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50 jaar Bouwakker - Alles op z’n tied

50

jaar is een hele tijd. Een mijlpaal. Of je nu Abraham of Sarah ziet, 50
jaar getrouwd bent óf een ander jubileum viert: 50 jaar mag gevierd

worden. En dat geldt dus ook voor 50 jaar De Bouwakker. Een moment om bij
stil te staan. Een jubileum dat gevierd mag worden en waar ook even terugkijken
bijpast.
Op 13 november 1968 werd De Bouwakker geopend. Een passende naam, De
Bouwakker. Waar eens de akkers waren om vruchten van te plukken ontstond een
dorpshuis, in de hoop dat daar de hele Hattemerbroekse samenleving baat en plezier van zou hebben. En dat is het ook geworden.
De Bouwakker is een plaats van ontmoeting, van inspanning en ontspanning. Of je
wilt sporten, dansen, handwerken, vergaderen of iets te vieren hebt. De activiteiten
in De Bouwakker zijn gevarieerd en iedereen is er welkom. Sommige activiteiten
lopen al jaren, andere zijn net nieuw. Sommigen activiteiten verwacht je in een
dorpshuis, zoals de intocht van Sinterklaas, anderen verrassen je, zoals de wedstrijd
van de dansmariekes in de tijd van Carnaval. Maar genieten doe ik altijd als ik in De
Bouwakker kom voor een activiteit of een overleg. Gastvrijheid staat hoog in jullie
vaandel en ik verwacht dat dit ook zo zal blijven.
Het goede behouden en open staan voor nieuwe dingen, dat is wat ook het bestuur van De
Bouwakker uitstraalt. Een mooi voorbeeld van dat
laatste is de overeenkomst die is gesloten over
het beheer van de sporthal. Zo is De Bouwakker
echt van en voor Hattemerbroek; voor jong, maar
zeker ook voor oud. Voor elk wat wils en ‘alles op
z’n tied’.
Graag wil ik iedereen die betrokken is geweest
bij De Bouwakker, of het nu nog is, niet alleen
feliciteren met dit mooie jubileum maar ook
bedanken. Bedanken voor alle inzet en betrokkenlees verder >
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heid. Natuurlijk moeten ook de vrijwilligers speciaal genoemd worden. Of je nu in
het bestuur zit, of je bent vrijwilliger tijdens een activiteit. Zonder deze personen
zou De Bouwakker geen ‘bouwakker’ zijn, maar een kil gebouw. Zo heeft Hattemerbroek een gezellig, warm dorpshuis; een echte plaats voor ontmoeting.
Ik wens u allen een zeer geslaagd jubileum toe en hoop, maar nog meer verwacht,
dat De Bouwakker nog lang deze mooie rol in Hattemerbroek kan blijven spelen,
want inwoners van Hattemerbroek zijn niet voor niets trots op De Bouwakker!
Liesbeth Vos-Van de Weg
Wethouder Sociaal Domein, Onderwijs
Lokale economie en Arbeidsmarktbeleid
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Van de voorzitter

H

et is alweer 10 jaar geleden dat wij ons 40 jarig jubileum hebben gevierd.
Waar is de tijd gebleven? En wat is er allemaal gebeurd in en rondom De

Bouwakker in die 10 jaar.
Ik wil een aantal gebeurtenissen de revue laten passeren. De toenmalige voorzitter Theo Littel moest helaas wegens privé omstandigheden zijn voorzittershamer
overdragen aan 2e voorzitter H. van den Essenburg. In overleg met de gemeente
hebben we een volledige Horecavergunning (hierdoor moesten er wel de nodige
aanpassingen gedaan worden aan het gebouw). In verband met gezondheidsproblemen van onze beheerder hebben we een overeenkomst gesloten met Jeroen
Hooijmaijers (catering ondernemer en chefkok bij De Smaakfactor)
Tevens zijn er de nodige investeringen gedaan in vernieuwing van het interieur, apparatuur in de keuken enz. Als laatste is onlangs het dak van De Bouwakker geheel
vernieuwd.
Daarnaast hebben we het beheer van de sportzaal voor 5 jaar overgenomen van de
gemeente Oldebroek. De Bouwakker heeft een 5 jarige contract met de gemeente
afgesloten met eventueel nog een optie om het te verlengen met 5 jaar.
Al met al mogen we concluderen dat er in de afgelopen jaren het nodige is gebeurd.
Dit alles was niet mogelijk geweest door de inzet van onze vrijwilligers en het bestuur, en niet te vergeten de mannen die verantwoordelijk zijn voor de keuken.
Met de inzet die we allemaal hebben gedaan en als we dat blijven doen, zie ik de
toekomst voor De Bouwakker positief tegemoet. Maar wel met die gedachte van de
spreuk op de steen die is gemetseld: “Alles op z’n tied”.

