Pannenkoeken eten in manege Balans weer groot succes !
De traditionele pannenkoekenmiddag in manege Balans in Dreischor is weer een groot succes
geworden. Ruim 40 ouderen van 60+ en de mensen die in Noordgouwe ter kerke gaan van
dezelfde leeftijd beleefden weer een mooie middag.
Wethouder Wout v.d.Berg kwam namens de Gemeente een kijkje nemen, immers de subsidie
die de gemeente geeft uit de pot Leefbaarheid is voor dit soort activiteiten bedoeld. Ook de
N.H.kerken van Dreischor en Noordgouwe dragen hun steentje bij, de Dorpsraad van
Dreischor eveneens. En zeker niet op de laatste plaats manege Balans die de sfeer creëert,
de pannenkoeken bakt, de soep en het ijs voorschotelt aan de gasten en shows verzorgen.
Wethouder v.d.Berg sprak zijn waardering uit voor de mensen die aanwezig waren, gezien de
leeftijd is duidelijk dat er veel aanwezig zijn die dit absoluut verdienen door hun inzet voor de
gemeenschap in de voorbije jaren. Ook ds. José v.d.Putten kwam langs en is steeds weer
onder de indruk van het gebodene.
De Zwarte Parels reden een hele mooie Kür op muziek , het leek wel of de Friese paarden
zwarter waren in de vernieuwde accommodatie van Balans en de showjassen blauwer ! Ook
de Kür van Santoucha v.d.Meij met Winsor was prachtig. Als extra had de SPGSD een 2-tal
amazones uitgenodigd hun geliefde paardensport als therapie te tonen en Guusje Backer en
Valesca Saman lieten die zien in mooi gereden proeven.
Maar klap op de vuurpijl was uiteraard de onderlinge sfeer. Ouderen blijven betrekken bij het
leven zoals dat geleefd moet worden. Dat het eten daaraan bijdraagt is een feit. Soep,
pannenkoeken, ijs, koffie of thee, een wijntje, het was er allemaal de praatjes met elkaar
zeker ook. Zelfs oud-Reisenaeren kwamen een kijkje nemen en spraken na afloop via de
fooienpot hun waardering hiervoor uit. Herhaling lijkt op voorhand al een zekerheid de
organisaties doen hun best daar zal het niet aan liggen !

