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Met de klink in de haand
deur Harm Soegies oet Peeist

Een gat in de grond
Het holdt mij de heuile week al bezig. Dat kind. Dat kind,dat meters

deeip in de grond zit. Ik heb alleein maor vraogen : 

“Waorom zit daor zu 'n deeip gat? Hef dat gat daor nut? Waorom

zat daor gien deksel op? Mochten kinder daor speulen? Of was het

verboden terrein? Waorom duurt het zo lang, om dat kind der oet te

haolen? Wij kunnen tegenwoordig ja alles!”

Ik denk ok aan dat kind.

“Hoou zul het daor met gaon? Is het gewond? Of is het al dood? Of

was het misschien direct al dood?”

Ik denk de lèeste daogen ok aal meer: 

“Zul der wel een kind in zitten? Of is hier wat aans aan de haand?

Der gebeuren wel vaoker raore dingen!”

Zo mag ik niet denken. Eerst nog maor even aofwachten.

Mien gedachten gaon terug naor Westervèle. Bestuursvergaodering

van belangenvereeineging ‘De Velden’. Piet hef een vraog. Of wij

wel weeiten, dat der in het Vlasveen een open put zit. Volgens hum

levensgevaorlijk. Takkies en gras bennen der overhèen greuid. As

kinder daor speulen, kan der zo eein invallen. En het is een waoter-

put.

Noou zeg Vlasveen al heuil wat. Der is vroouger vlas verbouwd en

der is veen. Het is noou bos met een veentie der in. Een deeil is een

ekkelbossie. Eein van de bestuurders wet te vertellen, dat ze daor,

lang leden, in een akker ekkels zaaid hebben. Dat zal noou het ek-

kelbossie wezen.

Der vaalt een besluut. Een paor bestuursleden gaon met Piet kieken

naor de put in het Vlasveen. En inderdaod. Levensgevaorlijk en bo-

vendien totaol overbodig.

De put is met een paor vrachten zaand dichtgooid. Probleem oplöst.

Zo dooun ze dat in “De Velden”.    

De eerstkommende bestuursvergaodering is bij Frans in hoes. Frans

is een nei- Drent. Import neuimen ze zunnend. Ik vin dat een maal

woord. Hij is een nei- Drent klinkt beter. Wat zaachter. Toch woont e

al jaoren in De Velden. Hij hef al is vraogd, nao hoouveul jaor hij een

Veldiger is. Daor hef e nooit antwoord op kregen.

De vergaodering begunt. De put komp aan de orde. Het is regeld.

Klaor! Wie wil der nog wat over zeggen? Frans wel. Hij begunt :

Ik vin 't geweldig, dat dit zo snel regeld kun worden. En zunder kos-

ten, zunder inspraok en zo. Gewoon zörgen, dat 't veur mekaor

komp. Mooi, dat dat zo kan.

Noou wi 'k je toch nog wat zeggen. Ik ben al in heuil wat landen in

de wereld wèest. Mooi. Allemaol mooi. Noou ben 'k ok in 't Vlas-

veen wèest. Ik har der nog nooit van heurd, laot staon, da 'k der

rondstruund har. Jao, wat moej daor ok. 'k Har der nooit wat neu-

dig. Maor wat een mooi stukkie natuur is dat. 'k Heb, toen 'k thoes-

kwam, meteein tegen de vrouw zèegd:

“Oonze eerstvolgende wandeling, die wij maoken, geeit naor 't Vlas-

veen. Ik wil je dat zeein laoten. Zo mooi! En zo dichtbij! Je zullen je

de ogen oetkieken!”

Veurzitter, dat wo 'k nog even kwiet!”

Dan rop Piet: 

“Man, da 's noou net de reden, waorom jij nog import bennen. Vel-

digers weeiten wel, waor 't Vlasveen is!”

Het wör gien ruzie. Elk har zo zien gedachten. Dat die Piet dat zo

maor even zee! Ik har dat niet daon! 

Zo bleek weer, dat ok ale zaand- Drenten niet geliek bennen.

Maor.... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, wie straks, naodat e oet

de tied kommen is, veur eeuwig een mooie rustplek wil, kan ok in de

omgeving van 't Vlasveen een plekkie oetzeuiken. Een mooi plekkie

en dichtbij. Tussen Zuud- en Westervèle. In De Velden. Een natuur-

begraofplaots!

En ik blief neisgierig , hoou het met het jonkie aoflop!

Anne Doornbos krijgt erespeld 

van het Huus van de Taol

Een bijzondere morgen was het op zaterdag 26 ja-

nuari. In Beilen hield streektaalorganisatie Het Huus

van de Taol de drukbezochte jaarlijkse Neijaorsve-

siet. Deze keer waren er ook twee bestuursleden die

afscheid namen: Lukas Koops en voorzitter Anne

Doornbos. 

Voor zijn grote inzet voor het Drents en het Huus van de

Taol/Het Drentse Boek in het bijzonder, kreeg Anne

Doornbos de erepenning van het Huus van de Taol. 

Anne Doornbos heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten.

