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Met de klink in de haand
deur Harm Soegies oet Peeist

Vergeetachtigheid
Roelien geeit even naor Annet in Nörg. Dat döt ze wel vaoker. Even

bijpraoten. Noou jao, da 's de bedoouling. Even. Het wordt altied la-

oter, dan het plan was. Als ze weer opstapt, bennen ze heuil Nörg

en omgeving bijlangs kommen. Zo blieven ze met alles op de

hoogte.

As het gesprek even stil vaalt, begunt Annet te lachen.

“Wat is der?”

vrag Roelien.

“Noou, dat za'k je vertellen.”

Annet begunt: 

“Ik mus naor Beilen. Naor 't Hoes van de Taol. Ik gao nog altied over

de aole weg naor Beilen. Bij een rotonde links aof en zo naor 't ge-

meeintehoes. Het Hoes van de Taol hef gereserveerde parkeerplaot-

sen. Mooi dichtbij.

Ik loop de hoofdingang in. Och, dan hej daodelijk 't winkelie van 't

Hoes van de Taol. Even kieken, of 'k der nog wat bij heb. Hier en

daor wat praoten, een koppie kovvie, mien bosschup dooun en

weer vort.

'k Was ja toch in Beilen. Ok maor even winkeln. 'k Wol nog wat neie

kleren hebben. Dat lukte. Maor weer naor de auto. Ik zeei, da 'k ok

nog bezine tanken moet. Dat kan mooi bij die pomp even boeten

Beilen. Vlakbij de snelweg. Da's een goedkoop adres. Zo gezegd, zo

gedaon. Wieder maor weer.

Tanken. Klaor! Maor as der wat is, waor 'k een hekel aan heb, dan is

dat wel achter 't stuur zitten met een dikke jas aan. Dus... jas oet en

achter in de auto gooid. De snelweg op. Naor hoes. Zo,dit klussie

was weer klaord!”

De volgende mörgen. Annet wil nog even een bosschuppie dooun.

Jas aan, portemenee pakken. Die lig altied op 't zölfde stee. Noou

neeit. Overaal zeuiken. Gien portemenee.

“Gooud naodenken”,

prakkezeert ze. 

“Bij het Hoes van de Taoln he 'k betaold, in die winkel in Beilen en

ok nog bij de benzinepomp. Daornao niet weer. Bij de benzinepomp

he 'k nog even met eein een praotie maokt. Daor zu 'k hum toch

niet liggen laoten hebben?”

Annet geeit bellen. Gien portemenee. Wel tweei adviezen. Baank-

passie blokkeren en naor 't pelitiebereau.

Zo vlög naor de auto en naor Beilen. Over de snelweg. Het geeit har-

der dan gister. Het pelitiebereau wet ze wel. In het centrum.

Parkeren. Deur steeit al lös. Annet naor binnen.

“Ho ho, mevrouw! Hoe komt u hier?”

“Deur de deur”,

zeg ze,

“die stun lös!”

“Dat was niet de bedoelling mevrouw. Wij zijn hier bezig met een

verhoor!”

Een aander pelitieman hef heur hölpen. Der is een rapportie van op-

maokt. Ze kan weer naor hoes gaon.

Mopperig en kwaod op heur zölf tuft ze over de aole weg weer

naor hoes. Ze parkeert, gooit de deur dicht en... zöt heur jas achter

in de auto liggen. De jas, die ze gister aan had. En daor zat heur por-

temenee in. Van bliedschap springen heur de traonen in de ogen.

Maor... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, mien vrouw har aoflopen

week ok zu 'n gevallegie. Ze mus naor een winkel. Een kennissie van

heur vreuig, of ze veur heur ok wat metnemen kun. Dat kun wel.

Ze brengt de ‘bestelling’ vortdaolijk even weg. Even duurt ok dizze

keer wat langer. Praoten, praoten, praoten!

's Aovends, wij zitten rustig in hoes. Tillefoon. Ik pak op. Of Roelie

heur portemenee ok mist, want die lig nog bij heur! 

Zul dit toch met leeftied te maoken hebben!?   

Expositie Egbert Streuer in Drents Museum
Nederlands meest succesvolle wegracecoureurneemt je mee op reis door het leven

van Streuer. Aan de hand van onder andere zijn zijspan, motorblokken, trofeeën,

motorpakken, origineel beeldmateriaal en anekdotes vertellen wij het verhaal van

deze zijspancoureur. De expositie is een eerbetoon aan de Drentse snelheidsduivel,

die in zijn gehele carrière maar liefst 22 Grand Prix-overwinningen in de wacht

sleepte en als enige Nederlander ooit twee keer de TT in Assen won. 

Publicatie

Bij de expositie verschijnt de gelijknamige publicatie, geschreven door sportjournaliste
Natascha Kayser in samenwerking met motorsportfotograaf Henk Keulemans. Het boek is
een uitgave van WBOOKS en voor € 24,95 verkrijgbaar in de Museumshop.

De Reünie

Voormalige zijspanrivalen Egbert Streuer en Rolf Biland komen op zaterdag 9 februari
naar ons museum. Naast een signeersessie met deze motorhelden, openen wij exclusief de
deuren van de tentoonstelling over Streuer én staat er een spectaculaire show op de be-
zoekers te wachten. 

De toegangsprijzen voor De Reünie zijn € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor jeugd tot
18 jaar (inclusief entree tentoonstelling). Per time slot - 15.00, 16.00 en 17.00 uur - is een
beperkt aantal tickets beschikbaar. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar (vol=vol).
(Foto: Drents Museum)

Laatste keer Boekenmarkt

Historische Vereniging

Afgelopen zaterdag is in De Brinkhof de laatste boekenmarkt van de Historische Vereniging Norch gehou-
den. Van de ruim 250 bezoekers stonden een groot aantal al ver voor de opening, om 10.00 uur, voor de
deur te wachten.  De duizenden boeken waren door de Werkgroep Boekenmarkt keurig gerubriceerd en
overzichtelijk uitgestald. Naast de vele boeken zijn er diverse legpuzzels, elpees, CD’s en tijdschriften ver-
handeld. Het is de laatste keer omdat er enorm veel werk mee gemoeid is, de boeken  moeten worden op-
geslagen en het sjouwen van de dozen met boeken fysiek zwaar werk is. Voorafgaand aan de markt
moeten de boeken worden uitgestald en na die tijd moeten ze weer worden opgeruimd. Daar gaat ook
veel tijd in zitten. Toch was de markt ook dit jaar weer een succes en liepen de meeste bezoekers van de
boekenmarkt genoeglijk langs de uitgestalde waar.


