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’t Slierechs Meseum
Nou ‟t Slierechs Museum pas weer heropend is en we ‟t voorge keer al over ‟t
Baggermeseum hadde, lijkent ‟t ons leuk om wat over dat vergrôôte meseum te
vertelle. Om te beginne kenne me de mense die d‟r van hôôg tot lêêg aan gewaarkt
hebbe filestere, wat we bij deuze ok doen. Wat is ‟t prachtig en grôôt geworde en wat
is t‟r een waark verzet om ‟t voor mekaor te krijge. Aale lof hoor!!
Azzie zôas vanouds de trappies op komt is t‟r in ‟t ouwe Gemêêntehuis nie zôveul
veraanderd, behaalve dan, dat ‟t deur ‟n vaarfie was frisser aan doet. Dat komt
meschie ok wel deurdat ‟r nou meer ruimte gekomme is om de spulle neer te zette,
wat ze wasse echt uit d‟r jassie gegroeid.
‟t Grôôtste pronkstuk is wel de prachtige arretikker, die nou vanwege de heropening
prachtig versierd is mit aanderande blomme. Vanuit die zaol kè je in de hal van ‟t
nieuwe gedêêlte komme en vandaer kom-ie dan in de grôôte zaol die voor
wisselende tentôônstellinge gebruikt kan worde. Zô is t‟r nou ‟n tentôônstelling van
aalerlaai speulgoed van ‟n verêêniging die dat aalemael verzaomeld hèt. Je staot „r
van te kijke wat ze laete zien. D‟r zijn poppe en spoortraaintjies, spellechies en
zêêbôôtjies, serviesies en blokkedôôze, paerdewaoges en windmeulentjies.
Veul dinge bewege of draaie. Die meneer van die verêêniging was taomelikjk grôôs
mit ‟n draaiend meulentjie mit ‟n meulenaer en ‟n ezeltjie. Hij doch, dat „r meschie
mor êên van in Nederland was of meschie wel van de hêêle wereld. Hij had trouwes
nog veul meer te vertelle, mor ‟t zou niet aerdig zijn as wij dat zouwe doen ‟t Is leuker
om zelf te gaon kijke en te luistere wat ‟r aamel verteld wordt.
As we in de hal naer beneejene gaon, is daer weer veul te zien. Zô staot „‟r ‟n
komplete touwslaogerij die meschie wel honderd jaer oud is. De onderdêêle zijn
korter bij mekaor gezet, omdat de touweboan waer die uit gekomme is meer dan
twêêhonderd meter lang was. De touwe die d‟r op gemaokt wiere verschilde van
bingtouwchies tot aarmdikke sleeptrosse voor de zêêvaert. Zô ‟n stuk kaobel is t‟rok
te zien.
An d‟n aandere kant van de zaol staot ‟n komplete hoepmaokersstelling mit de
gerêêdschappe die d‟r bij hore en ok de gemaokte hoepe. Twêê stellinge in ruste,
waerbij vroeger onbeschijfelijk veul gezwoegd en gezwêête zel zijn. Daer tussenin
staot ok nog as herinnering, gerêêdschap van de scheepstimmerloi waer vroeger
gêên elektricitaait aan te pas kwam.
Wat ok ‟n topper is en al sund de heropening veul belangstelling hèt, is ‟t
kroijenierswinkeltjie van Boere. Die had z‟n winkel tegeover ‟t Baggemeseum. As we
‟t goed hebbe sting d‟r op z‟n winkel: WIJNEN EN COMESTIBLES (fijne eetwaere).
Hij leverde dan ok vernaomelijk aan de rijkeloi en broch z‟n boodschoppe rond in een
oto die op z‟n aaige al ‟n meseumstuk was. ‟n Foto d‟r van staot op de tôônbank.

Wat ‟r aamel in ‟t winkeltjie staot of hangt is teveul om op te noeme, daerom mor ‟n
paor dinge: ‟n pak Goudao kaerse, ‟n dôôsie Glim, paksies thee en koffie en gaot zô
mor deur. Kokers (pepiere zakke) mit z‟n namo d‟r op hange bove de tôônbank as
bewijs van echthaaid. Echt ‟n winkeltjie waer de gezellighaaid van vroeger afstraolt.
Onder ‟t vroegere Gemêêntehuis is vedder nog ‟n schoolekaoltjie mit ouowerwetese
schoolbanksie. ‟n Flink gedêêlte is gerizerveerd voor de huishoudelijke spulle die in
een klaain weunkaomertie mit ‟n bedstee staon en in ‟n wat grôôtere waer ‟t klêêd
leet”.
Los daervan zijn d‟r nog aanderande spulle van ‟n koppiestaailtjie tot ‟n stamp in ‟n
waskuip en ‟n brôôdtrommel tot ‟n zand, zêêp en sodao reksie.
Wat ‟r nog meer staot of leet is teveul om op te noeme. We kennen „t aanders zegge:
“ ‟t Is ‟t beste om zelf te gaon kijke, je zel d‟r gêên berouw van hebbe!!!

