De Iselanders gèven verrassingsconcert.

’t Emengt Shantykoor De Iselanders uut Zwolle
eb bben vri’jdagmiddag een verrassinksoptreden
verzöörgd in ’t Zunne-uus in Stads-agen.
In ’t kader van de Nationale Olderendag (2 oktober)
was ter een verzuuk veur een optreden bi’j de
Iselanders terechte ekommen.
Umdät de tied tussen anvraog en 2 oktober te kört was, is een optreden niet
deur egaon.
Toch ebben twie bestuursleden beslöten een anvraoge veur op concert, van ien
der bewooners, mw van Wijhe , en aer verzörgers te onoreren en wieren de
koorleden evraogd wie ier an wollen metwärken. In een tiedsbestek van nog
gien 10 daegen mos alles eregeld gaon wörren.
Görendrögien ad ter ook lucht van ekrègen en is vri’dagmiddes ook maer in ’t
Zunne-uus gaon kieken wat ter van terechte zol kommen.

Waerachtig ie aolen ’t aoste nie veur meugelijk maer der ston verduveld aoste
driekwärt van ’t koor klöör. Dät ter een päär man ontbrakken zal gieniene ope-vallen wèèn. Tsja . . . maer dät giet niet in een uuskamertien passen en dus
wier de grote zaal maer gebruukt. Toch is kieken oe zo’n optreden dan giet
verlopen.

Disse keer sturen ’t ienmansörkest Theo Iding
(accördeon) ook ’t koor an, maer de geoefende
zangers laoten zich prima op de goede wieze aolen
en brengen ’t iene liedtien naor ’t andere ten
ge-ore.
Zo göt ’t koor veur mw van Wijhe via de klokke van
Ärnemuden, as zeeman met Bonny de ocieane
aover umme dan an ’t Noordzeestrand ’t lied van de Iessel te zingen.

En mevrouw van Wijhe . . .

zat gewoon te genieten.

En ’t verbaezen mi’j zelfs dät zi’j nog eel goed (zelfs bèter dan mi’j ) de Engelstalige
liedties kon mèèzingen. Aer zönne gaf wel an dät mw van Wijhe altied graag ef
ezungen en dät döörumme ook ’t verzuuk was in-e-diend.

En as nao ’t een uur optreden toch nog een toegift wördt evraogd en ’t ele
koor de of-espröken teksten van zich ofmieteren en spontaan
West – Zuudwest van Ameland inzetten, kump ter inies een bonke bewèging in
de massa wöör ik èven niet op adde erèkend.

Want van de oge zolder . .

Naor een lege vloere

En met een mooie meid . . .

naor een lilleke moer,
Is ’t een gezwei’j van eb ik oe
döör.

A-j as koor dus de intentie ebt, mensen een onstspannen glimlach op ’t
gezichte te teuveren . . . maggen De Iselanders disse middag as eslaegd
beskouwen en is ’t applaus van mevrouw van Wijhe absoluut emeend en
terechte.
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