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Met de klink in de haand
deur Harm Soegies oet Peeist

Kommen, bestaon en gaon
Hij zong het zo mooi. Ede Staol.

“Der is een tied van kommen, der is een tied van gaon

en alles, wat daor tussen lig,

ja dat is mien bestaon.”

In een paor zinnegies zeggen, hoou het is. Dat kunnen Grunningers.

Recht op het doel aof. Gien omwegen. As het moet, recht veur de

raop. Elk wet dan weer, waor e aan toou is.

Een Drent van het zaand döt dat niet zo. Zien taol klinkt al wat aans,

wat zaachter. Die is ok wat veurzichtiger, moet der eerst even over

naodenken. Lèest zee een Grunninger: 

“Ik vin dat ok wat achterbaks!”

Ik schrok daor van. Ik mus dat even laoten bezinken. Was ik op dat

moment een echte  Drent? Ik reageerde met :  

“Noou scheer je de Drenten en de Grunningers over eein kam. Ik

denk, dat dat niet altied opgeeit. Maor misschien hej ok wel wat ge-

liek!”

De vrede was weer sloten. En zo heurt het ok. Het gebeurt ja al te

vaok, dat der ruzie ontsteeit, waor dat niet echt neudig is. Meein-

staal geeit het0, om niks.

Toch bennen der wel verschillen. Ik daocht aan het volgende. Ik was

meester aan een schooul. Mien buurvrouw was een al wat oldere

juf. Ik har as kind bij heur in de klas zeten.

Het was woensdag. 's Middags waren de kinder vrij. De leerkrachten

stunden in de gang. Haost ale kinder waren vort. Dan komp der een

moouder de gang binnen zeilen. Zeilen ja. Een grote vrouw met een

lange, wiede jas aan. Ze lop mij met grote passen veurbij.

“Middag meester!”

Ik groet terug.

Ze stevent recht op mien buurvrouw aof. 

“Dag, juffrouw. Hoe gaat 't met mijn zoon!?”

Juffrouw zeg:

“ 'k Zal 't maar ronduit zeggen. Slecht!”

Bats. Recht veur de kop.

Ik daocht: 

“Ik har dat niet zo daon. Ik har heur vraogd, om even in de klas te

kommen. Ik har wat goeie dingen over heur kind verteld. Een kind

döt toch nooit alles verkeerd. Dan har ik heur oetlegd, dat wij over

een paor zaokies even wat langer praoten mussen.”

Zo daocht ik. Maor ik ben ja ok een Drent. En dat was juffrouw neeit!

Ede Staol har met een paor zinnegies geliek. Een tied van kommen,

joen bestaon en een tied van gaon. 

De tied van kommen. Vaok vreugde. Vaok feest. Bliedschap om de

komst van een nei levenie. Nog onweeitend, van wat dat leven bren-

gen zal. Een leven vol leeifde? Een leven vol angst en pien? Leven in

riekdom of in armoede? Een lang leven, of duurt het maor even?

Soms zit der tussen kommen en gaon haost gien tied. Kinderstarfte.

Met alles, wat wij weeiten en kunnen, is het der nog.

Ik denk aan mien eigen femilie. Mien pap was in dat gezin de twee-

ide Jan. De eerste hef zien graffie op de begraofplaots in Nörg. De

opa van mien pap was de daarde Jan. In een stamboom koj dat ge-

woon tegen. Aj deurdenken, zit daor veul verdreeit achter.

Een tied van gaon. Wij kriegen tied van leven. De eein  wat langer,

een aander wat körter. Dan is die tied om. Wij kommen oet de tied.

Vaok verdreeit. Altied gemis. Soms bliedschap. Die deurgaon in de

tied hebben heur herinneringen. Ze gaon gedenken. Elk op zien

eigen menier.

In Nörg hef dit weer kund. Op de begraofplaots. Op lichiesaovend.

Altied weer bezunder. In het donker. Alleein maor braandende li-

chies. Zaachte meziek op de achtergrond. Een keersie aansteken.

Een wenskaortie schrieven en in een boom hangen. Met joen ge-

dachten bij wie oet de tied kommen bennen. 

Tussen kommen en gaon het bestaon. Wat maoken wij der van? Veur

jezölf en met mekaor? Hebben wij geluk, of domme pech? Waren wij

toouvallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek? 

Maor... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, wij willen of moeten vaok

van alles. Wij laoten veul aofhangen van oonze agenda's. Wij moeten

veuroetkieken.

Soms gebeurt alles aans. Het is ja allemaol betrekkelijk!

Eritreadag Bij de Buren in 

Veenhuizen een succes
Afgelopen woensdag stond Bij

de Buren in Veenhuizen in het

teken van Eritrea. Grietje Vor-

ding en Saskia Schotman zijn

vorig jaar gestart met Bij de

Buren, een inloop-/ ontmoe-

tingsplek in de voormalige

christelijke basisschool de

VeenSter in Veenhuizen. 

Iedere woensdag tussen 10 en 16
uur is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten, koffie of thee te drin-
ken, gezamenlijk te lunchen, een
spelletje te doen, enzovoort. Er
wordt regelmatig enthousiast be-
wogen op muziek.

