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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep,
Ik schreve veurige keer: ik hope daj de corona crisis goed deur e
komen bint. Dat geldt nog steeds. Maor wej bint er nog lange niet
van of. Dat is ook de reden dat het bestuur alle aktiviteiten of e last
hef. De mienste leden beheurd tot de risico groep. Wej viend het
onverantwoord um iets te organiseren, te meer um dat wej anderhalve meter ut mekaer moet blieven. Dus giet de veurstelling van
Harm en Roelof ook niet deur. Verder op vin ie verdere informatie.
En het geld kriej natuurlijk terogge.
Wej hebt dit veurjaor meent um zo vrog meugeluk dudelijkheid te
geven d.m.v een kleine Vriendenpraot. Die van augustus stund in
het tieken van de jaorvergaedering. Ik kan oe zeggen dat een ieder
in e stemd hef mit de procedure en de verantwoording. Daor binne
wej bliede mit.
Wej gaot now weer verder met oenze Vriendenpraot en kunt wel
inbreng gebruken van iedereene. Ik wil Jan Bruins nogmaols bedanken veur zien stipte en goeie inbreng.
Ook wil ik Jeannette Stoffers welkom hieten. Ze hef op dit moment
wat gezondheidsproblemen. Van harte beterschap en hopelijk zie
wej oe gauw op de vergaedering. De taeken binnen het bestuur bint
veurlopug verdield. Ik zal formeel het secretariaat doen mit ondersteuning van Annie en Henny. Maor ie begriept wel dat wej in het
bestuur graeg verstarking wilt. Reacties bint dus welkom.
Ik weinse oe veul gezondheid toe vanuut Leggel
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Kwiet
“Kwiet? Wat ben jij dan kwiet?” vrag mien man, as ik verwoed in het
papieren tillefoonboek en het tillefoonboek op de computer zit te
zuken en mensen probeer te bellen. En oeteindelijk contact met de
Gemiente Assen opnim um te vraogen of die hoezen in Assen nou
echt afbreuken bint en waor meneer P. Smid bleven is. Dat leste
möcht ze mij niet vertellen natuurlijk, privacy het dat. Dat snap ik.
Maor dat de hoezen an de Thorbeckelaan in Assen afbreuken bint
dat klopte.
En dat is het dan. Ik kom gien steek verder um meneer P. Smid te
vinden. Want ik kreeg de brief met zien ledenpassie drie keer terug
en de post har der opschreven dat de hoezen ofbreuken waren.
Meneer Smid kreg dus nou ok gien Vriendenpraot en dat is hiel vervelend, want hij hef wal zien contributie betaalt.
Dat is ok gebeurd bij mevrouw Van Rijnbach in Nieuw Dordrecht.
Daor waren de hoezen niet afbreuken, maor kwam de envelop met
heur ledenpassie terug en nog ies terug en de darde keer stund er op
dat ze verhoesd was. Maor ja waorhen, dat weet ik nog steeds niet.
Ik hoop dat iemand van oenze leden dizze mensen kent en mij weer
op het goeie spoor zetten kan.
Dit is metien ok een dringend verzuuk an alle leden um veraanderingen in je adres enzo deur te geven an het secretariaat of bij de
ledenadministratie. Dat scheelt oens een hoop gezuuk.
ALVAST BEDANKT VEUR JULLIE HULP

Henny van der Veen
Penningmeester/Ledenadministratie

In verband met de zomer …
Op een mooie zomerdag besloot een weduwnaar, die slechts één
zoon had, in het huwelijk te treden.
Op de receptie van de bruiloft raakte de zoon verliefd op de moeder
van de bruid, die weduwe was, en ook zij besloten te trouwen.
En toen begon de narigheid, want:
Omdat de zoon getrouwd was met de moeder, werd hij de vader van
de bruid, dus de schoonvader van zijn vader.
Omdat de moeder met de zoon trouwde, werd zij automatisch
schoonmoeder en de schoondochter van de vader.
Nu kregen deze twee echtparen ieder een kind.
Het leed is nu niet meer te overzien.
De moeder, dus de schoondochter van de vader, is de oma van het
kind van de dochter.
Omdat het kind van de vader en de dochter het kleinkind is van de
moeder en de broer van de zoon van de vader, die met de weduwe
is getrouwd, heeft u hier het bewijs, dat iemand zijn eigen grootvader kan zijn.

Afscheid Jan Bruins
Op 3 september hef het bestuur in een ‘coronaproeve’ vergadering
ofscheid enömmen van secretaris Jan Bruins.

Uut haanden van oenze veurzitter kreeg Jan (rechts op de foto) een
mooie bos bloemen as daank veur al het wark wat hij veur de
Vrienden edaone hef.

Optreden Harm en Roelof
Beste mensen,
Zoas ie al hebt kunnen lezen in het veurwoord van oenze veurzitter,
hebt wij as bestuur ok moeten besluten um het optreden van Harm
en Roelof veurlopig maor deur te strepen.
Dat is natuurlijk hiel jammer. Wij hadden de stille hoop dat Corona
nou wal op zien retour zul wezen, maor niks is minder waor. Wij
durft het risico niet an. Dat is natuurlijk veur iederien een teleurstelling. Veur alle leden die zich verheugd hadden op een gezellige
Drentsche aovond, maor ok veur Harm en Roelof en veur de beheerder van het Wilhelminagebouw. En natuurlijk ok veur ons as
bestuur. Er was al hiel veul wark verzet, we hadden in meert zelfs al
priesies kocht en kleingeld regelt veur de verloting. Maor ja het is
niet aans. Harm Dijkstra schreef: “Dat het overmacht.” En zo is ‘t.
Umdat wij niet overzien kunt hoe lang dit nog giet duren hebt wij
besleuten um jullie allemaol de entree die al in febraori betaald is,
nou maor terug te storten. Dus dat komp er binnenkört weer an op je
bankrekening.
En Harm en Roelof hebt toezegd dat ze veur De Vrienden altied
ruumte hebt veur een optreden, dus wij holt het nog tegoed.
Ik wens iedereen goeie gezondheid en dat wij met mekaar de Coronatied goed deurkomt.

