Wout van Rees geridderd bij de Historische Vereniging
Tijdens de vergadering van de HVS werd Wout van Rees verrast door de binnenkomst van
familieleden en bekenden, waaronder burgemeester Van Hemmen. Het doel van de komst was
de mededeling dat het de Koning behaagd had Wout te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Na het opspelden van de versierselen sprak Wout een dankwoord. Na afloop
was er voor de aanwezigen gelegenheid tot feliciteren.(BL)
Wout van Rees koninklijk onderschaaije
Hoewel Wout – êên van de bekenste inweuners van ons baggerdurrep – vorig jaer al gestopt
was mè z‟n waarekzaomheeje as penningmêêster van d‟n Historische Verêêniging van
Slierecht, mor toedertijd in de lappemand zat, wier vleede week op de leejevergaodering bij
dut faait stil gestaon. Bij binnekomst zagge me gelijk al dat de stoeltjies hêêl aanders stinge as
nermaol, ‟n soort achteruitrij gevoel hadde we. “Voor as ‟t extrao druk zal worre,” zee Wout,
die bepaold nog hêêmel van niks wis .
Voor mijn sting ‟t as ‟n paol bove waoter dat ie wel is bezoek zou kanne krijge van d‟n
hôôgsten baos van Slierecht. „k Zou ‟t echt raor gevonge hebbe as ‟t nie zou gaon beure.
Vanaf d‟n oprichting in 1981 van d‟n HVS zat ie al jaere in ‟t bestuur om „t van 2003 tot 2018
nog is dunnechies over te doen. Net zukke waarek, want nae de pauze gong d‟n achterdeur
ope en kwam d‟n burregervaoder, met amsketting en aal, de zaol in. Hij wier gevollegd deur
‟n hêêle horde Van Reeze en aanhang, die plaets namme op de langen bank. D‟n
burregemêêster zee dat ‟t de Koning hà behaogd om Woute een koninklijk lintjie te geve.
Wout begon te glimme en liet ‟t speldjie mor aals te graeg opdoen.

Ze konne mekaor goed, dà kò je wel maareke, en dà praotte vàzellef ok wà makkelijker, hee.
„k Het hum nog effies gemaild of tie „t „s nas ok op z‟n pyjaomaojassie opgedaen had. De
mooie blommechies die die ok overhandigd kreeg, gonge gelijk naer Jokes, z‟n vrouw. Daer
hoefden die in ‟t weekend dan ommers is ‟n keertie nie achteraan. Aanderande anecdotes
wiere d‟r verteld, zô ok êên van „n 3-daegs raaisie naer Engeland (die raaisies misse we nog
aaltijd!) toe me deur ‟t tijdsverschil, nae ‟n echte high-tea, bekant d‟n bôôt miste. Zô is d‟n
uidrukking: „‟t Uurtie van Woute‟ onstaon. Ik kan m‟n aaige ‟t lege perkeerteraain bij d‟n
bôôt nog goed voor de gêêst haole. Bepaold omdà me mè zôôveul loi van de verêêniging met
‟n grôôten bus wazze, had dien bôôt op ons gewacht. Aanders had ‟t wel is ‟n hêêl aareg lang
weekendjie kanne worde, ok nie aareg netuurlijk. Toe hadde me Sjaoke nog as sjefeur. Dat
wazze nog is leuke tije. Wout zal ‟t vast en zeker nie kanne laete om nog wat hand- en
spandinger voor ‟t meseum en voor d‟n Historische Verêêniging te blijve doen.
D‟n burregemêêster kon ‟t in d‟n aerd nie begrijpe dà juist Wout en Joke naer Paopendrecht
gaon verhuize. Bôôze tonge denke dat ie al nae „n paor weke op z‟n kniechies naer Slierecht
trug kom kruipe. Toe z‟n huis, waer die nou nog weunt, 100 jaer besting, hieuwe ze ope huis,
dus je hoef nie raor op te kijke azze we ok mè z‟n aalle z‟n nieuwe onderkomme magge
komme bekijke. Toe d‟n bijêênkomst afgelôôpe was, sting Wout glimmend en straolend mè
Jokes ponteficaol bij de deur om gefilisteerd te worde. Van harte Wout, vast ok wel naomes
veul Maarewestreeklezers. Hij het ‟t dik verdiend, dà ‟s wel zeker!
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