Waarekelôôs, mor 'Aanders Aktief'
Toe 'k een aantal jaere geleeje met de VUT gong, kwam 'k ‘r al gaauw achter dat as ie uit ’t aarbaaidspreces stapt, dà je ok een baareg sosjaole ketacte kwijt raokt. ’t Was duidelijk dà 'k voor
invulling và m’n tijd mos gaon zurrege. Ik kwam toe al gaauw bij de ‘Aanders Aktieve’ trecht.
Deuze club bestaot 't vollegende jaer in maert daartig jaer! Op inisjetief van d'n Hout- en Bouwbond FNV in saomewaareking met de Gemêênte Slierecht kwam ’t mè subsidie van de gemêênte
tot oprichting van de ‘Aanders Aktieve’. ’t Wier een club ván en deur mense die heullieze hobby’s met aanderes wouwe dêêle om op die menier te ontkomme aan ’t zitte achter de geraoniums.
‘t Mos goejekôôp en lêêgdrempelig weze en iederêên die buite ’t arrebaaidspreces stong, was
welkom. Beter kon subsidie nie besteed worde. Aanvankelijk wier d’r gestart in de voormaolige
School 1 in Wijk A. Laeter wier dat d'n ouwe Prinses Beatrixschool aan de Grevelingelaon en
vandaeg aan d’n dag hebbe ze een pleksie in de ‘Reling’.

Fries houtsnijwaarek
In vroegere jaere hà 'k me al is bezig gehouwe met houtsnijwaarek en die handvaerdighaaid wier
ok beoefend bij de ‘Aanders Aktieve’. Ik greep m'n kans en begon opnieuw. We hadde 'n gezellig ploegchie mense. We hieuwe mekaor op de hôôgte van ’t durrepsnieuws en maokte onderwaail aanderaande waarekstukke zôôâs lepelreksies, prizzenteerbleddechies en veraal kissies. Dat
aalles versierd met de ouwe volkskunst van de Friese kaarefsnede.

Aandere technieke
Bij houtsnije allêên bleef ’t niet, want as ’t snijwaarek was gedaen dan mos ‘r ok nog 'n kissie
van worde gemaokt. Timmere dus en ok daer wazze de nôôdige mesienes en gerêêdschappe voor.
Was ie daer zellef nie zô handig in, gêên nôôd, d’r wazze aaltijd mense die dát weer in d’r vingers hadde. D’r wier ok hêêl prefesjenêêl mè klaai gewaarekt, ’k Het ‘r prachtige staoltjies van
gezien. Nou hè 'k ’t nò nie êêns gehad over ’t olievaarefschildere. D‘r sluimert hêêl wat telent
onder de Slierechse bevolleking. Glas greveere en kraoltjies rijge. Aalle technieke wiere deur
hobbyiste bijgebrocht. De leste jaere zijn ze meraokels aktief in ’t bijbrenge van computervaerdigheeje zôôas fotobewaareking. Aalles lêêgdrempelig en voor iederêên betaolbaor. D'n hêêle
club is ommers aaltijd gerund deur enthousiaste vrijwilligers.

Subsidiekraon
Nou hè 'k gehoord, maor mè ‘van hore zegge’ mò je aaltijd verzichtig weze, dat de Gemêênte de
subsidiekraon hêêlemael dicht wil draaie voor dut prachtige waarek. ‘t Zou toch vrêêselijk jammer weze as zô ’n mooi burgerinisjetief de nek wor omgedraaid, hee. ‘k Hoop hêêl aareg dat ’t
nie waer is!
Jan van der Vlies

