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Met de klink in de haand

deur Harm Soegies oet Peeist

De Vluchtheuvel
‘De Vluchtheuvel’ bij Nörg. Aan de weg naor Dundern. In de Ooster-

dunen.

A'k hier nog maor net woonde, zu 'k denken aan een asielzoekers-

centrum. Veur mèensken die moeten vluchten, een mooie plek om

tot rust te kommen. Heuvel klopt dan neeit. Die is der op die plek

neeit.

Die heuvels bennen der wel. Aan aander kaant straot. In de Ooster-

dunen. Daor kwam ik veur 't eerst in aanraoking met ‘bargen’. Met

pap en mam op de fiets. Ik achterop. Over zaandwegen binnendeur

naor de zaandvlakte. Der omhèen lagen de ‘bargen’. Wat was dat

mooi! Heuil aans,dan bij oons in Peeist.

Aj haard speuld hadden, kreej zin aan wat en dörst. Der was al een

“Paviljoen Oosterduinen”. Ik wus daor nog niet van. Pap en mam

gungen daor niet hèen. Dat kostte ja geld. Wat ik neudig had, had-

den ze bij zich. In de fietstassen. Een fles ranja, een kooukie en snoe-

pie.

Jaoren laoter, wij woonden in Eeinrum, vertöl buurman: 

“Ik kreeg mien eerste auto. Vaok op een mooie zundagmiddag met

de kinder oet rieden. Wij kwamen al gauw in Nörg oet. Veur oons de

eerste bossen en de heuvels. Oons kinder vonden dat geweldig.

Zo ontdekten wij ok ‘De Vluchtheuvel’. Daor kochten wij dan een

ijsco. En der was een speultuuntie en een vogel- en dierenparkie.

Mooi man!”

Zo wör ‘De Vluchtheuvel’ ontdekt deur veul Grunningers. Veuraal

veul stadjers. Die ontvluchtten zo even de drokte van de stad.

As schooulkinder oet Peeist gungen wij der wel us hèen. Speulen in

't speultuuntie en bij de vogelkooien en hokken met dieren langs. Ik

har altied veul belangstelling  veur een grote, ronde, cementen

koep. Der mussen adders, ringslangen en hagedissen en zo in zitten.

'k Heb tieden keken. Ik kan mij niet herinnern, da 'k der eein zeein

heb. 't Waren ok niet van die aaibaore dieren. En adders waren ge-

vaorlijk. Dat wus ik al!

‘De Vluchtheuvel’ wör aal maor oetbreid. Grote zaolen, een restau-

rant, neie hokken veur de dieren en grote speultooustellen. Der

kwamen ok aandere  dieren bij. Aopen, maor ok leeuwen waren een

sensaotie. De Nörger zeden: 

“Allemaol mooi, maor as ze 't maor gooud veur mekaor hebben!”

Dat was niet altied het geval.

Een vroouwgie oet Peeist dee de aofwas. Ze keek  even 't raom oet.

Ze schrok verschrikkelijk! Der zat een aop in de vensterbaank. Die

keek heur vriendelijk aan. Zij wol hum vortjaogen. Toen  leuit e zien

tanden zeein.

Hoou dat aoflopen is, weei 'k neeit. Ik denk, wel gooud. 't Was in elk

geval gien chimpansee!

Dat der ok leeuwen waren, koj wel heuren. Bij een bepaolde wind

heuil gooud. Kinder konden der haost niet van in slaop kommen.

Maor och... nao een poosie wör 't gewoon.

Het wör ok drokker bij ‘De Vluchtheuvel’. De parkeerplaots vol bus-

sen.

Schooulreisies. Feesten en partijen. Daggiesmèensken. In de Kerst-

tied eters. Laoden en lössen. Niks veur mij!

