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Gemêênteraaisie
Verschene vrijdag was t‟r weer ‟t raaisie voor de gepensioneerde van de gemêênte Slierecht.
Wij ok mee. Al weer voor de derde keer. De vorige kere wazze me naer Gouda en
Hellevoetsluis weze vaere, deuze keer was Rotterdam aan de beurt. Azzie aankomt op „De
Zilvermeeuw‟ is ‟t al ‟n belevenis om aal die ouwe bekende weer is te zien. ‟t Is raor, mor
sommeges zie je ‟t hêêle jaer niet. Wethouwer Verbôôm hieuw een welkomswoortie en
verontschuldigde burgemêêster Boevée, die zat op een Drechtsteejeconferensie. Wethouwer
Van de Ven was t‟r ok bij. Aal gaauw zitte me aan een baksie med ‟n taortie. D‟r worde hêêl
wat herinneringe opgehaold. Vekansieverhaole over raaize naer aandere lande vliege over
taofel. De sfeer is hêêl ontspanne en aarg gezellig. Jammer is wel dà je mense mist die d‟r
anders aaltijd bij wazze. “Waer is die en die, oh ja, en dinges, en . . . en . . .!”

Haovestad
De vaertocht is prachtig. Aal praotende vlieg de tijd verbij. Voor ie weet zit jie op de Noord
en zie de hôôge flets en ketore van Rotterdam al opdoeme. Jammer dat de zon nie schijnt, dan
zou aalles d‟r nog vriendelijker uitzien. De lunch aan boord is primao verzurgd en d‟r wordt
smaokelijk gegete. De wethouwers Verbôôm en Van de Ven worde afgelost deur de collega‟s
Bleijenbaarg en van Koote. Vedder gao me weer, deur ‟t haovegebied van Rotterdam.
Indrukwekkend, aal die haoves, wad ‟n kraone en zôôvel conteeners. Wad ‟n nieuwbouw en
wad ‟n ontwikkelinge in zô‟n stad! Je kijk echt je ôôge uit!

Euromast
Dan legge me aan voor ‟n bezoeksie aan de Euromast. De liefhebbers magge omhôôg as ze
wille. Dan blijkt dad ‟n hôôp mense nò nooit op de Euromast gewist zijn. Hoe is ‟t mogelijk,
hee. Hè me net verhaole gehoord over raaize naer ‟t buiteland en over verre lande, mor een
attraksie vlakbij hè me nooit bezocht. Tja, zô gaot dat nou.êêmel, hee. ‟t Uitzicht op ‟t
platfurm is schitterend, mor nied optimaol, omdat ‟t wat somber is. Toch geniete me d‟r aamel
van. Mor nóg hôôger? Naer 185 meter? Belnêênt, daer motte sommiges nied aan denke!
Anders overwinne nae lang aerzele d‟r angst en gaon toch mee in de „Spees-sjuttel‟. Petjie af
hoor! Je draait mè z‟n aalle om de Euromast heen en je ken op ie gemaksie aalle kante op
kijke. Fenomenaol! Geweldig!

Trugraais
Eêmel trug aan boord worde me verwend med een ijsie, een happie en ‟n dranksie. Je kletst is
met die , je lôôp is naer ‟t buitedek, je maok is ‟n praotjie met die en met die. De tijd vlieg
verbij. As „k me verbaosd afvraeg waer ovve me nou aarges zitte, zegt t‟r êên uit mêênes:
“We zijn net d‟n Brienenoordbrug onderdeur, kijk mor achterom”. “Belnêênt”, antwoordt een
derde lachend, “we zijn al bij Alblasserdam, dat is de brug over de Noord!” Hilaoritaait alom.
Mor ‟t zeg aalles over de gezellighaaid en de sfeer aan boord. Neeje, ‟t was aamel primao
verzurgd, echt waer, ‟t was echt een fijnen dag. „k Vink ‟t aarg fijn dat de gemêênte dut ieder
jaer voor de ouwchies doet en „k hoop van harte dat dut mooie gebaor naer de oud-

medewaarkers in de toekomst in stand gehouwe mag worde. Dus wie weet, tot volgend jaer!
Gemêênte, bedankt!
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de femilies Vet(h) (nieuw) en Koppelaer in de “Geneaologische
Grabbelton”.

