Gymnastiekuitvoering van Sport Staalt Spieren
Wat de eerste vereniging in ons dorp was? Ik durf ‟t niet te zeggen.
Waarschijnlijk een zangvereniging. De voetbalvereniging werd opgericht in
1912. Gevolgd door de gymnastiekclub S.S.S. in 1914. Gekorfbald werd er
vanaf 1938. In de jaren ‟50 schoten clubs als paddenstoelen uit de grond.
Naarmate de mens meer vrije tijd kreeg, ging het verenigingsleven op
allerlei terreinen daaraan parallel.(B.L.)
Verêêniginge en clubpies in ons Baggerdurrep …
In ‟t Slierechs Meseum kà je een tentôônstelling gaon bekijke. ‟t Gaot
over: „Mense en verêêniginge‟ en je het de tijd tot te met d‟n 22ste april.
Nou is „Mense‟ aaltijd een leuk onderwaarep. Al gaauw stuit jie dan op de
vraeg: “Van wie is/was hij of zij d‟r êên hè?” Wie weet stao je zellef nog
wel op één van kieksies? Verêêniginge, jaot die wazze en zijn d‟r hêêl
wat? Vroeger wazze ‟t wel wat aandere as in deuze tijd. Je hà veul minder
sportclubpies. Netuurlijk, d‟r wie gevoebald. Al hêêl lang geleeje op ‟n veld
achteraan de Strieweg. Vedder hà je de gymmestiekclub van „Sport Staolt
Spiere‟ en ok al ‟n kurrefbalclub. Pas laeter, toe d‟r meer sportvelde,
sportzaole en zwembaoje kwamme, krege aandere sporte as zwemme en
volleybal een kans.
Hoe gong dat dan vroeger met de vrijetijdsbesteding? Wel de mense
mosse zô wie zô veul meer waareke en minder vrije tijd. Buurte met de

mense op straet was „in‟in die tijd. Je leerde mekaor kenne en vanuit die
buurpraotjies onstinge buurt verêêniginge. Ze gonge me mekander op
raais, mè z‟n aale met de bus naer Volendam bevôôbeeld. Ze hielde mè
mekaor ‟n fêêsie. Veral op Baonhoek wazze ze daer starek in. Ik weet nog
dà ze op ‟n waailand een meziekfêêst hadde met optreejes van ‟t Cocktail
Trio en de in die tijd hêêl bekende Blue Diamonds. Ik denk dat jie ze nog
wel zal kenne van hun versie over Ramona!
Zangverêêniginge en zangkore wazze ok aerdig „in‟. Daer hà je gêên
Bonkelaer voor nôdig. Om een uitvoering te geve gong ie naer „t
Thalieaotheaoter of as kaarekkoor naer één van de kaareke. Pas laeter
zou Slierecht kennismaoke met ‟t Baggerkoor, waervan ik onlangs hoorde
dat „t ‟n crisis deurmaokt. Hopelijk losse ze de perbleme rap op. Zeg nou
zellef Slierecht zonder Baggerkoor is as kippesoep zonder kip. We magge
in dut rijchie nie de meziekgroepies vergete die vanaf de jaere ‟60 de
bekende popgroepe van raodio en tillevisie gonge naespeule.
As jochies wisse we ons aaige ok wel te vermaoke. Zô had elleke wijk wel
‟n voebalcluppie. Op de Kaio hadde we bij de Rijksweg ‟n paor leuke
trapveldjies. ‟t Bekendste was wel d‟n driehoek, gelege tussen drie
fietspaoije in. Êên doel wier gevurmd deur twêê bôôme en ‟t aandere deur
twêê jassies. D‟r wiere zellufs pertijchies gespeuld tegen jongeloi uit
Giessedam. Nie zelde aaindigde de wedstrijd in een vechpertijchie … ‟t
Aaldermooiste veldjie was toen wel te vinge op Baonhoek in de speultuin.
Daer stinge werempel al doelpaole met een lat d‟r tusse …
In „t ouwe zwembad in de haove was de zwemclub Deur Waoter Fit al
actief. In ‟t niet aals te frisse water – en dan heb ik ‟t niet over de
temperetuur – wiere daer al wedstrije gehouwe. Gewandeld wier d‟r as ie
‟n singeltjie pikte en laeter in clubverband. Netuurlijk zal ik hêêl wat dinge
niet vermeld hebbe, mor om meer as 35 verêêniginge in ‟n verhaoltjie
saome te vatte is nie mogelijk. Ik zou zegge gaot d‟n tentôônstelling mor
is bekijke.
Besjoan

