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Aevendjies uit
Hebbe jullie dat nou ok? Soms is t´r weke niks bezonders en dan inêêns hè je hêêl
de week aalle aevende wat. Zô´n volle week hà ´k vleede week, aamel leuke en
gezellige dinge. Dà kè je wel is hebbe, hee. Dan hè ´k ´t nog gêên êêns over de
verjaerdag van Janne, of over m´n sport- en m´n vriendinneaevend. Belnêênt, dan hè
´k ´t over twêê hêêl bezondere aevendjies uit. Dat wazze aevende van de Historische
Verêêniging hier in Slierecht en van tenêêlclub ´Onder Ons` in Giessenburg.

Bel, bel . . .
D´n aevend van de H.V.S. wier gehouwe in Over-Slydrecht en zou om acht uur
beginne. Toe me om zeuven uur med ´n ploegchie aankwamme om de stoele klaor
te zette, wazze de eerste bezoekers al gearriveerd, ze wouwe een goed pleksie
hebbe. Om half acht hoorde me een binnekommer al zegge: “Nou ben ´k expres aarg
vroeg gekomme en nou kan ´k nò nie vooraan zitte!” Om kwart voor achte zat de zaol
al tjokvol en d´r bleve d´r steeds mor meer binnekomme. Zôôvel volk hà me glôôf ´k
nò nooit binne. Sommeges doche dat ´r wel twêêhonderd man aanwezig was. Joke
van de koffie doch aan dik 160 man. Was t´r dan zô´n bezonder program? Belnêênt!
D´n aevend wier deur aaige leeje verzurgd. Fred en Wout hadden ´n aarg leuke film
gemaokt vanuit ´n bôôt op de revier. Zôdoende zag ie Slierecht is van ´n andere
kant. Prachtig! Terecht krege ze veul applaus. Dan die Twêê Kraaië, hee. Neeje,
neeje, geweldig. Wat wete die broer en zus (en gêên man en vrouw, zôas ´k in twêê
plaetselijke krante las!), een zaol plat te speule en mee te krijge met ´r versies over
hêêl gewone dinge in ´t Slierechs. Een vondst vong ´k dà ze de refraaintjies med ´n
biemer grôôt op ´n schaarm projekteerde, zôdat de zaol lekker mee kon zinge. ´t Zou
me niks verbaoze as die twêê nog is landelijk bekend worre. Grôôte klasse.
Tussedeur kwam d´r nog ´n vrouw in plat Slierechs vertelle over d´r tante
Odderjonnao en over Maoike d´n huisnaaister. Jammer dà voorzitter Stoij mor ´n
paor bosse blomme uitdêêlde. Wat mijn betreft had die d´r 160 uit magge dêêle, voor
aalle bezoekers een ruikertie, want wat was dat een zaol vol heerlijk, meelevend,
enthousiast publiek! ´k Zou wille zegge: “Bel, bel, bel, ´t is toch host bekant nie te
glôôve, hee!”

Tenêêlstuk
Dan dien aevend van ´Onder Ons` in De Til in Giessenburg. Ok een stampvolle zaol.
Ammeteurs die een tenêêlstuk opvoerde mè veul verwikkelinge. Mevrouw doch dà
meneer een verhouding had en vreemd gong, meneer doch dà z´n vrouw wat had
mè Franse, of met de tuinman . . . D´n huishouster die van aalles ontdekte . . . de
tante van Franse . . . de vriendin van mevrouw, de ´relaosie´ van Dirke . . . Wat
speulde ze aamel mè veul vuur. Wat deeje ze ´t goed! We hebbe zô fijn zitte geniete.
´t Was wà je noemt ´n heerlijken aevend! ´n Grôôt complement aan Wim Koppelaer
die dat voor mekaor gekrege het! Trouwes, ´n bekant nog grôôter complement voor

Rutger van Breemen, de man in de kast en in de lamp, die in een week tijd de rol van
Franse mos instudeere omdà Michel de Bruin plotseling ziek geworde was. Dà ´s
trouwes ok aarg, hee. Dan bè je een jaer bezig mè zô´n rol en dan wor ie op ´t leste
mement ziek. Van harte beterschap! Stiekum vong ´k ´t aarg leuk dat de voorzitter
deur liet schemere dà ze volgend jaer messchie wel weer in Slierecht zalle speule.
´Onder Ons` hoort volges mijn gewoon in Slierecht, vinge jullie ok niet?

Hêêl gewoon
Wà ´k nou faailijk aailijk kwijt wil in dut stuksie is dat ´t nied aaltijd grôôt opgezet en
duur hoef te weze. Netuurlijk gunne me aalle artieste veul succes. We snappe ok
best dat ´r gêên weg trug is. Mooier, grôôter, flitsender. Meer licht, ´n grôôter orkest,
meer artieste, grôôtere zaole en veraal . . . meer show! Buitesporige koste, miljoene
kostende produkties. Champagne en kaviaar . . . Van ons mag ´t en we gunne
iederêên veul plezier en de artieste hêêl veul applaus, echt waer. Mor Besjaon en ik,
we hebbe zô buitegewoon genote van die twêê gewone aevendjies uit. En wij nied
allêên, hoor. Twêê zaole vol blije mense zalle ´t mè me êêns zijn. Hêêl gewoon!
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Van Lêêuwe (nieuw) en
Stoij in de “Geneaologische Grabbelton” en veul nieuwe schoolklasfotoochies met
Slierechse gezichte…