Der kwam ok regelmaotig een aandere eigenaor. Ik kreeg us te ma-

oken met Kooistrao. De aole. Ik mus veur een vereeineging geld op-

haolen veur reklaomeborden. Ik wör al waorschouwd:

“Daodelijk niet om geld vraogen hör!”

Ik gung der hèen. Op een aovend. Fiets parkeren, de kroeg in. Kooi-

strao stun achter de bar. Der zaten een stuk of wat kerels om de

stamtaofel. Ik kende ze neeit. Over en weer wör der groet.

Kooistrao zee:

“Ik denk, da 'k wel weeit, waor je veur kommen. Gao der maor even

bij zitten!”

Ik schoof aan bij de kerels aan de stamtaofel. Al gauw dikke verhao-

len, veul lachen. En aal maor weer een rondje. Ik mus toch ok wel

met dooun. Ik kon ja niet achter blieven. Een paor uur laoter ver-

trokken de mannen, nao aofrekend te hebben. Ik daocht: 

“Dit vrijwilligerswark kost mij geld!”

Ik zee tegen Kooistrao, hoouveul ik hebben mus en da 'k een gezel-

lige aovend had har. Hij betaolde mij. Op mien vraog, hoou veul ik

betaolen mus , zee e: 

“Ik heb ok een mooie aovend had. 't Is gooud zo!”

Een apaarte kerel!

Oeteindelijk leuip 't mis met ‘De Vluchtheuvel’. Een neie eigenaor.

Nog gien neie bestemming. De zaok verloedert. Een rötte koes in 't

zo mooie Nörg!

Maor... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, wij hebben wel vaoker

rötte koezen in Nörg had, maor geleuf mij maor, de tied brengt al-

tied een oplössing!  Het kan wel us wat lang duren, maor die oplös-

sing komp, hoou dan ok!

FAMILIEBERICHTEN

Na een afnemende gezondheid moeten we 

afscheid nemen van onze beste vriend

Roelof Emmens

Norg, 9 februari 2019

Mien de Jonge, 

Jan en Jitske Hoiting

Hendrik en Jantje Dussel

Een trouw lid is niet meer

Wij zullen hem missen

Roelof Emmens

Wij wensen de familie veel sterkte.

Sjoelclub Peest

Rustig is van ons heengegaan, 

onze zwager en oom

Roelof Emmens

weduwnaar van Fennie Emmens – Ensing

Norg, 9 februari 2019

Een:    Tj. Ensing – Hofsteenge

Norg: A. Ensing – Zwaneveld

neven en nichten

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 

voor alle kaarten, bloemen en medeleven na 

het overlijden van

Wies de Jong - Drent 

Uw medeleven heeft ons gesteund in deze 

moeilijke tijd

Frans

Marco en Michelle

Monique

Familie Drent

Vijftien voorpremières 
bij het Internationaal 

Filmfestival Assen
Tijdens het Internationaal Filmfestival Assen
op 8, 9 en 10 maart zijn dit jaar maar liefst
vijftien voorpremières te bewonderen, waar-
onder de openingsfilm Lazzaro Felice, Gloria
Bell met Julianne Moore in de hoofdrol, De-
stroyer met Nicole Kidman en de Neder-
landse film God Only Knows met Monic
Hendrickx, Elsie de Brauw en Marcel Mus-
ters. Naast de voorpremières vertoont IFA
ook Capharnaüm, publieksfavoriet bij IFFR,
en The Favourite en Roma, beide genomi-
neerd voor maar liefst tien Oscars en grote
prijswinnaars bij de Bafta’s. Roma won daar
de prijs voor Beste Film en The Favourite ver-
zilverde zeven van de twaalf nominaties.

Divers programma
‘Een mooi en divers programma met prach-
tige internationale titels, veel voorpremières
en bijzondere documentaires’, vertelt pro-
grammeur Henriëtte Poelman. ‘Eén ding
hebben alle films gemeen: vrouwen voor en
achter de camera staan centraal. In dat per-
spectief is de documentaire Half The Picture
van Amy Adrion een IFA-vertoning pur sang,
over succesvolle vrouwelijke Hollywoodregis-
seurs en hun ervaringen in een door mannen
gedomineerde industrie.’