In Veenhuizen wonen statushou-
ders uit Eritrea waarvan een
jonge vrouw met haar zoontje re-
gelmatig Bij de Buren aanschuift
om de taal te leren en te integre-
ren. Ze voelt zich er thuis. Van-
wege de taalbarrière is
communicatie tussen buurtgeno-
ten lastig. Er bleek grote vraag
naar meer achtergrondinforma-
tie over de asielprocedure, maar
ook over Eritrea en de Eritrese
cultuur.

Afgelopen woensdag waren Jan-
neke van Exter en Ayalnesh te
gast. Janneke werkt bij Stichting
Nidos. Als jeugdbeschermer be-
geleidt zij alleenstaande minder-
jarige vluchtelingen. Zij kon veel
vertellen over de asielprocedure
en over gezinshereniging.

Interactief en persoonlijk

Ayalnesh woont zes jaar in Ne-
derland. Heeft zich de Neder-
landse taal eigen gemaakt en kon
uitstekend vertalen naar en uit
het Tigrinya, de taal die wordt ge-
sproken in Eritrea en de Ethiopi-

sche regio. Dit maakte de dag in-
teractief en persoonlijk. Veenhui-
zer dorpsgenote Adyam was er
met een traditionele koffiecere-
monie (zie foto), er was eigenge-

maakte Hollandse advocaat en er
werd geluncht met Hollandse
kroketten. 
De dag voldeed aan de verwach-
tingen en was een groot succes.

Open Huis over gepersonaliseerd 
onderwijs Dr. Nassau College Norg 
Tijdens het Open Huis op dinsdag 29 januari kunt u kennismaken met gepersonaliseerd on-
derwijs en de mooie ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het Dr. Nassau College in Norg.
In september 2016 is het Dr. Nassau College Norg een nieuwe weg ingeslagen: gepersonaliseerd
onderwijs. Inmiddels wordt er alweer 2,5 jaar gepersonaliseerd onderwijs aangeboden. Een
mooi moment om de balans op te maken. 
Een docent Duits die jaren op het Dr. Nassau College
in Norg werkt, ziet veel verschillen ten opzichte van
het reguliere onderwijs. Niet alleen leerlingen zijn
nu meer bewust van hun eigen leerproces, maar de
docenten zijn nu ook bewuster van het leerproces
van de leerlingen. Docenten zijn continu bezig met
het zoeken naar nog meer aansluiting bij de behoef-
ten van de leerlingen, zodat zij het meest optimale
uit zichzelf kunnen halen. Volgens de docente Duits
is het mooie aan dit systeem dat de leerlingen feed-
back krijgen in plaats van cijfers. ‘’Een cijfer geeft alleen aan of het goed is of niet goed. Met feedback
geef je de leerlingen gericht advies hoe ze verder kunnen, wat ze wel of niet kunnen doen.” De leerlin-
gen worden hierbij positief uitgedaagd, leren plannen en reflecteren maar vooral ook doorzetten.  
Meer willen leren
De nieuwe scheikunde docent viel twee jaar geleden midden in het veranderingsproces en was positief
verrast. Leerlingen zitten niet meer in de les, omdat het op het rooster staat en ze de les ‘gewoon’ moe-
ten volgen. Leerlingen zitten nu in de les, omdat ze dat graag willen. Docent: ‘’De leerlingen hebben
honger naar meer, nieuwe leerstof; ze willen graag leren. Het geeft je als docent zoveel positieve ener-
gie.’’ Doordat leerlingen bewuster bezig zijn met hun eigen leerproces, boeken ze betere leerresultaten
en laten ze tevens een enorme groei in hun persoonlijke ontwikkeling zien.
Eigenaarschap
Een tweedejaars leerling is gevraagd naar zijn ervaringen op school. Hij heeft heel bewust de transitie
meegemaakt. Stond het rooster vorig schooljaar nog vast, dit schooljaar is dat (deels) losgelaten en heb-
ben de leerlingen meer de ruimte om hun eigen dag in te plannen. Een hele fijne manier van werken,
vindt de leerling. ‘’Je kan zelf bepalen met welk vak je zelfstandig aan de gang wil gaan en op welk
plein.” Er zijn verschillende pleinen met docenten, waar de leerlingen te allen tijde terecht kunnen met
hun vragen. De aangeboden lessen vinden plaats op niveau en leertempo. Leerling: “Ik doe nu havo,
maar sommige vakken mag ik op vwo-niveau afronden. Op deze manier krijg ik dus extra uitdaging.’’
Wanneer de leerling klaar is met een hoofdstuk of onderwerp, sluit hij of zij af met een werkstuk of pre-
sentatie. “Heerlijk, want ik voel nu geen toetsdruk, ” aldus een tevreden leerling. 

‘Niemand is als jij’ met 

gospelgroep Sinjael
Zondagavond 27 januari  om 19.00 uur is er weer een Interkerkelijke

lofprijs-  en aanbiddingsdienst in het kerkelijk centrum  ''De  Bi-

ning'', Kerkstraat 13 in Haulerwijk

‘Niemand is als jij’ is het thema en de gospelband Sinjael uit Donker-

broek zal deze dienst verzorgen en begeleiden.

Iedereen is van harte welkom. 

Napraten en ontmoeten.

Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om zo na te

praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.


