘Jeugd Sponsor Actie’ 

De actie loopt van 3 februari t/m 10 apríl 2023.  
De Spaarsprinter voor de lJsvereniging is dit 

keer een pak roomboter gevulde koeken  
*bonus van 15 extra waardepunten 

*start voor ons direct in de eerste week, 
dus van 13 t/m 18 februari 2023 

Zaterdag 18 februari staan wij zelf in de  
winkel om dit product te promoten en onze  

muntenbuis extra aan te vullen. 
IJSVERENIGING NORG MOLENVEEN 

DAAR KUNNEN AL UW MUNTEN HEEN! 
BEDANKT VOOR UW STEUN !

Noordenveld legt mogelijk 
dwangsommen op in Oosterduinen
Een bewoners van een van de 
woningen in de Oosterduinen 
heeft van de gemeente Noor‑
denveld dwangsommen opge‑
legd gekregen als betrokkene 
niet voor 15 maart geconsta‑
teerde overtredingen onge‑
daan maakt. Het gaat onder 
meer om het herplanten van 
bomen waar geen vergunning 
voor het kappen is aange‑
vraagd. Ook moet de bewo‑
ners zijn bedrijfsactiviteiten 
staken en dienen zeecontai‑
ners op het terrein te worden 
verwijderd.   Voor het negeren van het her‐planten van de bomen staat een dwangsom van 2500 euro per maand, met een maximum hoogte van € 10.000. Voor de bedrijfsactiviteiten geldt een dwangsom van € 5000 per maand met een maximum  van 20.000 euro en als de zeecon‐tainers blijven staan kost dat betrokkene 1500 euro per maand met een maximum van 5000 euro.  Bij de gemeente kwam vorige jaar september al een hand‐havingsverzoek binnen waarin gevraagd werd om te letten op overtredingen in en om de be‐treffende locatie in de Ooster‐duinen. Later die maand is samen met de bewoner‐eige‐naar de sutuatie doorgenomen 

en zijn genoemde zaken gecon‐stateerd. Pas nadat een brief aan de gemeenteraad is ge‐schreven wordt er daadwerke‐lijk gehandhaafd. Bij het ter perse gaan van dit nummer heeft de gemeente Noordenveld nog niet gereageerd, terwijl er donderdag 9 februari al een verzoek om een reactie bij de afdeling Communicatie is neer‐gelegd.   De gemeente stelt op basis van de genoemde overtredingen wel dat een omgevingsvergun‐ning nodig is voor  het  hebben  van  een  bedrijf,  het  kappen  van  bomen  en  het  plaatsen  van  een zeecontainer.  In  het  geval  wij  een  overtreding  constatering,  doen  wij  onder‐zoek  naar  de mogelijkheid  om  de  overtreding  te  legaliseren.  Bijvoorbeeld  kijken wij of  het  verlenen  van  een omgevings‐vergunning alsnog mogelijk is.  Maar een zeecontainer ter plaatse is ongewenst, aangezien deze niet passend zijn in de omomgeving van het betref‐fende perceel is bosrijk en is bedoeld voor dag‐ en verblijfs‐recreatie. `Het neerzetten van een zeecontainer voor opslag past niet in deze omgeving.`  
Uitoefenen van een bedrijf De  omgeving  van  het perceel  is  bosrijk  en  is  bedoeld  voor  

dag‐  en  verblijfsrecreatie.  De activiteiten die u ontplooit kan worden omschreven als een ‘aan huis verbonden werk‐activiteit’. ´Dit   is   wel   passend   in   een   woonwijk,  mits dit in   een beperkte omvang blijft. In een recreatieomgeving is deze   activiteit   niet   wenselijk van‐wege de vereiste opslagruimte,  verkeersbewegingen in een na‐tuurgebied en effecten op de omgeving van het perceel. Daarnaast slaat  u diverse  che‐micaliën  op  die u gebruikt  voor uw  bedrijf, ook dit is on‐wenselijk  in  een natuurge‐bied.`  In de Oosterduinen is uitgangs‐punt dat  ‘het  bos,  het  bos  moet  blijven’. Dat  blijkt  ook  uit onze regels rondom het  kappen.  In  de  Apv  hebben  wij  verboden  om  bomen  te  kappen  bij  recreatiewoningen  zonder omgevingsvergunning.  Wij  willen  geen  medewerking  verlenen  om  af  te  wijken  van  deze  regels. Daarnaast  vinden  wij het behouden van het groen  zodanig  belangrijk,  dat  wij  om  die  reden  een herbeplan‐tingsplicht opleggen.`  Diverse andere punten waar‐voor om handhaving werd ver‐zocht, heeft de gemeente niet gehonoreerd omdat het onder meer om private situaties gaat. 
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