Festivals te gast
Dit jaar werkt IFA voor het eerst samen met
vier andere filmfestivals die in Assen een
gastprogramma vertonen. Poelman: ‘We zijn
blij dat we dit jaar kunnen samenwerken met
het Arab Film Festival Rotterdam, het Noor-
delijk Film Festival en de Terschellinger Film-
dagen, die binnen hun eigen focus prachtige
films hebben geprogrammeerd.’ Het Arab
Film Festival vertoont de films Sofia en Les
filles du soleil. ‘De laatste is erg indrukwek-
kend. In deze film volgt een Franse oorlogs-
correspondent vrouwelijke Koerdische
strijders die wraak nemen op de terroristen
die hen eerder hebben misbruikt.’ Het Noor-
delijk Film Festival heeft And Breathe Nor-
mally geprogrammeerd. Deze film is nog niet
in Nederland uitgebracht en was alleen te
zien tijdens het Noordelijk Film Festival,
waar bezoekers de film beoordeelden met
een 8,7. De Terschellinger Filmdagen presen-
teren tijdens IFA een Filmspecial. Daarnaast
werkt IFA dit jaar opnieuw samen met Movies
that Matter. Zij vertonen het Keniaanse Ra-
fiki, dat vanwege de lesbische liefde in de film
in eigen land verboden is, en Dirty God,
waarmee het IFFR opende. ‘Dirty God vertelt
het bijzondere persoonlijke verhaal van een
jonge moeder die na een zoutzuuraanval be-
reid is risico’s te nemen om haar leven weer
op te pakken. 
De reguliere kaartverkoop op 22 februari.
Kijk ook op 

DANKBETUIGING

Gevangenisbibliotheek Veenhuizen 

krijgt vijfhonderd stripboeken
De gevangenisbibliotheek van Veenhuizen heeft een gift gekregen van 500 stripboeken. De

strips zijn afkomstig van een stripverzamelaar. De man (‘Ik hoef niet met mijn naam in de

media”) zag vorig jaar in het tv-programma ‘Anita wordt opgenomen’, waarin Anita Witzier een

tijdje meeliep in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, dat stripboeken geliefd zijn in de bajes-

bibliotheek. 

Zinvolle bestemming

“Toen kwam ik op het idee om contact te zoeken met de gevangenis. Zodat de strips die ik zelf al enkele

malen gelezen heb en weg wilde doen, alsnog een zinvolle bestemming kunnen krijgen.” De noordelijke

stripverzamelaar leverde de zes dozen met boeken deze week persoonlijk af in Norgerhaven in Veenhui-

zen. Daar werden ze dankbaar in ontvangst genomen door Herman Slump, hoofd Bibliotheek, Onderwijs

en Sport van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen. De strips worden verdeeld onder de bibliothe-

ken van de twee Veenhuizer gevangenissen: Esserheem en Norgerhaven.

Uitgebreide collectie

“We hebben in onze bibliotheek al een uitgebreide collectie, waaronder ook de nodige stripboeken”, ver-

telt Herman Slump. “Stripboeken zijn populair onder gedetineerden, omdat het makkelijk wegleest.

Naar schatting een derde van de gedetineerden is laaggeletterd, dus dan is lezen geen vanzelfsprekend-

heid. Terwijl lezen en schrijven wel een belangrijke voorwaarde is om goed mee te kunnen in de maat-

schappij. Vandaar dat we de nodige inspanningen doen in de gevangenis om gedetineerden in contact te

brengen met taal. Het lezen van stripboeken is daarbij een hele mooie laagdrempelige manier. We zijn

dan ook heel blij met de gift van deze 500 stripboeken.”


