Afhaalmenu
Vrijdag 15 oktober 2021
Hutspot met rookworst en spekjes plus een toetje
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Herfst
Zittend in de herfst van mijn carrière kijk ik naar buiten en zie dat de jaarlijkse herfst echt is
begonnen. Regen, regen en nog eens regen met windstoten van heb ik jou daar. De vijver in de
tuin is overstroomd de vissen, waarvan ik van de drie nog vier over heb, zwemmen warempel
over het gazon. Niet heel ver maar toch. Dat aanschouwende zit ik maar te prakkiseren over de
lente van mijn pensioen. Wat staat mij dan te doen. Nog steeds geen hobby op de kop getikt.
Gelukkig heeft een goede vriend van vroeger mij betrokken in zijn Drents talige project,
Underweg, over plekken in Drenthe waar Drentse dichters een gedicht aan gewijd hebben.
Bijna al die dichters bint al uut de tied. Maar niet allemaal. Zo was het mij gisteren een
genoegen om met Gerrit, de vriend, een ontmoeting mee te maken met Egbert Hovenkamp.
Eerst in Eext in museum de Kluis en daarna in Egberts woning in Assen. Een kleurrijk man die
mooie dingen heeft geschreven. Ik noem het dingen maar het is eigenlijk verhalende dichtkunst.
Eén van zijn bekendste werken is Ergo Eext Echo. Hiermee haalt hij Amerika naar Drenthe
maar dan het tegenovergestelde. Snap ie ’t nog? Ik kan er niet teveel aan wijden want dat komt
volgend jaar allemaal in boekvorm uit. Kijkt u maar eens op Underweg.eu Deze site zit nog in
de opbouwende fase maar hier krijgt u alvast een beeld van wat u kunt verwachten. Ik weet niet
eens of ik dit wel allemaal mag opschrijven van Gerrit. Als hij het liever niet heeft, het kwaad is
reeds geschied. Nog even een leuke tegeltjestekst van Egbert Hovenkamp:
AS DRENT BINJ ALTIED STONED UMDAJ TUSSEN HUNNEBEDDEN WOONT
© Egbert Hovenkamp II
Trouwens, als u in Eext bent moet u even gaan kijken in museum de Kluis.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

