Beeld van Poverpottenjongen aan de Rembrandtlaan …

Na het poverpottenfestival wacht het Sliedrechts Museum een volgend evenement. Aanstaande vrijdag is daar de opening van de tentoonstelling ‘Wijk D/E/F door de jaren heen’.
Vanaf zaterdag is de foto-expositie voor iedere belangstellende geopend. De fotoboeken
‘Wijk D/E/F’ en ‘Wijk C’ zijn vanaf dan te koop! Meer info: www.historie-sliedrecht.nl

NOG IS
OVER POVERE …
Nou ik dut stuksie zit te schrijve, is ’t
alweer d’n twêêde week van
twêêduzendellef en zi ’k nog effe
trug te denke aan de afgelôôpe fêêsdaege en de jaerwisseling. ’t Afgelôôpe jaer is omgevloge. D’r wazze diepe daole, mor ok fijne dinge te beleve. Zô mos ik eefies trugdenke aa m’n
kaainderjaere en wat ik beleefde in december. Netuurlijk Suntereklaos met de kedoochies, peperneute, suikerebêêsies en marsepaain. Dat was nog mor net vôôbij of

ik vroog m’n vaoder om bij slaoger Veldhuize een vaarekesblaes te bestelle, want ik
wou graeg een goeje poverpot hebbe. Nou, aalle jaere maokte die een hêêle goeje.
Ik kon m’n aaige dan zôô verheuge op ’t rondgaon in de buurt, bij opa‘s en opoes én
omes en tantes om te povere én op aalles wà ‘k zou krijge.

Spaorpot …
Bij d’n êêne kreeg ie een paor cente of een stuivertie en bij aandere
mense somtije een paor snoepies,
een oliebol of een appelesien. Bij
femilie was ’t wel is een dubbeltjie
of kwartie en dan was ie d’n hemel
te rijk! Onderweeg blééf ie telle en
snoepe. As ie aandere poveraers
tegekwam, gaf ie mekaor de
adressies waer ie ’t mêêste kreeg,
en die wiere dan ok gaauw bezocht. Aan ’t end van d’n dag wier
d’r voor de leste keer geteld, en
dan mos ie naedenke wà je mè j’n
buit gong doen. ’k Glôôf dat ’t mêêste in je spaorpot ging, mor dat weet ‘k nie meer zeker. Dà’s hêêmel nie belangrijk,
want ’t plezier dà’k t’r aan gehad het, is toch wà me ’t aaldermêêste is bijgebleve.
Toe’k in de krant las dat ‘r in ’t Slierechs Meseum poverpotte gemaokt zouwe worde,
herinnerde ik mijn aaige belevenisse met ‘t povere en vandaer dut stuksie.

Tillevisie…
Ok de tillevisieuitzending
over ‘t maoke van de poverpotte hè ’k gezien. Geweldig dà dat nog steeds
deur vrijwilligers van d’n
Historische Verêêniging wor
gedaen. Petjie af daervoor,
hoor! ’t Plezier straolde d’r
vanaf bij zôôwel de vrijwillegers as de bezoekers en de
dêêlnemende kaainder. ’t Is
te hope dat dut nog tot in
lengte van jaere gedaen zal
worde en dat ’r zô opnieuw een tredisie is gebore, waerdeur ’t povere zel blijve. ’t Zou
dôôdzonde zijn as ’t zou uitstaareve. ‘t Is me wel opgevaalle dat ’t poverpottevaarsie
nie alleevel ’t zellefde wor gezonge. Ik vroeg m’n aaige af of daer ’n verklaoring voor

is. Afijn, aamel nie belangrijk. ’t Plezier stao voorop. Ik wens voor vollegend jaer aalle
maokers en poveraers weer veul succes en hêêl veul plezier!
Piet van Grietjies.

