
40 Jaer Historische Verêêniging

’t Bestuur zal wel in heullieze piepzak gezete hebbe of dut fêêsie deur kon gaon. 
Gelukkig kwam d’r groen licht en 30 september wier ons in De Lockhorst ‘n hêêle 
mooie aevend voorgeschutteld. De leeje hadde mekaor bepaold gemist, want d’r 
zatte d’r mor liefst 165. Bij binnenkomst liet Jacco van de Graef, bekend as êên van 
de vaste urregelspeulers in de Grôôte Kaarek, mooie klanke hore vanaf de vleugel 
die in de hal sting. Prachtig. 

In de grôôte zaol wazze de taofeltjies mooi gedekt, kaersies brandde en d’r sting 
voor iederêên ’n lekker taortie klaor en laeter uiteraerd nog ’n baksie thee of 
koffie. Nae de opening deur de voorzitter, nam de burregemêêster (ok lid van de 
HVS) ’t woord, toe bleek dat ie z’n aaige goed voorberaaid had en nou kan iederêên
hum. Voor deuze gelegenighaaid moch wethouwer Goverde ok mee. De haerkleur 
van de aanwezige varieerde van grijs tot wit. De jongere kijke liever op sosjaole (in 
mijn ôôge asosjaole) mediao, zee de voorzitter.

Wout van Rees (weunachtig te Paopendrecht) liet een mooi, deur hum 
saomegesteld, straeteboek zien, dat aan aalle HVS leeje uitgeraaikt of verstuurd 
zal worre. Maorius Têêuw (ok weunachtig te Paopendrecht) had ’n prachtige fillem 
gemaokt van aalles wat ‘r in ’t verleeje had plaetsgevonge. Zôôas lezinge, optredes 
van de Kraaije, de dagraaisies en niet te vergete de beruchte 3-daegse raaisies naer
‘t buiteland. ’t Uurtjie van Woute wier nog aangehaold omdà me (toe nog) onder 
hum z’n laaiding bekant de bôôt uit Engeland miste. De hêêlen aevend wiere me 



goed verzien van dranksies en lekkere happies, ’t moch zôôgezeed wà koste, en dat
kan ok as ie vanwege de coronao tijd zô lang gêên of naauwelijks geldkostende 
leeje activitaaite hè kanne ontplooie.

Nae de plaspauze (d’r wier gevraegd zôôveul mogelijk op ie plek te blijve zitte), 
wiere me verrast deur zandtôôvenaer Gert van der Vijver. Ongelôôfelijk hoe die z’n 
aaige ingeleefd had in Slierecht, hij maokte baggermeulentjies, rainbowende 
hopperties, Palm Island, ‘t Waope van Slierecht; te veul om op te noeme.

Tege tiene was ’t afgelôôpe en wiere me verrast met ’n HVS-tassie mè daerin ’t 
nieuwe straeteboek, Slierechs bier en seklaod. ’n Grôôt compelement aan iederêên 
die z’n aaige ’t schompes hè gewaarekt om dut fêêst tot een succes te maoke. 
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