Reünie in Slierecht
Ons durrep hà vroeger hêêl wà schole. Veul zijn d’r al verdwene, veraal de
ouwere bekende, de vroegere schole và m’n jongesjaere. Je had de
openbaore lêêgere schole met de nummers 1 tot-te-met 6, zôôver as ‘k
me herinner. De christelijke schole hadde een naom die te maoke had mè
leeje van ’t Koninklijk Huis.
School 1 wier laeter de Boerhaoveschool tôdà die op z’n beurt onder de
slôôphaomer viel; school 2 was te vinge, net as school 3, op d’n Ouwe
Uitbraaijing. D’n êêste school 4 was in de buurt van de kaarek. Laeter
gong dat nommer over naer êên van de schole op de Nieuwe uitbraaijing.
School 5, d’n blaauwe school, sting op Baonhoek. Toe was t’r ok nog
school 6. Waainiges zalle nog wete dat die sting aan de Willeminaostraet.
Waerom nou dien hêêle opsomming? Tja, ’t benne aamel herinneringe uit
een al ver verleeje. Mor meschie heb ie wel jaere in êên van de gebouwe
je schooltijd deurgebrocht. Veul schole krege ok wel ’n aandere naom as
allêênig ’t nommer. Vaok wiere ze in de volleksmond vernoemd naer ’t
schoolhôôd. Zo hietende de school waer ik zes jaer deurbroch ‘De
Groeneveldeschool’. Is t’r in laetere tijje nie zellefs ’n straetnaom naer
mêêster Groeneveld vernoemd? Mosse de naezaete van z’n femilie in Den

Haog is wete. In de vorigen êêuw krege de schole aamel een echte naom:
Blijburghschool, Dunantschool, Jan Ligthartschool e.a. De meer nieuwere
schole op de Uitbraaijinge hadde geen nommer, mor krege bij de bouw al
een naom.
Wat is nou de rede dà ’k daer over schrijft? Wel, ’t was vorige week voor
de zôôvelste keer reüniedag voor de voormaolige schoolhôôfde. Een
tredisie waer ze jaere geleeje aan begonne met ‘n klaain ploegchie van 3
of 4 man. Nou is dà clubpie best uitgebraaid, zôôas op de foto wel is te
zien! Nie dat ‘r zôôvel schole benne bijgekomme. Nêênt, ’t zit ‘m in de
mense. Schoolhôôfde gonge en kwamme. Bij elleke wissel kwam d’r
zôôdoende een nieuwe bij. Je mò mor is op de foto kijke hoe grôôt de
ploeg onderhand is geworre. En… deuze keer was t’r voor ’t êêst een
vrouw bij. Marianne Bor, directeur van De Willege, gong nie zô lang
geleeje mè pesjoen en zurregde voor de nieuwighaaid!
Een aandere nieuwighaaid was wel dà me nie, zôôas aanders, een bezoek
broche aan een stad in ’t land, mor dà me beslote dichbij huis te blijve. De
keus viel op ’t Slierechs Meseum. Bovemêêster Jôôst Verhoef, bestuurder
van ’t meseum, maokte d’r een thuiswedstrijd van. Aalle oudbovemêêsters en de bovejuffrouw wiere rondgelaaid en krege ’t meseum
van ondere tò bovene te zien. De reünie wier beslote met een goed maol
op ’n adres in de Kaarekbuurt.
Besjaon.

