De hele familie met de geridderde Huib
De Orde van Oranje-Nassau werd in 1892 ingesteld. Om een
onderscheiding te krijgen in de Orde van Oranje-Nassau moet je je
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Mensen die
lange tijd vrijwilligerswerk doen, komen in aanmerking voor deze
onderscheiding. De meeste mensen die een lintje krijgen worden benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd Huib! (B.L.)
Een Lintjie voor De Kraaij
Je zel ’t aallemael uitgebraaid in de regionaole krantjies hebbe kanne leze.
Huib(ert) Kraaijeveld en dat ben ik dus, de schrijver van dut stuksie, het
’n Koninklijke onderschaaijing magge ontvange. Hij kreeg deur locoburregemêêster Hanny Visser-Schlieker de versiersele horend bij ’t
lidmaotschap in d’n Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Dà beurde nae
aflôôp van ’n speesjaole ‘afschaaidswedstrijd’ georgaoniseerd voor ’t
beaaindige van z’n carrière as clubschaaidsrechter van onze plaetselijke
voebalverêêniging in Slierecht. Dien wedstrijd wier op ’t hôôfveld gespeuld
tusse twêê elleftalle saomegesteld uit speulers van Zondag 2, ’t elleftal
dat as lestes op zondagochend de clubkleure hôôggehouwe het, en ’n

ploeg bestaonde uit oud-gediendes waermee Huib in de ruim 40 jaer dat
ie laaider/grensrechter was, hà saomegespeuld.
Zondag 2 was - werschijnlijk en veraal - veuls te staarek voor de ouwchies
deur ’t leeftijdsverschil. Toch was ‘t ’n leuke pertij voor de in grôôte
getaole opgekomme femilieleeje, vriende, bekendes en overige
toeschouwers, die ’n haalef volle trebune bevollekte. ‘t Wier op
prefesjenêêle menier van meziek en commentaor verzien deur speaker
Wim van Mourik. De wedstrijd wier afgetrapt deur Huibpe klaainkaainder
Ãnan en Tessa, die mekaor de bal toespeulde voordà ze die aan opao’s
gavve en ’t echte beginsinjaol kon worde gegeve.
Speciaol voor deuze gelegenhaaid wier de wedstrijd gelaaid deur maor
liefst 3 schaaidsrechters teglijk. Dut experiment daer motte ze bij d’n
wèreld voebalbond (FIFA) mor is kritisch naer kijke, meschie is ’t
kommende WK ’n goeje gelegenighaaid om daer ’n beginnechie mee te
maoke. In de rust wiere me deur teraainmêêster Jan Stam op ‘t bekende
baksie thee getrakteerd.
Nae aflôôp van de pertij wier ‘k tetaol verrast deur ’t officiële gedêêlte
naomes de Koning. Tot op ’t leste mement hadde de orgaonizaoters van ‘t
hêêle spektaokel, m’n zeun José en elleftallaaier Cees de Wit, aalles
hêêlemael gehaaim wete te houwe. Temenste, voor mijn, mor nie voor aal
die belangstellendes die d’r op êên of aandere menier al van op de hôôgte
wazze gesteld. ‘k Sting echt met ’n mond vol tande, êêlijk waer. Eefies
laeter kwam daer nog is ‘n medallie overheen en die wier uitgeraaikt deur
Kosjonnao’s naomes d’n waarekgroep diëlect van d’n Historische
Verêêniging Slierecht. Sund dien dag wier ‘k benoemd tot Ambassedeur
van ’t Slierechs Diëlect van ’t Kaoichie tot de Rosmeule, vanwege aal ’t
waarek en de bijdraoges voor ’t vastlegge van onze Baggerdurrepspraot in
veule vurreme. Assieblieft, wat wil ie nog meer? Fêêst en gezellighaaid! En
dat was ’r volop in ‘t clubhuis en op ’t terras, want ’t had aamel niet op ‘n
mooieren aevend as d’n deuze kanne plaetsvinge. Tot in de klaaine uurties
bleve me onder ’t genot van ‘n glaosie en lekkere happies naepraote. Aalle
lof voor ‘t ketinepersenêêl, Anneke, Corrie en Arjan.
Huib Kraaijeveld