Als voorzitter deed hij zijn werk met volle overgave, maar

ook daarbuiten draagt en droeg Anne het Drents uit. Zo

zit hij in de SONT, de overkoepelende organisatie voor het

Nedersaksisch. En daarmee stond Doornbos aan de wieg

van het in oktober ondertekende Convenant voor het Nedersaksisch. Dit betekende een grotere erken-

ning van het Nedersaksisch door Rijk, provincies en gemeenten in Noord-Oost-Nederland.

Naast bestuurder is Anne Doornbos ook schrijver. Naast prachtige gedichten en verhalen, heeft hij vorig

jaar een thriller in het Drents geschreven: De Paddenvanger. Door velen wordt dit een topper beschouwd.

BEWEGEN GEEFT LUCHT!
Nieuw BeweegReden programma voor mensen met COPD of Astma

Voel je je benauwd wanneer je je
inspant? Heb je dan ook last van
hoestbuien? Je zult denken dat
het beter is om iedere lichame-
lijke inspanning te vermijden en
daarmee je benauwdheid te ver-
minderen. Maar het omgekeerde
is waar. Wist je dat wanneer je
COPD of astma hebt, het extra
belangrijk is dat je beweegt? Als
je minder beweegt, zul je juist
eerder klachten krijgen en je
mogelijkheden zullen steeds ver-
der afnemen. 

Beweegdorp Norg organiseert dit

voorjaar, in samenwerking met

beide huisartsenpraktijken en de

fysiotherapeuten in het dorp, een

BeweegReden programma voor

mensen in het beginstadium van

COPD of Astma. Meedoen aan het

programma levert je minder be-

nauwdheid en meer uithoudings-

vermogen op.  Bovendien leer je

bewegen op een verantwoorde

manier!

Programma 
BeweegReden duurt 12 weken,

waarin je 2x per week gaat bewe-

gen. In elk geval train je wekelijks

in de fitnesszaal onder begeleiding

van Petra Mooten van Fysiothera-

pie Norg en Jos Velema van Prak-

tijk de ROEF.

Andere, laagdrempelige, activitei-

ten die aan bod komen zijn Yoga,

Tai-Chi, Sportief Fietsen en Spor-

tief Wandelen. Het spreekt hierbij

voor zich dat we bij alle activitei-

ten altijd rekening houden met het

individuele niveau van iedere deel-

nemer.  In het programma zijn ver-

der voorlichtingsbijeenkomsten

over voeding en verantwoord me-

dicijngebruik opgenomen.

Intensieve begeleiding
Gedurende het traject worden de

deelnemers intensief begeleid

door coach Bea Hoekstra, die bij

alle activiteiten aanwezig zal zijn.

Bea spreekt samen met jou een

doel af, motiveert, stimuleert en

stuurt bij, daar waar nodig. Het

zorgt ervoor dat je vol houdt!

Aanmeldingsprocedure
Wil je meedoen aan BeweegRe-

den, dan meld je je in februari

2019 aan via de praktijkondersteu-

ners van de plaatselijke huisart-

senpraktijken. Bij Heijstra/Kremer

kun je vragen naar Joanne Wester-

hof en bij de praktijk van Dr. Vaes

naar Renske Flokstra.De praktijk-

ondersteuners verwijzen je vervol-

gens door naar de fysiotherapeut

voor een intake, die bestaat uit het

invullen van een vragenlijst, een

test en een persoonlijk gesprek.

De fysiotherapeut bepaalt op basis

hiervan of je geschikt bent voor

deelname aan het programma. 

Aan het eind van het programma

worden de testen herhaald, zodat

we een goed beeld krijgen van de

vorderingen van onze deelnemers.

Kosten
Vanwege de doorverwijzing door

de huisarts zijn aan de intake bij de

fysiotherapeut geen kosten ver-

bonden. Deelname aan de rest van

het programma kost, door een fi-

nanciële bijdrage van de ge-

meente Noordenveld slechts 

€ 60,00.

Voor meer informatie kun je contact

opnemen met Afien Baving van Be-

weegdorp Norg via info@beweeg-

dorpnorg.nl of 06-37430610.

CVA centraal bij 
Zorgcafé Norg

Op maandag 4 februari is het onderwerp CVA, een beroerte. Een

ziekte die te maken heeft met

een herseninfarct, hersenbloe-

ding of tia. In het Zorgcafé komt

dan verpleegkundige Nelleke

van de Wetering een presenta-

tie geven. Zij is onder andere ver-

bonden aan het

Wilhelminaziekenhuis en is in

dienst van Icare. Natuurlijk is er

voldoende tijd om ervaringen uit

te wisselen, vragen te stellen en

met elkaar in gesprek te gaan. 

Het Zorgcafé Norg vindt plaats in

de huiskamer van De Dagbeste-

ding in het Bewegingscentrum

aan de Eenerstraat in Norg. 

De inloop is om 19.15 uur en om

19.30 uur begint het programma

tot ongeveer 20.45 uur. Opgave

vooraf hoeft niet, er is geen entree

en een kop koffie krijgt u aange-

boden. Wie informatie wil kan

bellen met Welzijn in Noorden-

veld 050 3176500 of Groenzorg

Norg 06 55100987, ook voor ver-

voersproblemen. 


