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D'N HORT OP 

 
*Leuk hee, nou mot de bus nog komme en nou ving 'k 't al leuk! Deuze raaisies zijn voor mijn 

aaltijd 'n hôôgtepunt in 't jaer! 

 

*Zô'n raaisie mè z'n aale in de bus doe ma aaltijd denke aan de schoolraaisies van vroeger. 

 

*Lekker hoor, zô'n baksie gloeiendhêête koffie, trouwes, 't appelgebak is ok voortreffelijk. 

 
*Kijk 's wad 'n hôôp lammechies! Haarfstlammere zijn staarker hoor, dan voorjaerslammechies.  

  Mor naejaerskatjies zijn nie zô best, daer mò je van af zien te komme! 

 

*Hindeloope is toch een romantisch plaetsie, veraal aal die bruchies hee. 

 

*Oh, oh die loi motte toch 'n geduld gehad hebbe om zô persiesisch te kanne schildere. 

 

*Dan mò je d'r ok nog 's bij bedenke dat aal die klederdrachte hêêmel met de hand genaaid zijn. 

 

*Mijn Jan is ok in zô'n bedsteechie gebore, op de Sesjonsweg. 

 

*Azzie zô kan schildere as die Jopie Huisman, dan hoevie je nooit te vervele. 

 

*Zô'n reproduksie kôôp 'k! Wel een hap geld, mor mooi voor m'n nieuwe huis. 

 

*Lekker hoor, zô'n biertie op 'n terrassie in de zon. Fijn hee, dà me 't weer zô mee hebbe. 

 

*Die Afsluitdijk, dat is toch 'n kunstwaark gewist, m'n vaoder hè 'r ok nog aan meegewaarkt. 

 

*Wad 'n verrassing dà me ok nog naer Volendam gonge, hee. 

 

* 't Was weer 'n heerlijken dag, volgend jaer gao 'k ok weer mee. 

 

* Meschie hoevie nie zô lang te wachte, want 'r is spraoke van dà ze in december weer 'n raaisie 

organizeere, naer êên of aandere kerstmart in Duitsland. 

 

't Bovestaonde hè me zô mor opgevange tijdens de jaerlijkse ekskurzie van de verêêniging naer 

Friesland. 't Was een grôôt suukses, dat snap u wel! 
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