
Aalles zat mee op ’t jubeleumfêêst (973) 

Aalles zat mee op 't jubeleumfêêst van d'n Historische Verêêniging 'n afgelôôpe zaeterdag in 
'De Griende'. D'n dag begon gelijk al straolend en d'n opening deur burregemêêster Boevée 
was voor veul mense 'n grôôte verrassing. De leeje die vanaf 't begin af aan lid wazze, dus al 
dertig jaer, wiere in 't zonnechie gezet en d'n oudste, meneer 't Jong, kreeg 't eerste exemplaor 
van 't jubeleumboek 'Stuksies en Bietjies' deur d'n burregemêêster uitgeraaikt.  

En vedder? 't Is bekant moeilijk om aalles op te noeme, zôôvel was t'r te doen. 't Baggerkoor 
zong voor 'n volle, opgetoge zaol. In de gemêênschapsruimte wazze aalle waarekgroepe ver-
tegewoordigd met aanderande aktivitaaite. D'r lagge fotoboeke om te bekijke, je kon mè je 
hôôd deur een gat op de foto in ouwerwetse kledij en je kon diëlectspellechies doen. Wou ie 
wat te wete komme over je voorouders? Op computer of in boeke was t'r van aalles te vinge. 
Een pronkstuk was abseluut 't meterslange kunstwaarek van de bebouwing langs hêêl d'n dijk 
van zô'n zestig jaer geleeje. Erfgoedcentrum 'DIEP' was met 'n kraem aanwezig, net as 't Slie-
rechs Museum. Ouwe vongste, ouwe Maarewestreke, schitterende aaigegemaokte ouwerwetse 
otoochies en een dêêl uit 'n verzaomeling van Slierechse spullechies. 't Baggermuseum tôônde 
mè prachtige waoterbakke de unieke waotersitewaosie van ons land. Kortom: D'r was van 
aalles te beleve en te zien!  

D'r was 'n vaailing van aanderande Slierechse dinger, een grôôte geschiedeniskwis, priz-
zentaosies mè powerpoint, mè diaos en fillems en een petjie-óp-petjie-áf-spel over 't Slierechs 
diëlect. Indrukwekkend voor de liefhebbers was 't optreeje van 't koor Charmeny. Faailijk was 
t'r zôôvel te doen, dà je nooit aalles kon zien en doen. Raodio Slierecht was hêêl d'n dag ge-
zellig aanwezig net as de teevee. De keuke van 'De Griende' was hêêl d'n dag mè leerlinge in 
touw om te zurrege voor 'n natjie en 'n drôôgchie en verzurregde nae 't opruime een primao 
koud en waarem buffet voor aalle vrijwillegers van de verêêniging. Aal met aal was 't 'n 
prachtigen dag. Gêên wonder dà sommige bezoekers ure rondliepe, of 's middas nog is trug-
kwamme. En d'r wazze d'r bij, écht waer, die d'n hêêle dag gewist zijn. Een beter compele-
ment dan dat êên van de aanweziges zee, ken 't bestuur nie krijge: "Wat 'n fijnen dag! 't Was 
gewoon een daegchie uit!"  

Mogge d’r nou nog leeje zijn die d’r bon voor ’t jubeleumboek nò nie ingewisseld hebbe, dan 
kanne die op woensdagmiddag terecht in ’t Onderhuys. Ben u gêên lid dan ken u ’t kôôpe 
voor 10 euro. Daer heb u dan wel zo’n zestig spiksplinternieuwe verhaole in ’t Slierechs voor!  
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