Kader: 924
Vandaag, 13 oktober, houdt dhr. Arie van Dijk uit Papendrecht een lezing getiteld ‘Verloren Land Herwonnen Land’. Centraal staat De Groote Waard, een gebied ten zuiden van de Alblasserwaard.
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: het Griendencollege aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan.

Openbare ULO/MULO aan de Wilhelminastraat …

Reünie ulo, mulo, maovo
’t Wier al maonde gefloisterd in de Kaarekbuurt en in resterantjies. D’r zou ’n reünie op
komst weze van d’n Openbaore MULO. In 1987 schijnt ‘r ok al is êên gewist te zijn, mor daer
weet ik niks van. ‘k Ben daer ok nie gewist. ‘k Was onderlest nog bij êên van de
orgaonizaoters. D’r schijne loi van haainde en verre te komme. Je weet ommers nie waer
iederêên gebleve is. Daerom lijkent ’t mijn ’n hêêle klus om iederêên te vinge, veraal omdà
maaider nae d’r trouwe meestal nie meer onder d’r maaisiesnaom bekend staon. ‘k Zag
tevaallig onderlest Anja Hartog, jaere nie gezien. ‘k Zee tege heur: “Weet jie nog dà je gebak
bestelde voor loi die tegenover onze klas weunde? Die wisse van niks en wij konnen ’t zien as
d’n bakker aanbelde.” Ze wis ‘t nie êêns meer, zee ze.

E-mail en internet
Voor aalle zekerhaaid nog wat infermaosie. Je mag allêên komme as ie betaold het en dà ’s
nermaol, want d’n orgaonisaosie wil graeg wete op hoevel loi ze kanne rekene. D’n daotum is
zaeterdag 6 november, vanaf 13.00 uur mag ie komme. ’t Is in ‘t Griendecollezie, Kaomerling
Onneslaon, in Slierecht uiteraerd. De koste zijn 15 Euro, daervoor krijg ie ’n baksie mè taort,
toosies en netuurlijk ok dranksies en messchie wel ’n pikketaonessie. Dà bedrag mò je op z’n
lest op 15 oktober overgemaokt hebbe; dan mò je wel je naom, voor maaisies je aaige naom
en, as ie ’t het, ok je E-mail adres d’r bij schrijve. ’t Gironommer is 517373 op naom van W.
M. Verhoef. As ie nou nò nie genogt weet, mò je mor eefies kijke op Griendencollege.nl.

Nog net
Ik kè me m’n aaige schooltijd op de MULO in de Willeminaostraet nog goed herinnere. ‘k Zat
in 1962 in d’n êêste klas. In die tijd wier d’r nog hêêl schaarep gekeke of ie wel met de mode
mee deej. ‘k Hà bevôôbeld ’n broek mè wije pijpe, mor naauwe pijpe wazze mode en dan
wier ie toch wel schuin angekeke. Hedetendaege kà je aalles draoge zonder dà je naegekeke
wordt. ‘k Gong iederen dag graeg naer school, veraal taole lagge mijn ’t beste. ‘k Ben
benieuwd hoe of ’t met iederêên is, de êêne zal ’n buiksie hebbe, d’n aore ‘n kaol hôôd,
sommeges zalle getrouwd weze, geschaaije of allêên … En wà denk ie van aal die leraere? Op
6 november zalle we ‘t aamel zien. Opgeve ken nou nog net! Tot ziens dan mor, hee!
Macky van Leeuwen – de Jong