Voorzitter, H. v.d Essenburg.
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Het eerste dorpshuis in de
gemeente Oldebroek

G

emeenschapszin, saamhorigheid
en verenigingsleven staan hoog

in het vaandel bij de inwoners van
Hattemerbroek.
Door de groei van het inwonertal van
Hattemerbroek ontplooide er zich een
verenigingsleven, dat geremd werd
in haar ontwikkeling omdat er geen
geschikte accommodatie aanwezig
was. De verenigingen, zondagsschool
etc. moesten gebruik maken van te
kleine zaalruimtes die er waren zoals:
zaal Jonker, café Klinkhamer en het

Dhr. M.J. van Dam.

Katholiek Militair Tehuis.
Ook in Wezep worstelde men met het probleem dat er geen geschikte zaalruimte
was voor de verenigingen. Daarom werd er begin zestiger jaren door een groep
gelijkgestemden uit Wezep en Hattemerboek, onder leiding van Dhr. M.J. van Dam,
een vergadering belegd om te bezien of er een dorpshuis voor Wezep / Hattemerbroek kon komen. Bij deze vergadering waren ook burgemeester Luiting Maten en
een vertegenwoordiger van de Stichting NW-Veluwe (Dhr. De Graaf) aanwezig.
Er werd besloten te starten met twee besturen; één voor Wezep en één voor
Hattemerbroek. De besturen waarin vertegenwoordigers vanuit alle geledingen
van Wezep en Hattemerbroek aanwezig waren, hadden tot doel om samen een
dorpshuis te realiseren dat tussen Wezep en Hattembroek gebouwd zou worden.
Om de benodigde financiën te verkrijgen zou ieder bestuur proberen een bijdrage
te verkrijgen van de plaatselijke bevolking. De financiële bijdrage van de bevolking
van Hattemerbroek aan de totstandkoming van een dorpshuis was vele malen groter dan die van de Wezeper bevolking. Het enthousiasme in Hattemerbroek voor
een eigen dorpshuis (in hun dorp) was zo groot dat het bestuur van Hattemerbroek
besloot om zonder Wezep verder te gaan. Ongeveer anderhalf jaar na het besluit
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alleen verder te gaan, heeft het stichtingsbestuur bij het gemeentebestuur een
verzoek ingediend voor de aankoop van grond voor een geschikte bouwlocatie (de
huidige locatie).
De bouwplannen werden ingediend, de gemeente ging hiermee akkoord. Om de
bouw mogelijk te maken werden er subsidies ontvangen van gemeente, provincie
en rijk, geld via sponsoring kwam binnen via het bedrijfsleven. Ook van de bevolking van Hattemerbroek vroeg het stichtingsbestuur een bijdrage; van elk huishouden werd een bijdrage van minimaal f 25,- gevraagd.
Begin 1968 was alles rond en kon de bouw van start gaan.
Echter, de oorspronkelijke begroting waarvoor het geld aanwezig was, bleek met f
150.000,- aan de lage kant. De totale kosten zouden rond de f 200.000,- bedragen. Om het tekort op te vullen moesten er weer diverse instanties aangeschreven
worden voor subsidies.
Onder leiding van het architecten bureau Roodenburg uit ’t Harde werd er in februari 1968 door aannemersbedrijf Borst uit Hattemerbroek begonnen met de bouw
van het dorpshuis. Een landelijk aantrekkelijk gebouw, met een overvloed aan ruimten zoals een foyer, grote toneelzaal, vergaderkamers, kleedkamers, kelder enz.
Het dorpshuis (een efficiënt gebouw) dat het verenigingsleven volop kansen bood
om zich verder te ontplooien, werd op 13 november 1968 officieel geopend door
burgemeester Luiting Maten. Hij onthulde het naambord De Bouwakker dat een

