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Ope dag Lockhorst
Beste mense, dat was wat ´n zaeterdag! Sjongejonge, bel, bel! Meraokels, wat hè ´k
genote op dien ope dag van DE LOCKHORST! Wie d´r zelf gewist is hoef nie vedder
te leze, want die het ´t med aaige ôôge kanne zien. Mor wie d´r nie gewist is… nou
die hed echt wà gemist. Wad ´n spul! Wà mooi! Gelijk al azzie binnekomt vaalt ´t op
hoe rejaol d´n opzet is. Een ruime intree, med ´n prachtige vloer en ´n mooie
lichtinval. Gezellige zitjies en ´n brêêje koffiebar. Wà me ok gelijk al opviel was dien
mooie ridder in dat mederne spul. Geweldig dà ze in zô´n aaigetijds gebouw toch de
link naer ´t verleeje hebbe wete te legge. Dat zie je ok deurgevoerd in de prachtige
gotische femilienaome van de ambachsheere van de vroegere heerlijkhaaid DE
LOCKHORST, bove de deure naer de anderande zaole en ruimtes. En dan die
waopens op die grôôte lappe stof in de kollesaole ´AMBACHTSHEERENZAAL´.
Geweldig! Echt schitterend en indrukwekkend! Wad ´n aanwinst voor ons
baggerdurp!

Verêêniginge
Gelijk bij binnekomst wazze die loi van InterNos al bezig. Die wete aaltijd medêên
een glimlach op ie gezicht te tôôvere. Heerlijk! Die magge ze wat mijn betreft veul
meer inschaokele as t´r hier in Slierecht wat te doen is. Allêên… zeg is eerlijk…
speule sommige nied aals te goed? Dà vrouwchie met ´r emmertie bevôôbeld, of die
elektriezijn die nog van aales liep te rippereere en dien waarkman mè z´n
trapleertie…
Zijn ´n hôôp Brijhappers nie veuls te nuchter om daer maggestraol tenêêlspel in te
zien? ´k Zag t´r naomelijk nogal wat med ontzag trugdaainze as t´r weer is zô´n
zôgenaomde waarker bezig was. Des te leuker voor de tenêêlspeulers en de
liefhebbers van tenêêl! Eerlijk gezeed zou ´k zô lid wille worre van zô´n groep. Mor
dà ving ´k bekant bij aales. Azzie ´t enthousiasme van de volksdansers ziet, of van
de malletband, van de zangers van ´t kaomer- of van ´t baggerkoor, je zou toch
ommers zô mee wille doen! Wà denk ie van de aktivitaaite van de Anders Aktieve?
Ok leuk! Geweldig en petjie af!

Sporthal en zwembad
Vanuit ´t nieuwe zaolecomplex kà je binnedeur naer de sporthal en ´t zwembad. ´k
Vink ´t onvoorstelbaor knap van ontwaarpers en bouwers dà ze nieuwbouw zô
prachtig wete te integrere mè bestaonde bouw. In de sporthal wazze anderande
demonstraosies van diverse sporte, zôas Tea Kwan Do, voetbal, ritmische gym,
volleybal en nog veul meer. En in ´t zwembad? Trimzwemme, aquarobic, snorkele,
waoterpolo, D.W.F., d´r was echt van aales te doen en te bekijke. D´n hêêle opzet
was geweldig attractief opgezet. Iederêên keek z´n ôôge uit en was vol lof voor ´t
nieuwe spul en de orgaonisaosie van dien ope dag. Aale lof voor iederêên die d´r bij
betrokke was!

Mesienkaomer
Weet jie wad ok aarg de moeite waerd was? De rondlaaiding deur de mesienkaomer
van ´t zwembad! Sjongejonge, daer hè je toch echt gêên idee van! Wie, nè zôas ik,
nog in ´t pierebadjie in de haove gezwomme het, weet echt niet wat ´r voor kom kijke
om een zwembad in deuze tijd draaiende te houwe. Mor eh… ´t lijkent me veul
beterder om daer is een apart verhaoltjie over te vertelle. Trug naer de Van der
Burch- en de Van Bylandtzaal waer wethouwer Blijenbaarg liep te glimme van trots.
Hij vertelde al weer vooruit te kijke en was in gedachte al bezig met de invulling van
een cultereel plan. Hà ´k vleede week nied erges geleze dat ie vong dà me de
Bonkelaer nou mor is motte vergete? ´k Denk dat ´t mislukke daervan bij ´n hôôp
mense nog steeds hêêl hôôg zit, mor azzie dut nieuwe complex ziet, mò je en mag ie
toch echt oprecht hope en verwachte dà me d´r een schitterend alternetief voor trug
gekrege hebbe. Lae me hope, voor aale betrokkene, en voor aale inweuners van
Slierecht, dat ´t ´n hêêl grôôt succes mag worde!
Korsjonnao
P.S. Wie enkelde foto´s wil zien van dien ope dag, mod is kijke op onze website
www.historie-sliedrecht.nl Daerop ok aander verêênigingsnieuws zôas in de maond
jannewaorie de femilie De Bruin in de “Geneaologische Grabbelton”.

