Tied veur de Waog ?
Op een mooie zundagmorgen, zo tegen negen uur
Met de kop vol spiekers, haal ik de fietse uut de schuur
Vol goede moed en met een peukie in de snufferd gao ik weer op pad.
Met de voetbaltasse goed gevuld bovenop het achterrad
En dan met een bak koffie naor het kleedhok toe
“Hoe ist thuus? hoeveul hei zeupen, en hoe ist met je va en moe?”
Anderhalf uur loop ik de veters uut de schoenen op de gruune mat
Het was weer niet genog, zeuven tegen en wij iene op de lat
Dan maor em kieken hoe het in de kantine giet.
Het is nog gien 12 uur dus wij hebt zeeën van tied
Allemaol doet wij vief gulden op taofel, want wij hebben dorst
Dan bestellen de mannen wat pilsies, gehaktballen en dreuge worst
“Bliksem” het is nou al bijna zes uur wat giet de tied toch snel
Wij bent jong en hebben de pokkel nog niet niet vol, dat snap ie zeker toch wel?
En zo heuren wij zoals altied de wekelijkse gestelde vraog ...
... “He jongs, is het nou gien tied veur de Waog?”

Eddy Rozema

Kraaien
Krassende kraaien
In de klokkentoren
Hun nest van takken
Mysterieus

‘t Peerd
Speulend in mien slaopstee of bij de heerd,
Heurde ik an ’t geluud van ’t peerd,
Wie de leide had van de Belg of twiespan,
en ok de etenstied gaven ze daormet an.
Ze kwamen van de es, deur de Vorsboom en non langs oes hoes
Um te gaon middag-eten: erpel, vleis en moes.
Naomiddags nog een keer en dan anders um,
Want het karwei was nog niet of want het was nog mar het begun.
Erpel poten, bieten dr in en de haver weur zeit,
De rogge stun d’r al, want nao Sint Margriet weur dat as eerste meit.
Het peerd was dagelieks veur elke boer zien grootste vrind
Was gehoorzaam en arbeidsgezind.
Harm Abbing

Storm
Witte koppen
Op hoge golven
Rollen af en aan
Sterk

Marij Rahder

Bloemen
Geven vrolijkheid
In mijn tuin
Veel kleuren en geuren
Genieten!

Onderweg ‘rondom de oude toren’
Vol hartstocht ren ik door de Hesseler dreven.
Misschien ben ik op tijd of duurt het nog even.
Via Benneveld spurt ik door de Broeklanden naar Sleen.
Waar gaat dit heen? Ik ben helemaal alleen.
In een lekker ritme loop ik door Aalden en Zweel.
Of was het Meppen? Weet ik veel, ik blijf wel heel.
Bijna sla ik op hol, toch doe ik het voor de lol.
Om mezelf nog even extra te verwennen,
cross ik, high speed door de Mepperdennen.
Maar in het Klenckerbos kom ik pas echt goed los.
Ik hoef mezelf niet aan te sporen bij “de oude toren”
Daarna in gestrekte draf loop ik snel de Pandijk af.
Het gaat vlug, daar zie ik al de Oosterhesselerbrug.
Op de rotonde draai ik nog gauw een extra ronde.
Door Wachtum en Dalen ga ik het juiste tempo halen.
Langs het Zwindersekanaal ga ik aan de haal, vol spoed.
Het gaat heerlijk, het gaat fijn, ik voel me goed.
De regen klettert, de wolken vliegen hoog.
Hé kijk, daar bij die bomen begint al de Boerdijk.
Bij het Oostopgaande ga ik west, ik voel mij best.
Als echte vent ken ik op het cement geen sentiment.
In Nieuwlande bij de kerk begint het echte zware werk.
Op de Scheid ben ik mijn energie nog lang niet kwijt.
Ik heb me gespaard langs de Hoogeveensevaart.
Want op mijn gemak loop ik nu over het Langerak.
Met de wind in de rug ben ik zo in Geesbrug.
Bij de ophaalbrug ren ik nog eens heen en terug.
Op de zandpaden in het bos bij de Hoogestoep
vergeet ik alles, ik wil echt helemaal geen troep.
In deze bossen hoef ik nu eens niet te lossen.
Op de uitgestrekte hei, voel ik mij vrij en blij.
Ik loop nu hard door en keer bij het Mekelermeer.
Ik voel mij een echte held in het Geeserveld
Zo loop ik nu al uren, hoe lang zal het duren?
Ik ren maar voort, naar de volgende dag, naar morgen.
Ik hoor mijn hartslag, als ik hardloop heb ik geen zorgen.
Zonder iemand te hinderen sprint ik over de Es van Zwinderen.
Relaxed vervolg ik mijn race over de klinkers van Gees.
Op de Geeseres geef ik iederéén hardlooples.
Tot in het Oosterhesselerveld ben ik nog lang niet uitgeteld.
En het is geen klucht er is genoeg frisse lucht.
Want hardlopen hier doe je voor je plezier.
Daar is eindelijk weer eens de zon, puur natuur.
Ik geniet van een vlinder en ruik het fluitenkruid.
Ik ren zo snel ik kan, zo lang mogelijk, alles zingt.
Ik ga door, ik weet waarvoor en niemand houdt mij tegen.

