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Met de klink in de haand
deur Harm Soegies oet Peeist

Leven en dood
Te min kriegen om te leven en te veul om te starven.
Dat komp veur bij dieren. In de echte natuur. Dat is dan niet aans.
De starksten overleven. De zwaksten redden het neeit. Volgens een
natuurregel. Een natuur zunder mèensken.
As mèenken zich der met bemuien, wordt het aans. Die hebben ja
verstaand. Soms twiefel ik daor aan! Die draogen ja verantwoorde-
lijkheid. Vaok kunnen ze dat neeit!
Veurbeelden genog. In het groot bij de Oostvaordersplassen. As het
voor op is, kunnen ze gien kaant op. Aan eein kaant waoter, aan de
aandere kaant een richel.
In het klein bij de hoesdieren. Honden. Veur de vekaansie, vort der
met. Slechte verzörging bij beeisten in hokken. Wij kennen de veur-
beelden wel! 
De regel geeit ok op veur mèensken zölf.
Wij staon mekaor naor het leven. Doodslag en moord. Oorlog.
Wij hebben gien eten. Wij verhongern.Toch is der eten genog in de
wereld. Alleein... wij verdeeilen het niet gooud.
Mien meester in de viefde klas van de legere schooul in Nörg had
het der al over. “De dooie aarde”. Een Amerikaons boouk.Wij mèen-
sken dooun het zölf. Wij maoken een wereld, waorin niet meer te
leven is! Wij bennen noou roem  60 jaor wieder. Het wordt der niet
beter op! Wij kunnen natuurlijk blieven zeggen : 
“Wie dan leeft, wie dan zörgt!”
Dat is het makkelijkste. 

Een poos leden wör mij vraogd: 
“Kiek jij wel us naor dr.Pol? “
Ik zee:  “Wie is dat?”
Noou, dr. Pol is een veeiarts. Hij is bij oons in de buurt opgreuid op
een boerderij. Bij Wateren of zo. Hij hef een dierenkliniek in Ameri-
kao. Haost daogelijks op tillevisie.
Veeiartsen hebben met leven en dood te maoken. Dr. Pol ok. Ik kiek
regelmaotig naor dit programma. Hij en zien metwarkers strieden
veur het leven van dieren. Bij geboortes en zeeiktes.
Ze bennen altied bliede, as een kalfie nao een moeilijke geboorte
nog leeft, of beeisten nao een zeeikte weer beter worden.
Wat mij tegenvaalt, is, dat ze nooit een keizersnee tooupassen. Ok
de jongere veeiartsen bij dr.Pol neeit. Het is soms een “gemoor”.
Volgens mij niet altied neudig.En dat in Amerikao.
Soms lukt het neeit, om het leven te redden, of moeten ze de dood
een haandtie helpen. Dan bennen ze veeiarts en dokter tegeliek.
Het beeist helpen en de eigenaors steunen!
Zo is het bij dieren! Is het bij mèensken aans? Ik denk van neeit. Bij
geboorte bliedschap, geluk, feest. Soms ok verdreeit, as der wat mis
geeit.

Bij het oet de tied kommen verdreeit. Soms ok bliedschap. De dood
kan ok mooi wezen. As doordeur ondraogelijke pien opholdt. Of as
joen tied van leven op is. Vaok lezen wij in  rouwadvertèensies :
“Verdere pien bleef bespaord”,of
“het is gooud zo!”
Hoou kom ik op dit onderwarp? Leven en dood. Noou deur verhaol-
ties van tweei kennissen. De eerste har een leeif, klein hondtie.Het
hondtie was van zien vrouw. Die is oet de tied komen. Noou gung
het niet gooud met het hondtie. Het kon niet meer,kreeg een spui-
tie en is cremeerd. De as van het hondtie komp bij de as van zien
vroouwgie. Op de begraofplaots. Mooi. Heuil mooi. 
De tweeide zien vrouw is ok oet de tied kommen. Zij is cremeerd. Hij
lat foto's zeein, hoou de as van zien vrouw verstrooid is op heur lee-
ivelingsplekkie op Texel. Mooi. Heuil mooi!