Dorphuis de Bouwakker, november 1968.
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zaaiende figuur voorstelt. Het bord werd door de inwoners van Hattemerbroek in
samenwerking met de heer Drost (smid te Wezep) vervaardigd. Hiermee was het
eerste dorpshuis in de gemeente Oldebroek (volgens de toen geldende gemeentegrenzen) een feit. Een dorpshuis waar de inwoners van Hattemerbroek trots op zijn.
Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen voor de tot stand koming.
Tijdens de opening bood de burgemeester namens het gemeente bestuur, als blijk
van waardering, een nog aan te leggen parkeerplaats, het gazon en beplanting
aan. Hiermee zou er tevens een eind komen aan de parkeerproblemen rondom het
dorpshuis. Volgens de burgemeester was ook het gemeentebestuur bijzonder trots
op dit fraaie dorpshuis.
Het dorpshuis kreeg de naam De Bouwakker, een symbolische naam die verwijst
naar de akkers van vroeger waarop nu het gebouw staat en op de vruchten die de
gemeenschap van Hattemerbroek van het dorpshuis zou gaan plukken.
De regionale krant sprak over “De Bouwvakker in Hattemerbroek”.
Na de opening werd er al onmiddellijk gebruik gemaakt van De Bouwakker. Zo werd
er kerk gehouden, een kleuterschool had er een tijdelijk onderkomen en in het
weekend na de opening werd er de eerste bazaar gehouden voor voetbalvereniging
Noord Veluwe Boys. Op vrijdag 29 november was er de eerste bruiloft.
Woensdagmiddag 7 januari 1976 was het een drukte van belang bij het dorpshuis.
Onder grote belangstelling verrichtte burgemeester Luiting Maten de officiële opening (ontsluiting van de toegangsdeur) van het nieuwe gymnastieklokaal dat aan
het dorpshuis gebouwd werd.
De voorzitter van het bestuur Dhr. G.J. Koele dankte het gemeentebestuur voor de
grote medewerking bij de bouw. Ook gaf hij aan dat dit een enorme vooruitgang
zou zijn voor Hattemerbroek. Velen konden gebruik maken van het gymnastieklokaal zoals: de kinderen van de basisscholen, bejaarden, verenigingen enz. Van het
voormalig bestuur had alleen Dhr. Van Dam nog zitting in het bestuur en wel als
ere-voorzitter. Bij hem kon men nog altijd aankloppen voor advies. Het was dan ook
een zeer goede geste hem tot ere -voorzitter te benoemen.
Na de opening en de bezichtiging van de nieuwe gymnastiekzaal, werd het woord
gevoerd door Dhr. J. Koopman. Hij sprak de wens uit dat er in Hattemerbroek meer
huizen gebouwd zouden worden, zodat in de toekomst niet alleen bejaarden
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Opening gymzaal bij dorpshuis De Bouwakker 1976.

gebruik zouden maken van het lokaal. Met de realisatie van het gymnastieklokaal
kwam het dorpshuis

De Bouwakker beter tegemoet aan de ruimtebehoeften van

vooral de sportverenigingen, scholen enz.
In de loop der jaren zijn er diverse aanpassingen geweest van het dorpshuis. Maar
in 1998 was er de grote renovatie / nieuwbouw. Het bestaande gebouw werd gerenoveerd en er kwam een nieuwe zaal. Met de realisatie van deze zaal zou er ook
een einde komen aan het niet kunnen houden van bepaalde activiteiten wegens
ruimtegebrek.
Tegelijkertijd werd er ook een grote kelder gebouwd voor opslag.
Voorafgaand aan de bouw van een extra zaal werden eerst de bestaande ruimten
gerenoveerd. Het gebouw werd voorzien van geluidsisolatie, de verouderde keuken
werd gemoderniseerd, de toiletvoorziening werd vernieuwd en uitgebreid met een
mindervalidentoilet. Het gebouw werd toegankelijker voor minder validen. Na deze
modernisering voldeed het dorpshuis weer ruimschoots aan de eisen des tijds.
De tijd gaat door en afgelopen jaren zijn er wederom diverse verbeteringen aan het
gebouw aangebracht zoals een nieuw dak, nieuwe toiletten, volledige ledverlichting
in het gebouw, nieuwe vriezers/koelruimten (besparing energieverbruik) nieuwe
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Grote renovatie in 1998.