Klaas Nienhuis

De boer
Zijn bestaan licht op de loer
HELP! Iedereen moet dit weten,
Zonder de boer is er geen eten

Gea Cremer

Het Wasschup
Het begun met een knipooog en een aai
Hie was eerst een beetien stug en saai.
Zie deed er een scheppie boven op
En dacht ik streel hum op zien kop:
Het ies brak en ze leupen naost mekaar
Te vergelieken met een knieftig jong paar.
Eerst verloven en dan later trouwen
Zie wussen het zeker umdat ze van mekaar gungen houden.
Het wasschup was een hiele dag groot feest
De buren, vrienden en femilie hadden veul plezier en zie zulf het meest
Brandewien, fladderak, cognac met broene suker en advocaat
Lekker eten, het feest was een traktaat.
Dansen, hossen, de joep en de vleta
Alles kwam veurbij: Het was MEGA.

Harm Abbing.

Dorp,
Oude boerderijen
Rondom de kerk,
Kom ook en geniet.
Dorpswandeling!

Tiny Post Vrielink

Rommelmarkt in het dorp
Het ruimt zo lekker op
of
Je tikt voor een prikkie iets op de kop
Heel veel mensen zijn blij
En de vereniging vaart er wel bij

Gea Cremer

Zee
De golven
In de branding
Ik ren er in
Nat

Marij Rahder

Wind
Lekker fris
Door mijn haar
Lopen op het strand
Samen

Hans Lugies, een veehandelaar in hart en nieren.
60 jaor lang op verschillende markten een vertrouwd gezicht.
Wekelijks in de weer met zien opgekocht dieren,
Beschouwde zien marktgang haost as een plicht.
Zo gung hie naor de markten in Hoogevene, Möppelt en naor Zwolle,
Elke week weer um zien dieren te verkopen.
Miestentied waren ’t koenen, maor ok wal ies een bolle.
Wat as ’t een mooi gezicht um hum daor rond te zien lopen.
De nachten waren veur hum vaok van körte duur,
Want veur een veehandelaar begunt de dagen vrog.
Zo’n veetransport begunde miestentied al in ’t nachtelijke uur,
En as hie laoter vertrök had hie gien tied genog.
Maor op een gegeven moment was d’er haost gien handel meer.
Want teveul dieren bij mekaor dat gaf problemen.
De reden hiervan was de besmetting met mond-en-klauwzeer,
Dus mussen ze vanof toen allerlei veurzörgen nemen.
Oeteindelijk weurden de veemarkten zo goed as hielemaol opheven,
En kregen al die marktterreinen een aandere bestemming.
Van die olde markttraditie is vrijwel niks meer overbleven,
’t Ienigste dat nog rest is een nostalgische herinnering.
Nao 60 jaor is Hans oeteindelijk stopt as handelaar in vee.
En kwam zien tied um te genieten van zien pensioen.
Terugkiekend op die 60 jaor is hie eigenlijk best tevree,
Umdat hie ‘t non gewoon lekker rustig an kan doen.

