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(Publikatie van de Oudheidkundige Vereniging “Siedrecht”)

Een Verjaerdag
Onderlest was Korrie jaerig. Noudenk ie zeker, wie is die Korrie dan. Dat zè‟k ie zegge, d‟r naom
staot aaltijd onder deuze stuksies. Dan kè je heur ok ‟s belle of zelf ‟n stuksie schrijve want daerdeur
hè ‟k heur o klere kenne, al enkelde jaere geleeje.
Zô is ‟t bij mijn ok begonne en tot op den dag van vandaegdoet ik ‟t van tijd tot tijd nog. Mor die
verjaerdage doe‟k nie zôveul meer aan. ‟t Is tegewoordig overal zô ontaerd druken v‟raal ‟s aeves.
Azzie tachtig jaer ben, kà je nie zôveul meer à je hôôd hebbe. Daerom schrijf ik met verjaerdaege
mor ‟n briefie.

‟n Mijlpaol
Mor om nou op Korries verjaerdag trug te komme die is nou vijftig geworre, da‟s wel ‟n mijlpaol. Nou
het de voorzitter van de klub mijn opgetillefoneerd en mijn gevroge om mee te gaon om Korries te
fielestrere. ‟t Zou mor ‟n hortie zijn, omdat z‟n vrouw nie mee kon. Hij zou me nae ‟n uurtie weer
thuis brenge. Korrie zel dat best wel op prijs stelle zee die.
Nou ik mee, ‟n uurtie is dan nog wel te doen. Aales bij mekaor is ‟t nog aarg leuk geworre. D‟r
vaoder en d‟r moeder wazzen d‟r ok, mor gonge ok vroeg naer huis. D‟r vaoder kon ik nog zô‟n
bietjie vanwege Baonhoek, waer wij vroeger ok weunde. Z‟n moeder had toe ‟n winkeltjie en we
noemde ze ‟vrouwchie van Gendere‟.

Saortie
De leeje ven de dialectgroep kwamme aalemael fielestrere, die hadde mè mekaor voor ‟n grôôte
verrassing gezurgd. ‟n Aaigegemaokte en levensgrôôte ‟Saortie‟ broche ze mee. Hoe ze die pop in
mekaor geprutst weet ‟k niet, mor ‟t zel wel ‟n grôôt waark gewist zijn. Ze zag t‟r knappies uit met ‟n
hoed op en laerze aan. Ze had gelekte naegels en een tassie bij d‟r. Daer bleek laeter ‟n kedobonnechie in te zitte. Ze hebbe d‟r op de bank gezet en zô zat ze dan d‟n hêêlen avend tusse de
visite. Mor daer bleef ‟t niet bij.

‟t Poverpottelied
Die loi van de dialectgroep hadde nog ‟n versie in mekaor geflanst op de wijs van ‟t poverpottelied.
We krege ‟t aalemael op ‟n pepiertie, dan kon iederêên ‟t meezinge, want ze hadde ok nog
poverpotte gemaokt die de zang ondersteunde. Nou we hebbe gelache dat begrijp ie. „k Vong ‟t ‟n
hêêleprestaosie om op zô‟n lastige wijs aandere woorde te zinge en ‟t rijmde nog ok. Mor ze hadde
veul succes.

Onthaol
‟t Was ‟n huissie met volk en de jaerige mor guns en weer holle. Nou ja, ze het nou êêmel gêên
zitvlees. D‟r zijn ok nog foto‟s van ‟t hêêle spul gemaokt en aal met aal was ik toch voor tiene weer
thuis, ‟t was voor mijn weer lang zat.
Dat gaot zô azzie wat ouwer wordt, met wat drukte en wat verslete longe kom ie gaauw zuurstof te
kort en kà je op ‟t lest nie meer à je aosem komme. Je ben dan ‟t beste bij je aaige. Toch ben ‟k blij,
dà‟k gewist bin, want azzie overaal vandarn blijft, gaot ‟t gaauw mis mè je.
Zôlang ie ken, mò je de belangrijkste verjaerdaege mor bijhouwe aanders zou ie gaon verêênzaome
en daer mò je voor waoke. Azzie hêêmel nie meer ken kà je aaltijd nog ‟n kaort sture. Doen hoor,
want ‟t zijn de klaaine dinge die ‟t ‟m doen. Tege Korries zou ik nog wille zegge: Maaid bedankt voor
de goeie ontvangst en dà je nog lang de Slierechse praotjies mag blijve verzurrege. Daer zelle de
lezers van ‟De Merwestreek‟ ‟t ten volle mee êêns zijn.
Hartelijk dank mevr. B. te P. voor uw leuk en spontaan verslag.
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