stoelen, vervanging vloeren enz.
In het kader van Oldebroek voor mekaar heeft het dorpshuis De Bouwakker in
2015, voor een periode van 5 jaar het beheer en dagelijks onderhoud van de
sportzaal van de gemeente overgenomen. Dit om het voorzieningenniveau in
Hattemerbroek op peil te houden en het verenigingsleven in Hattemerbroek een
nieuwe impuls te geven. In 2019 is er met de gemeente overleg over een eventuele
overname van de sportzaal.
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Zwaar weer

B

egin jaren tachtig was het zwaar weer voor De Bouwakker. Het dorpshuis kende een bestuurscrisis en had financiële problemen. Om deze impasse te door-

breken werd allereerst een nieuw bestuur aangesteld, onder voorzitterschap van
Dhr. G.J. Koele (2e keer voorzitter). Voor het oplossen van de financiële problemen
werd onder andere door de atletiek vereniging de Gemzen uit Heerde een lopathon
georganiseerd. Deze bracht het geweldige bedrag van f 8.000,- op. Daarnaast
werd er een plan van aanpak gemaakt voor het werven van fondsen. Ook werd er
nog een extra lening afgesloten. Het gymnastieklokaal werd voor een symbolisch
bedrag verkocht aan de gemeente, ten einde de exploitatie kosten te drukken. Het
is het bestuur gelukt om in ca. twee jaar de financiën weer op orde te krijgen.
In 2014 heeft het dorpshuis een volledige horecavergunning verkregen van het
college van B. en W. omdat er in Hattemerbroek weinig dan wel geen horecavoorzieningen aanwezig is. Dit betekent extra exploitatiemogelijkheden om de sociale
ontmoetingsfunktie van De Bouwakker te waarborgen.
We zijn er trots op dat er tot en met vandaag in diverse opzichten een “gezond”
dorpshuis De Bouwakker is.
Een dorpshuis waarin al 50 jaar lang diverse sociale, culturele en sportieve evenementen worden georganiseerd, die bijdragen aan de gemeenschapszin en saamhorigheid van de inwoners van Hattemerbroek. Hattemerbroek met elkaar!
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Jubilea

O

p 13 november 1993 bestond De Bouwakker 25 jaar. Dit werd gevierd door
4 dagen volop festiviteiten te organiseren. Er werd een zeer gevarieerd pro-

gramma opgesteld met onder andere: circus, jeugdshow, disco, playback, bingo,
soundmix enz. Voor de gehele bevolking was er op zaterdag 13 november een
grote variétéavond met onder andere een optreden van de Hattemerbroeker conferencier en goochelaar: Frank Engelsman. Alle evenementen rond het jubileumfeest
werden in een grote tent gehouden.
Ja, zelfs het Hattemerbroeker volkslied - Ode aan Hattemerbroek- werd er gezongen. Dit lied is geschreven door mevrouw Van Laar.
Met een geanimeerde receptie en een zeer druk bezochte feestavond werden de
feestelijkheden rond het jubileum afgesloten.
Voor de aanvang van de feestavond prees burgemeester Zielhuis de gemeen-

Krantenknipsels 25 jarig jubileum.
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schapszin in Hattemerbroek. Voorzitter T. Littel haalde in zijn toespraak aan, dat
het dorpshuis in velerlei opzichten een dak is voor diverse activiteiten, maar vooral
ook een dak is voor alle verenigingen en inwoners van Hattemerbroek.
Mede dankzij de inzet van de lidverenigingen en een groot aantal sponsoren kon
het jubileumfeest bekostigd worden. De lidverenigingen organiseerden in jubileum jaar 1993 diverse activiteiten en de opbrengst daarvan was bestemd voor het
jubileumfeest. De Rabobank stelde f 1,- per inwoner beschikbaar (totaal f 1.616,-).
Tevens werden bedrijven in Hattemerbroek benaderd om als sponsor op te treden.
De jubileumcommissie bestond uit voorzitter Dhr. J. Blankvoort en enkele afgevaardigden van de lidverenigingen.
15 jaar later, 7 november 2008 werd het 40 jarig jubileum gevierd met een receptie en een feestavond voor alle inwoners van Hattemerbroek. Naast de gebruikelijke toespraken werd aan burgemeester Zielhuis het eerste exemplaar van
“Dorpshuis De Bouwakker 1968 – 2008” aangeboden. Hierin staat in vogelvlucht de
geschiedenis van het dorpshuis beschreven.
Voor de jeugd was er op zaterdag 8 november een feestmiddag georganiseerd met
o.a. een optreden van clown Puk.