Jannes Bennen

Klokkentoren
Helemaal alleen
Van rode baksteen
d’Oude toren van Oosterhesselen
Uniek

Rondom de Oude Toren
Klokkentoren
Helemaal alleen
Van rode baksteen
d’Oude toren van Oosterhesselen
Uniek
Kraaien
Krassende kraaien
In de klokkentoren
Hun nest van takken
Mysterieus
Bloemen
Geven vrolijkheid
In mijn tuin
Veel kleuren en geuren
Genieten!

Leny Riemersma

Kerk,
Losse toren
Met zijn verhaal,
De trots van Hessel’n,
Kerktoren!

Tiny Post Vrielink

Zaailing
Kleine boom
Heeft rood blad
Is al flink gegroeid
Esdoorn

Marij Rahder

Zon
Komt op
Hij is oranje
Het is heel mooi
Warm

Onderwerp:
D’er lig een stien an de kaant
van de weg,
D’er lig een stien an de kaant van de weg,
en daorop een bordtie dat eigenlijk alles zeg.
Tussen Meppen en Aalden weur ‘s aovunds de stilte versteurd,
Op die novemberaovund is daor wat args gebeurd.
De burgemeester die an ‘t belang van de gemiente dacht,
Weur daor deur de bezetter um ‘t leven bracht.
Tussen Meppen en Aalden, een stien langs de straot.
Gien wonder dat mien gedachten naor die herfstdag in 1944 gaot.
Ophaold van hoes, zogenaamd metneumen veur verheur,
Maor die nao een kilometer of wat zien leven al verleur.
Zien inzet veur zien gemiente hef hie betaold met zien leven,
Terwijl de bezetter een vluchtpoging as reden op hef geven.
Een stien, halverwege die twee kleine dörpen op ‘t Drentse zaand,
lig daor as symbool veur ‘t ontbreken van rede en verstaand.
Een stien die meer dan ‘t starven van ien persoon te zeggen hef,
maor de waanzin, ‘t verdriet en ontredddering deur oorlog an oes deurgef.
D’er lig een stien an de kaant van de weg,
en daorop een bordtie wat eigenlijk alle zeg ...

Jannes

Kind
Nog klein
Probeert te lopen
Stapt op echte schoenen
Trots

De olde iek
Met muite hef e de eerste jaoren deurstaon
Oet een klein ekkeltie was ieder met hum begaon.
Mooi an de rand van de hof stunne daor
En kende nog niet veul gevaor.
An ien kaant een draod met een spieker in zien lief
An de andere kant het pompstraot slootie met water gerief.
Hie stun mooi allen met zien brede takken,
En har wal veul geluk: er kwam nooit ien um te hakken..
Jaorenlang hef e de dunder en bliksum trotseerd,
Ok de wind en hevige sturms hebt het prebeert.
Mar de inmiddels hiel olde drentse iek
Is stark en zot nog gehiel niet bliek.
Hie rekent er op, dat e zeker nog dartig jaor metgiet
En is misschien nao 200 jaor ies een keer oet de tied.

Harm Abbing

Specht
Pikt mieren
Uit het gras
Krijgt geen zere nek
Mazzel

Mijn Drentse duffel
Nog voor ik wist dat ik zoekende was
Had ik het gevonden
Het paste me als een oude jas
Nee, niet zo´n dunne van katoen
Maar een van
Veen, heide, steen
Groen
Deze jas
Door generaties gedragen, verbouwd, hersteld
Trek ik aan
In het bos, langs beken, dwalend
Over het heideveld

Anne van Straaten / 0722

Vogel
Een klap
Tegen het raam
Valt op de grond
Dood

