LANGEN ÔJJEM een geslaagde samenwerking.
Zo kunnen we heel kort de livestream van zaterdag 13 februari ’21 samenvatten. 1e plaats een
geslaagde avond. Op het hoogtepunt waren ± 400 dorpsbewoners Vierlingsbeek-Groeningen
ingelogd. Dat wil zeggen: dat er zo’n 1000 mensen de LANGEN ÔJJEM mit ète van ège Bôjjem
bekeken hebben. EN dat ze inderdaad een langen ôjjem gehad moeten hebben. Want de uitzending
die begon om 20:11 uur duurde maar liefst tot 00:30 uur. Aldus wat dat betreft een klassieke
Liedjesaovend of Zittingsaovend of Kèèsteenebal-aovend of Hittenaovend.
2e plaats was daar de samenwerking tussen de diverse partijen en vele vele dorpsbewoners die vol
enthousiasme meewerkten en bereid waren ‘de gekste dingen’ te ondergaan. Allemaol vur de leut,
allemaol vur mekaar. Allemoal ôjjem van ège bôjjem. Zanggroep Evergreen en Carnavalsvereniging
De Keieschieters en De Aow Prinse Kompanjie hadden hun gedachten en handen ineen geslagen. En
dit was het resultaat. Chapeau ! Want de spontane reacties waren divers, spontaan en van alle
kanten. Waarvoor dank. Uiteindelijk doe je het vur de schik vur ons allemaol. Het organiseren, het
bedenken, het maken, het opnemen, en verkleden en schminken, het in elkaar schuiven, het aan
elkaar praote, het uutzende en dan, het moment de suprême: dun Langen Ôjjem op een langen
aovend. Daarbij waren de snack-pakketten een welkome goed verzorgde ondersteuning om het de
hele aovend uut te houwe. 200 stuks zijn er in Vierlingsbeek-Groeningen thuis bezorgd op de
zaterdagmiddag. En tevens werd met de ingebouwde bijdrage hiermee ook een deel van de kosten
gedekt. Waarvoor dank !. Ook de mensen van ‘Quiz van ‘K wét Ut’ brachten een mooie afwisseling
en met huiselijk gezellige discussies op gang. Ja…..er zaten moeilijke vragen tussen….maar ja je
verdient ook niet zo maar de uiteindelijke hoofdprijs – een heuse rondvlucht boven VierlingsbeekGroeningen.
UUTZENDING NOG STEEDS TE ZIEN:
Inderdaad kan iedereen de uitzending nog steeds bekijken op www.dekeischieters.nl Dan kun je nog
lekker nagenieten of naar behoefte snel doorschuiven naar een mooi stukje wat je nog eens wilt
zien of horen. Namens de organiserende verenigingen willen wij iedereen hartelijk bedanken die op
enigerlei wijze aan deze geweldige avond heeft bijgedragen. Dit is tevens een mooi voorbeeld van
wat laat zien waartoe een dorp in staat is. Als de neuzen één kant op staan en als ieder zijn talenten
inbrengt EN als we eensgezindheid uitdragen kunnen we véél meer dan we voor mogelijk achten.
Dank voor de sponsors en voor diegenen die prijzen beschikbaar gesteld hebben. Dank allen. En
dankbaar dat we dit mochten en konden doen.
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