Maor … wa 'k je noou toch nog zeggen wil,
dichters zeggen het vaok op een dichterlijke wieze.
Hans Heyting (1918- 1992) dee het zo:

Bij de dood van oeze poes.

veurWil

Zie lig zo mooi op heur vertrouwde kussen.
De oorties licht gespitst op oeze groet.
De ronde staart nog in een speulse lus en
De zachte vacht nog warm van 't koortsig bloed.

De dood is goed veur heur. Het mus zo wezen.
Ze hef gien pien meer,oeze kleine poes.
Ok oeze pien zal mettertied genezen. 
Ze was zo lief. Het is zo leeg in hoes.

Zestien partijen doen mee 

aan verkiezingen 20 maart
Op 20 maart wordt er gestemd voor Provinciale Staten. In to-

taal doen 16 politieke partijen mee in Drenthe. Naast de par-

tijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het Drents

Parlement zijn er zes nieuwe partijen die meedingen om een

zetel (Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Onafhan-

kelijke Partij Drenthe, DENK, SGP, Senioren Belang).  

Goedgekeurde kandidatenlijsten 

Politieke partijen konden tot uiterlijk 4 februari hun kandidatenlijs-
ten inleveren voor de verkiezingen. Het Centraal Stembureau heeft
de lijsten inmiddels onderzocht en goed bevonden. 

Het volgende overzicht geeft de partijen weer die meedoen aan de
provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. In de bijlage treft u de
kandidatenlijsten.

Partij Lijsttrekker
VVD Henk Brink
PvdA Cees Bijl
CDA Henk Jumelet
PVV Nico Uppelschoten
SP Greetje Dikkers
D66 Anry Kleine Deters
ChristenUnie Tjisse Stelpstra
GroenLinks Hans Kuipers
50PLUS Frank Duut
Sterk Lokaal Douwe Oosterveen
Forum voor Democratie Hendrikus Velzing
Partij voor de Dieren Thea Potharst
OPD Ko Vester
DENK Keziban Ince
SGP Willem van Hartskamp
Senioren Belang Bé Hoeksema

Ga mee naar Kaaslust en Maallust
Elke maand is er op de derde zaterdag een excursie naar een cultuuruiting in de gemeente Noorden-

veld. Dit maal op zaterdag 23 februari. Onze gemeente heeft heel veel te bieden op het gebied van cul-

tuur. Bent u een liefhebber? Reis dan mee. De activiteit wordt vanuit het buurtwerk van Welzijn in

Noordenveld Norg georganiseerd. 

Op zaterdag 23 februari gaat de reis naar Kaaslust en Maallust in Veenhuizen. In deze twee locaties op
het mooie complex nabij de voetbalvereniging, krijgen we een rondleiding, komen we alles te weten over
het ambachtswerk en krijgen we bijzondere verhalen te horen. De excursieleiders zeggen zelf: “Laat u
onderdompelen in de geschiedenis. Ervaar het ambacht van het kaas maken en het proces van brou-
wen.”

Welzijn in Noordenveld (WiN) richt zich bij met deze excursies op mensen die het leuk vinden om er geza-
menlijk op uit te trekken.  U betaalt per keer € 17,50 inclusief vervoer (o.a. de SON), entree, gids met
rondleiding en een kop koffie. We starten om 13.00 uur en rondom 17.00 uur bent u weer thuis. Opgave
telefonisch 050 317 65 00 of postbus@welzijninnoordenveld.nl. Informatie bij de medewerkers van WiN
in Norg Bob Hulshof en Femma Bezu.

