Het Sliedrechts Dialect (338)
Publicatie van de Werkgroep “Dialect “
KOM U OK?
Aale mense die deuze stuksies in 't Slierechs dialect graeg leze, dus ok U, zijn van harte
welkom in 't C.J.V.-gebouw op twaolf april! Hoezô, zel ie meschie denke. Nou, dan houdt d'n
Oudhaaidkundige Verêêniging "Slierecht" daer 'n ope dag! De plannemaokers zitte al
boordevol med ideeje en d'r is van aales te zien en te hore. En nied allêên voor de dialectlezers
hoor, neeje, voor iederêên die Slierecht een waarm hart toedraogt. Voor aalemael die d'r
gewoon is effentjies uit wille en voor ieder die wel is wil wete wà zô'n verêêniging nou aai'lijk
aamel doet. Zijn die loi van dat kluppie nou aamel allêên mor bezig in 't verre verleeje?
Belnêênt! Ze wille juist vanuit 't vroegere een brug slaon naer nou en naer wat nog komme
gaot. Daerom is 't motto van die promosiedag dan ok: "Waar verleden en toekomst elkaar
ontmoeten." Onder mekaor zouwe me zegge: "Waer vroeger en nou bij mekaor komme. "Dà's
een mooie titel, hee, een echt deurdenkertie zôgezeed.

Stambôôm
Azzie nou aai'lijk al jaere nieuwsgierig ben naer je aaige komaf, dan krijg ie daer de kans và je
leve. De loi van de waarkgroep Genealogie zalle aanwezig zijn med 'n hôôp van d'r gegeves.
De voortrekkers van die groep, Jaop van Es en Kees Blokland zalle met 'r mense U zôveul
mogelijk bijstaon om in êên keer is wat bove taofel te haole over Uw aaige voorouwers. Zelf
hè me onderlest nog magge meemaoke hoe ze in 'n wip truggonge tot in de zeuventiende
eeuw! Je staot 'r echt van te kijke wat die loi in een paor jaer mè mekaor beraaikt hebbe.
Mor.....eh.....gao zelf mor langs op d'n twaolfde. Allêên.......we waorschouwe mor vast........nie
schrikke hoor! D'r ken van aales bove waoter komme!

Fotoverzaomeling
Op een dag as d'n deuze mag Piet ter Laak mè z'n fotoverzaomeling netuurlijk nied ontbreke!
Hij hed ons al laete wete dat ie d'r med een hêêle grôôte verzaomeling foto's aanwezig zal
weze. Van aales is t'r te zien: Winkeltjies, durpsgezichte, femilie- en schoolfoto's en nog veul
meer. Weet jie wad ok zô leuk is? Azzie nou 'n leuke foto tegekomt die je zelf nò nie hèt i je
ouwe schoenedôôs of i je femiliealbum, dan kà je 'm bij hum aaltijd bij laete bestelle en dan
komp 't dik voor mekaor.

Spesiejaole uitgaove
De riddekteur van 't verêênigingsblad, Bas Lissenburg, hèd 'n spesiejaole uitgaove gemaokt ter
gelegenighaaid van deuzen dag. Aale lêêje krijge dat nommer vàzelf in de bus, mor bezoekers
krijge d'r op dien dag ok êên, zôdà ze thuis nog is op t'r gemak kanne leze wat dat kluppie
aamel al gedaen hèt en nog aaltijd doet. Je staot 'r van te kijke, dat beloof 'k U!

Waarkgroepe en aandere verêêniginge
D'r komme loi van zôgenaomde zusterverêêniginge, die laete ok anderande dinge zien.
Interessant en de moeite waerd! Die loi van de waarkgroepe "Archeologie" en "Bebouwing"
staon d'r ok, mor we gaon nied aales verklappe, daer hè me hier gêên ruimte genog voor en d'r
motte ommers wat verrassinge overblijve. Wel schijne de waarkgroepslêêje van "Dialect" een
wedstrijchie te organniezeere om d'r achter te komme wie d'r nou aai'lijk 't beste Slierechs kan
praote. De winnaer kan glôôf 'k 'n boeksie en 'n bandjie mè Slierechs dialect verdiene. Kortom,
d'r is van aales te beleve op dien twaolfde april in 't C.J.V.-gebouw.
Oh ja, 't kost niks om binne te magge komme, mor je baksie en je koeksie mag ie zelf betaole!
't Is meschie wel zô gezellig om mè mekaor te komme. Neem je zuster of je kennis of de
buurman ok mor mee. Kom U ok??????
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