Burgemeester Zielhuis ontvangt het eerste exemplaar.
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Vrijwilligers

V

an begin af aan hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor het dorpshuis De
Bouwakker. Velen hebben op welke manier dan ook een bijdrage geleverd

aan de bouw / instandhouding van het dorpshuis. Te veel om op te noemen. Maar
twee vrijwilligers, Dhr. G.B. van ´t Ende en Dhr. G.J. Koele hebben we gevraagd iets
te vertellen over de geschiedenis van het dorpshuis.
Het stichtingsbestuur voor het bouwen van het dorpshuis in Hattemerbroek bestond uit: Dhr. Van Dam, Dhr. Vinke opgevolgd door Dhr. J. Koelma, Dhr. L.J. v.d.
Kolk, Mevr. J. Strijkert - Van ’t Ende, Dhr. J. Bultman, Dhr. W. Jansen en Dhr. G.B.
van ’t Ende.
Van dit bestuur alleen Dhr. G.B. van ‘t Ende nog onder ons. Hij weet zich onder andere te herinneren dat de Hattemerbroekers veel harder liepen dan de
Wezepers voor een eigen bijdrage. Natuurlijk was de grote motor achter het
geheel Dhr. Van Dam. Hij zorgde (op slimme wijze) ervoor dat vertegenwoordigers van alle geledingen betrokken werden bij het realiseren van het dorpshuis.
Dhr. Van ’t Ende was voorstander om het dorpshuis aan de Zuiderzeestraatweg
te bouwen, maar er is gekozen voor een centralere liggen. Daags na de opening
in november 1968 werd hij ziek. Hij werd geveld door een griep als gevolg van de
grote inspanningen voor de opening van het dorpshuis. Vier dagen lag hij ziek op
bed en had zelfs geen trek in een sigaret. Sindsdien heeft hij er ook nooit meer
één aangeraakt. Waar vrijwilligers werk al niet goed voor is. Eens wens die nog
steeds bij Dhr. Van ’t Ende aanwezig is, is de aanleg van een groot plein rondom
het dorpshuis. Dit biedt de mogelijkheid om meer en grotere buitenactiviteiten te
organiseren.
Dhr. G.J. Koele is tweemaal voorzitter van het dorpshuis geweest. Voor het eerst
begin jaren zeventig en later begin tachtiger jaren. In de eerste periode heeft hij
zich vooral sterk gemaakt voor de realisatie van een gymnastiekzaal. Toen het
dorpshuis begin tachtiger financiële problemen kende en er een bestuurscrisis was,
heeft hij er samen met een aantal nieuwe bestuursleden voor gezorgd, dat de financiën weer op orde kwamen en dat er weer “bestuurd” werd. Dat heeft hem veel
tijd en energie gekost. “Het gezinsleven schoot er nog weleens bij in”, zo vertelt hij.
Tot het moment dat één van de kinderen bij het avondeten tegen hem zei: “Pa, ben
je vanavond thuis? Het zal wel niet!”.
Een signaal dat hij heeft opgepakt om het wat rustiger aan te doen. Met de kennis
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dat het dorpshuis er weer goed voorstond, heeft hij in 1987 het voorzitterschap
overgedragen aan dhr. Theo Littel. Na 40 jaar bestuurslid, waarvan 28 jaar voorzitter, heeft Theo in de ledenvergadering van 12 april 2015 de voorzittershamer overgedragen aan dhr. Driekus van den Essenburg. Theo is benoemd tot erevoorzitter
van De Bouwakker. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek op
4 januari 2016 ontving Theo de Oldebroeker erepenning.

