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Geachte leden en donateurs,
Dit jaar vieren wij ons tienjarig bestaan. Er staat nog een aantal dingen op stapel voor dit jubileumjaar. Als eerste organiseren wij een mini symposium op zaterdag 25 november a.s. In deze
Nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor deze openbare bijeenkomst en meer informatie over het
onderwerp en de sprekers.
Wij hebben gemeend onze leden en donateurs iets bijzonders te moeten aanbieden. Dit is een
verjaardagskalender geworden met foto’s van André Brasse die hij heeft gemaakt in onze
mooie gemeente. Wij hopen dat u daarvan nog vele jaren plezier zult hebben.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor ons

Mini Symposium

Cultuur in Noordenveld
op zaterdag

25 november 2017
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
Wij ontvangen u graag vanaf 15.15 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere
inwoner van Noordenveld.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:


15.15 uur

Ontvangst door het bestuur



15.40 uur

Inleiding door onze voorzitter de heer Johan Kasper



15.50 uur

Terugblik op de afgelopen 10 jaar door onze voorzitter van het eerste uur,
de heer Oebele Bruinsma



16.00 uur

De heer Pieter den Hengst – Renovatie van de Catharinakerk in Roden



16.30 uur

De heer Fred van den Beemt – Archeologie en de rol van de overheid



17.00 uur

Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje om ons 10 jarig bestaan luister
bij te zetten



17.45 uur

Einde bijeenkomst

Cultuur in Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft verantwoord
omgaan met cultuurhistorie en archeologie in
haar visie opgenomen. Op ons mini symposium
zullen wij aandacht besteden aan de renovatie
van de Catharinakerk op de Brink in Roden.
Deze kerk is onlangs gerenoveerd. Daarbij is de
vloer verwijderd en een nieuwe vloer met vloerverwarming aangelegd. Deze verandering komt
het multifunctionele gebruik van de kerkruimte
ten goede. Bij het verwijderen van de vloer werden ontdekkingen gedaan over de ouderdom
van de kerk en over de aanwezige grafkelders.
Leden van de Drents Prehistorische Vereniging
(DPV) en van de Vereniging van vrijwilligers in
de archeologie (AWN), respectievelijk de heren
Pieter den Hengst en Fred van den Beemt, hebben op verzoek van de provincie daarbij toegezien en vastgelegd wat aangetroffen werd. De
heer Pieter van den Hengst hebben wij bereid
gevonden een verslag van de bevindingen te
doen. De heer Fred van den Beemt, ook betrokken bij de archeologie van het Oosterveld, zal
een algemene inleiding geven over de archeologie en de rol van de overheid.
Nu de grootschalige woningbouwplannen achterhaald zijn willen wij ons als vereniging meer
richten op de specifieke cultuur en landschapsbeleving van Noordenveld met al zijn dorpen en
kernen.
Die grote natuur- en cultuurwaarden vormen ook
de achtergrond van het ontstaan van de vereniging Groen Noordenveld. Kostbare natuur en
cultuur in Noordenveld dreigden in de periode
vanaf 2006/2007 te worden opgeofferd ten behoeve van plannen voor grootschalige woningbouw en infrastructuur in het kader van de regiovisie Groningen - Assen.
We hebben natuur en cultuur onderdeel gemaakt van een verjaardagskalender die wij onze
leden aanbieden. De foto’s in deze kalender zijn
gemaakt door fotograaf André Brasse.
Verder zijn wij bezig met een fietsroute door het
esdorpenlandschap rond Norg. Deze route
wordt voorzien van informatie over het gebied.
Er wordt een boekwerkje van gemaakt en de
route zal ook op onze website worden gezet.

Ook gaan we meer aandacht besteden aan het
verhaal van de monniken in Terheijl. De gemeente heeft ons daarvoor kaartjes en boekjes
beschikbaar gesteld. We zijn bezig met het organiseren van een tocht door het gebied waarbij
we door een gids worden begeleid en worden
voorzien van informatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.
De vereniging Groen Noordenveld zal zich blijven inzetten voor het behoud van de cultuur- en
natuurwaarden van onze mooie gemeente.
Plannen voor ruimtelijke ordening die daarmee
strijdig zijn en die deze waarden aantasten zullen we kritisch volgen en beoordelen.
Het Oosterveld in Norg is daar een voorbeeld
van. De gemeente heeft verdere procedures
gestart over een omgevingsvergunning voor een
persleiding en een wijziging van de uitvoering
van het compensatieplan. Samen met de vereniging Norg zullen wij de gemeente houden
aan de procedures die zij ook aan haar burgers
oplegt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website: www.groennoordenveld.nl
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