Henny van der Veen
Penningmeester/Ledenadministratie

Nostalgie
Aj van boerenofkomst bint dan vraog ie oe vake of waorumme de
wereld zo veraanderd is. Was het toendertied dan niet goed? Dat
geldt trouwens niet allent veur dat wat op het boerenbedrief umme
giet. Eigenluk is de wereld um oes hen hielemaole niet gezond meer
veur een meinse. Het is jao niks aans as jakkeren en jagen.
Waorumme? Allent veur nog meer geld? Nou, geld maakt niet gelukkig en geluk is niet te koop. Aj goed um oe hen kiekt dan ziej niet
zo hiel veule gelukkige meinsen. Tied veur mekaar is er al hielemaole niet meer bij want tied is geld. Tot daj mit de neuze op de feiten wordt edrukt. Aoverspannen raakt of arger een burn-out kriegt.
Of dat er een onbegrepen virus aover de wereld giet. Dan giet iederiene op de rem en bliekt dat kalmer an ok kan.
’t Is natuurlijk niet zo dat het vrogger allemaol veule beter was as
tegenswoordig. Nee, verre van dat. Toen mus er ok veule wark
verzet worden um het heufd boven water te holden. Mar er was
altied wel tied um naor mekare umme te kieken. Op zien tied een
praotie te maken of een geintie uut te halen ok tiedens het wark.
Warkvolk was er zat um plezier mit te maken zo onder ’t wark deur.
Oh, ’s aovends waj wel muu want de warkdagen waren laank.

Nostalgie (vervolg)
Het bint nostalgische gedachten aj trogge deinkt hoe het vrogger
toegung op een boerderije. In de streek waor as dizze jonge opgruide waren het aover het algemien kleine gemengde bedriefies. Wat
vee, een paar varkens, een honderd kiepen en wat bouwlaand. De
laandbouwmechanisatie begunde net van de grond te komen mar
was te duur veur die kleine boerties. As ze het al zulden kunnen betalen dan was het ok niet rendabel. Dat had misschien wel ekund as
de buren allemaole samen ewarkt hadden bij de ankoop van dat
neimoodse spul. Mar daor was gien sprake van, daorveur waren er
toch te veule arg olderwets in heur doen en laoten. Nee het bleef
allemaole nog wel helderop een paar jaor haandwark. Melken mus
mit de haand, niks gien melkmesienes, laot staan een melkrobot.
Melken deden va en moe samen. Aj as kiender wat groter waren
dan mussen ie dat melken leren onder de makkelijkste koe. De varkens mussen evoerd worden en de hokken uut emest, dat was va
zien wark. De kiepen kwamen veur rekening van moe.
Der mus eheuid worden, dat gung ok mit haandkracht, heuiharken
um te keren en te zwillen. Heuivorken um te opperen en um het
dreuge heui op de wagen en in het heuivak te kiegen. Dan was het
alle hens an dek, zeker as er onweer op kwam zetten. Er mus ok
grös an de bulte maakt worden, parsvoer wat ’s winters soms slim
kun stinken. Grösmeien gebeurde mit de zende en mit die zende
weur ok de haver en rogge emeid. Va hanteerde de zende en moe
de welhaoke um daor mooie bossen mit te maken. Die bossen mussen wel ien of twei baanden hebben aanders völlen ze uit menare
en dat was de bedoeling niet. As dat dan klaor was mus het op hokken ezet worden um verder te dreugen. Nao een paar weken gung
dat hiele spul op de wagen naor een verzamelplaatse, daor weur het
an de miete ezet. Dat was nogal zwaor wark zodat die boeren

Nostalgie (vervolg)
mekare daorbij hölpen. Veul haanden maakt licht wark, dat wussen
ze toen ok al.
In de harfst kwam dan de dörsmeschiene um dat koren te dörsen.
’s Morgens ast amperan lochtig begunde te worden kwam de machinist al um de trekker, miestal een Bulldog of een Lanz, veur te
gluun. Aj as jongie neisgierig waren dan stun ie daor mit de neuze
zowat baoven op. As die trekker dan begunde te lopen gaf dat zo’n
mooi ‘plop-plop-plop-plop’ geluid daj dat oen hiele leven niet meer
vergeet. Zo’n dörsmeschiene was al mit al nogal een hiel gevaorte,
een dorskaste de peerdekop en die Bulldog of Lanz veur de andrieving. Acht volwassen kerels waren er neudig as dat gevaorte in bedrief was. De machinist, hij was mitiene ok de leider, de zaodweger,
twei opgooiers op de miete, een ingooier op de dörskaste. Bij de
peerdekop an weerskaanten een draodinvoerder en een stro-pakkensjouwer. Dat is nog ies wat aanders as de korenoogst mit een Combine, dat giet now wel wat gauwer. De machinist op die Combine
warkt wel wat langer deur, tot dat het giet dauwen. Misschien dat hij
ok nog wel een meinse sprek, as hij gelok hef kreg hij op tied koffie.
Indertied was ik een jongie van een jaor of tiene,
elf, mar het stiet nog steeds op mien netvlies.
Soms deink ik wel ies was ik nog mar dat
neisgierige en onbevangen jongie.
Ik weet het, ’t is verleden tied,
allent de nostalgie blef aover.

Jan Bruins
Dedemsvaart