Op 26 april 2017 heeft Theo de Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen
door burgemeester Hoogendoorn.
Onderscheidingen die meer dan verdiend zijn voor de enorme inzet voor De
Bouwakker maar daarnaast ook voor de maatschappelijke betrokkenheid en inzet
van Theo bij diverse andere organisaties.
En, we mogen ook zeker niet de inzet vergeten van de vele vrijwilligers die jaar in
jaar uit meewerken om De Bouwakker draaiende te houden.
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Beheerders

N

aast bestuurders en alle andere vrijwilligers waren er natuurlijk de beheerders die zich ingezet hebben voor De Bouwakker. Achtereenvolgens hebben

de volgende beheerders zich verdienstelijk gemaakt voor De Bouwakker: de heren
Van der Kolk, Van Oene, Westerbos, In ’t Holt mevrouw Boerland. Sinds september 1986 is Henk Groeneveld de beheerder. Hij is dag in dag uit druk voor “zijn
Bouwakker”. Helaas heeft Henk om gezondheidsredenen in september 2013 een
stapje terug moeten doen. Om zijn werkzaamheden te verlichten verzorgt sindsdien
Jeroen Hooijmaijers van De Smaakfactor uit Hattem onder ander de buffetten en
andere cateringdiensten.
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Tot slot

Z

onder Dhr. Van Dam was er geen Bouwakker geweest. Door de jaren heen
een veel gehoorde opmerking. Als eerbetoon aan Dhr. Van Dam en het eer-

ste stichtingsbestuur, is er op 13 november 2008 door de jubileumcommissie een
gedenksteen aangeboden. Het symboliseert ook de waardering voor iedereen die
zich in zet dan wel ingezet heeft voor de in stand houding van De Bouwakker.
De onthulling werd verricht door Dhr. G.B. van ’t Ende.
Door de blijvende inzet van de inwoners van Hattemerbroek voor hun Bouwakker,
zal er ook in de toekomst gezaaid en geoogst worden. Maar……………..
Alles op z’n tied
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Dini vertelt…

T

ijdens de receptie gehouden op het 50 jarig jubileumfeest heeft
mevrouw D. van der Velde - Rens in het dialect verteld over wat er zoal in