Programma Sportpas Norg

Fit het voorjaar in!
Ook in het voorjaar van 2019
biedt Beweegdorp Norg weer
de sportpas aan. Een gevari-
eerd sportprogramma in de
periode maart t/m mei, waar-
bij deelnemers twee keer per
week kunnen sporten. Er wor-
den zes verschillende activi-
teiten aangeboden. Je kunt je
aanmelden voor alle activitei-
ten, maar ook per onderdeel
en na afloop van het pro-
gramma zit je helemaal ner-
gens aan vast. 

Hierbij het programma:
Blok 1, week 9 t/m 12
We beginnen ontspannen met
vier lessen MindfulYoga onder
leiding van Ita Duursema. In
deze lessen worden yoga oefenin-
gen gecombineerd met medita-
tie, met aandacht voor
ademhaling, gedachten en ge-
voelens. Het versterkt een posi-
tieve houding tegenover zowel
lichamelijk als geestelijk onge-
mak. Het vergroot je gevoel van
ontspanning, vertrouwen en wel-
zijn. De lessen worden gegeven
op dinsdag 26 februari, 5, 12 & 19
maart om 19:00 uur in de dorps-
huiszaal van de Brinkhof.
In het Bewegingscentrum kun je
op vrijdag 1, 8, 15 & 22 maart om
10:00 uur meedoen met Jump-
Fit. Bij Jump-Fit wordt er gebruik
gemaakt van kleine trampolines.
Door middel van verschillende
oefeningen en springvormen
train je je uithoudingsvermogen
en tegelijk je kracht. Na verloop
van tijd wordt je fitter, actiever &
ben je minder snel moe. Deze fa-
natieke en energieke les met ac-
tieve muziek valt bij veel mensen
erg in de smaak, dus kom het ge-
rust een maandje proberen! 

Blok 2, week 13 t/m 16
De trainers van de Loopgroep
Norg nemen je op dinsdag 26
maart, 2, 9 & 16 april mee het bos
in voor een hardlooptraining. Be-
ginnende lopers zijn zeker ook
van harte welkom, want de trai-
ning wordt rustig opgebouwd.
Het verzamelpunt is de parkeer-
plaats tegenover de Norgerberg,
waar je om 19:15 uur verwacht
wordt.
Recreatief voetballen met leef-
tijdsgenoten (35+) op een half
veld, dat is 7x7 voetbal. Er mag
doorlopend gewisseld worden,
slidings zijn verboden en buiten-
spel bestaat niet. Het maakt bij
7×7 voetbal helemaal niet uit of
je al eerder gevoetbald hebt of

niet. Presteren staat namelijk
niet centraal, de gezelligheid
staat voorop! Bij GOMOS kun je
het uitproberen op woensdag 27
maart, 3, 10 & 17 april; de trainin-
gen beginnen om 19:00 uur.

Blok 3, week 48 t/m 51
Op woensdag 8, 15, 22 & 29 mei
kun je van 18:00 tot 19:00 uur
tennissen bij de Norger Tennis
Vereniging onder de bezielende
leiding van Winand Hannema.
Als alles meezit, dan zijn de
nieuwe padelbanen bij de NTV
klaar en kunnen we een korte in-
troductiecursus verzorgen,
waarin de regels, de bastistech-
nieken en tactieken worden uit-
gelegd. 

Voor de laatste activiteit van de
sportpas kun je je op vrijdag 10,
17, 24 & 31 mei om 09:00 uur
melden bij Survival Norg op het
terrein tussen tennisbaan en
zwembad. Er staat dan een ‘Sur-
vival Fit’ training op het pro-
gramma, een laagdrempelige
training zonder dat je hoge hin-
dernissen in moet, met als doel
fit worden.

Kosten en aanmelden
De sportpas kost € 17,50 per on-
derdeel of € 100,00 voor het
complete programma. Aanmel-
den kan bij Afien Baving van Be-
weegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg of 06-
37430610. Ook voor al je vragen.


