GOC 12 januari 1984

Berkelbode 25 januari 1984

Zaterdag 14 januari 1984
Rond 14.00 uur kon J. Lueks ongeveer 160 aanwezigen welkom heten
Gezien het grote aantal kon lang niet iedereen zitten
Na een kort overzicht van het verleden, verzocht hij iedereen naar buiten
te gaan, alwaar wethouder mevr. de Groot de naam “de Schole” onthulde
Ook de schoolbel werd weer geluid
Nadat de school weer vol was zong het zangkoor een openingslied

Nadien kreeg mevr. de Groot namens het gemeentebestuur
nog gelegenheid over het gehele gebouw en haar verleden te spreken

Door “buurman” de voetbalclub werd een
fraaie klok aangeboden

Een wandversiering in de
vorm van een droogboeket
werd door Lammert
namens ONA aangeboden

Teun van de “Pompe”-redaktie biedt een Pompe achter glas aan

Het doek met de 14 Klein Dochternse jagers, in opdracht van een van de
verenigingen die gebruikt maakt van de accommodatie, geschilderd door mevr.
J. Dekker

Nadat J. Lueks allen had bedankt, bleef men
onder het genot van een hapje en een drankje
nog gezellig bijeen
Zo rond half vijf gingen de laatsten
huiswaarts met een zeer tevreden gevoel

“De Opening”
Zoaterdag, vèèrtien januari
Buu-en, onweer, volle wind
moar as um 2 uur ’t buurthuus volstroomt
bint de goden ons goed è zint
’n ieder krig ’n köpke koffie
de cake d’r bie, die smaakt heel fijn
en as “ome Jan” van wal stekt
blik ’t buurthuus al te klein!
Hé vertelt wat d’r gebeurt is
hoe of ’t buurthuus is ontstoan
en dat heel wat leu vriewillig
akelig volle hebt è doan.
Eén man wil héé neet vergetten
één man, den ontzettend volle dee…
Gerard! ….; of an ’t ploeter’n in ’t buurthuus
of an’t ploeter’n in ’t café
Dan kump mevrouw de Groot in aktie
’t doek völt van ’t naambord af
Ons buurthuus deupt ze tot “De Schole”
dan vlug noar binnen, op een draf
want de zangroep van de ONA
hef ’n tied al repeteert
en ’t volgend coupletje
elemoal uut ’t heuf è leard!
“Het buurthuis”, “Onze Schole”
Laat dat voor groot en klein
Voor nu en ook voor later
Steeds weer het trefpunt zijn!
Zo geet ’t nog ’n ende wieter
mevrouw de Groot hef wel wat pech
wat deur ’t zangkoor wordt è zongen
had ze anders zelf è zeg.
Dan it ’t woord an ’n noasten noaber
de voetbalclub: … ’t is gin grap
te beschouwen as ’n buurman
die hef è bouwt: … 2 onder 1 kap!
Jan schenkt Jan een fraaie klokke
en nooit weer klinkt noe ’t verwiet
“ach, die leu doar in Klein Dochter’n
die bint echt neet bie de tied”

Onopvallend, toch aanwezig
met ’n glimlach op ’t gezicht
zat doar onze burgervader
hee maakt ’n ende ant ’t gedicht

Postma dacht zo bie zich eigen
hoe spölt ze dat in Dochter’n kloar?
Het bestuur, dat mot wel goed wea’n
had wie die in Lochem moar!

“De Veldkamp”, Januari 1984