De Bouwakker gebeurde.
Vandaage bin’k ter trots op de’k Hattemerbroeker bin,
‘k Bin trots op veule dingn maar waor zal ik begin’n
Natuurlijk biej de Bouwakker, bestiet al 50 jaor,
Het allereerste dörpshuus in OLdebroek ja eerlijk waor.
Zie bint niet alleent van praotn,maar soms mut het ok gebeurn
En hoe det toen der an toe ging det za’k oe laotn heurn.
Een commisse van wieze man’n met naame was ’t van Dam,
Die zörgden der veur det er een goed plan op taofel kwam.
Het wördn breed op –ezet ,Wezep deud ok mee
En der was een bespreking bie Klinkhamer in ’t café.
Het veurnaamste was det er geld op taofel kwam,
Een goed plan daorveur maakn det kon meneer van Dam,
Saamn met de commissie leedn, meensn van elke rang en stand
Bezöchtn ze alle bewoners in elk Hattemerbroeker pand.
En op een lieste kwaamn de naame met het gegeven bedrag
Niet al te karig natuurlijk ömdet iederiene det zag.
Dus wördn iederiene evraog iets veur ’t dörpshuus
te geevn ,
Daorbie ko’j natuurlijk van alles zo beleevn.
Iiene was ter die telln der effn 1000 gulden neer.
Maar det gebeurn maar een keer en daornao niet
weer.
’t gebeurn ok det ze mossn praottn as een advocaot
En nao drie bezuukn zeeg de man : “Ie heb mien
ömme epraot”
Toe gaf hij 10 gulden ,maar wie hebt verstand van
zaakn
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’t Kamp achter op de lieste een ander moch niet ontmoedigd raakn.
Zo brachtn de Hattemerbrokers 40 guldn per gezin saamn
Een bedrag waor de Wezepers lange niet ankwaamn.
Dus besleut Hattemerbroek alleent varder te gaon
En zo kwamp het dörpshuus de Bouwakker der te staon.
Op 13 November 1968 deur veurzitter van Dam eleid
Kwam hier burgemester Luiting Maten en was de opening een feit.
De naame weus op de akkers waorop de Bouwakker stond
En hopelijk zol ieder de vruchtn plukkn van disse grond.
Van alles was ter direct al in ’t dörpshuus te doende heur
Een bazar,een brulfte het gonk alle daagn deur.
Veur de brulfte wördn veurof ok al van alles klaor emaak
Gebak en de happies en ieder had hierin zien eign taak.
In het verleedn was op zekere dag alles klaor en precies op tied
Maar hoe ze ok wachtn en keekn het bruidspaar kwamp maar niet.
De beheerder zeeg :’Waor blief ze noe toch snap ie der wat van,
Hij pakkn de fietse en reed op het paartien an.
Hij kwam bie ’t zilvern bruidspaar en vreug : “Waor blief ie noe
wie heb alles klaor en ’t wachtn is op oe”
Maar de bruidegom zeg : “Beste man ie hebt het helemaole mis
Ons fees is de volgende weeke pas daor he’j oe mee vergis”
Op een keer was ter op een fees van alles over ebleevn
A’j ’t een weeke leutn staon ko’j ’t een ander niet meer geevn.
Zie besleutn öm dan saamn het spul maar te verdeeln
Advocaot , wien en jus ‘d orange det smeern de dreuge keeln.
Op ’t leste kondn ze niet zo bes meer op de bien’n staon
En zie mossn ok zo lachn , iene had het in de broek edaon.
“Haalt mien een andere broek op zeg ze disse kan’k niet meer an”
Iene van de dames haaln een broek maar die was van heur man.
Zie zeeg : “’t is niet as anders maar ik wenne der wel an
Want as ’t niet kan zo ’t mut dan mut het maar zo ’t kan”
In de Bouwakker praotte wie het liefste in oons dialect
Maar as ter chiquer volk kump is det natuurlijk te gek.
Het drankien boswandeling was de bediening onbekend
Maar ’t waarn flinke dames en zie waarn wel wat ewend .
Zie zeegn : “daorveur is het nog te vrog meneer wacht maar töt ’t donker is”
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Ja de Hattemerbroeker dames die waarn en bint niet mis .
En al vaker is ter net as noe in de Bouwakker fees ewes
Ja in Hattemerbroek woont vrolijk volk zo herinner ik mien nog bes,
Bie het 15 jaorig bestaon was ter een talentenjach,
En deur de verenigingn wördn der van alles op de plankn ebrach.
Piet Hendriks zat in de jury hij gaf commentaar der bie
An ’t ende van de aovend stondn alle deelnemers op een riej.
En ok het 25 jaorig bestaon het kon zowat niet op
Het hele jaor stond toen de Bouwakker op de kop.
In Juni was een bazar en brandweerkörpsen demonstreerden,
en er was een circus met clowns vuurvreters en peerden.
En met 40 jaor worden alles nog dunnegies over edaon
Och ja det bint dingen öm effn bie stille te staon.
Der was een receptie en een feestaovend veur Jan en alleman
En de veranderingen ömdet de Bouwakker niet van disse tied meer was
Mos ter ok van alles wörden verniejd en an- epast
Der kwaamn nieje vloern en stoeln, toilettn wörden ok niej
De keuken mos ok an-epas det deudn ze der ok maar biej .
En toe’j binn’n kwaamn he’j ’t allemaole kunn’n zien of niet.
De mooie tegel met daorop de woordn “Alles op z’n tied”
Een wens van de initiatief nemer de heer van Dam,
Ons dörpdhuus det deur samenwarking met alle vriejwilligers hier kwam.
An alle vriejwilligers is het te danken dit fees van 50 jaor,
Want zie stonden al die jaoren veur de Bpuwakker klaor
Tenslotte nog iets wat ik beslis niet wil vergeetn ,
Alle jaorn hier toneel van Irene det zu’j allemaole wel weetn
Vanof het podium is het een geweldig gezicht
De zaal in het donker de acteurs in het licht
Nieje en olde stukken bint ter op de planken ebrach
En de grootste beloning veur de speulers was applaus en een daverende lach.
Ok op andere plekken was ons toneel soms te zien,
Maar een uutvoering hier wörden altied as een thuiswedstrijd ezien.
De beheerde en de vriejwilligers trökken echt alles uut de kast
De bezuukers hadden zo het gevuul det ieder welkom was.
Hattemerbroekers an ’t ende van mien verhaal vraog ik nog an oe
Koomp met oe kleine en groote feesies hier naor toe.
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Pas was hier de verjaordag de man was 100 jaor
Hij maakn metiene een ofspraak alweer veur ’t volgend jaor.
Ja der is nog o zo veule waor ik nog lange over kan praotn.
Maar veur disse keer wil ik het hier noe maar bie laoten
En beste meensn ie weet toch wel het thema is”alles op zien tied”
Bedankt veur ’t luustern en meer wil ik hier niet kwiet
Dini van der Velde
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