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Het Sliedrechts Dialect (341)
Publicatie van de Werkgroep “Dialect “
Ôôievaors
“Ôôievaor, ôôievaor, krij‟k „n broertie of „n zussie????” Dat wier vroeger wel deur de kaainder bij „t
ôôievaorsnest gezonge. Dat was een nest bovenop „n hôôge paol in de tuin van de femilie Volker waer nou
„t baggermuseum is. Aai‟lijk recht d‟r tegenover in de tuin aan d‟n binnekant van d‟n dijk. As kaind wier
d‟r dan aan die bêêste gerope om gezinsuitbraaiding.‟t Zou best is interessant weze om te wete hoe dut
sprooksie in de wèreld gekomme is. Daer wazze de ouweloi vroeger toch behaaimst mee, ze durfde je
gerust te vertelle dà je uit d‟n êên of aandere kôôl kwam, net t‟r nae wà voor kleur haer dà je had. „n
Maaisie zee is tege d‟r moeder: “Moe, snij u voorzichtig in die kôôl, d‟r kan ommers wel is een beebechie
inzitte!” Ok wier d‟r wel gezeed dat de beebechies met de muziek meekwamme.

Kaindbezurger
Nou is „t aamel wel aanders, kaainder worde beter voorgelicht, thuis en op school, en de tilleviezie laet ok
veul zien. Toch zijn d‟r nou ok nog wel die de jeugd nie voorlichte en zegge dat de beebies van onze lieve
Heer komme. D‟n ôôievaor is bepaold internasjenaol, want in tekenfilmpies komt ie ok as kaindbezurger
voor. Bij geboortekaorties staot ok dikkels z‟n afbeelding.

Bovenin de lucht
„t Is toch wel „n aarg mooi gezicht as deuze veugels gaon nestele daer bovenin de lucht op „n dak of op „n
nestpaol. Ze bouwe ok gerust d‟r nest bij de spoorwege op „n elektricitaaitspaol, dus herrie en lewaai om
d‟r heen, daer hebbe ze waainig perbleme mee, as t‟r mor wat te ete is in de omgeving. D‟r staon kikkers ,
vissies en wurme op z‟n menu. Ze laete d‟r aaige aarg goed hore as ze staon te kleppere. In „t Duits wordt
ie dan ok “Klapperstorch” genoemd. Hij en zij ôôievaor hebbe flink wat ruimte nôôdig, want „t zijn toch
grôôte veugels. As t‟r jong uitgebroeid zijn en grôôt gebrocht motte worde, vaalt „r aamel mest van „t nest.
Deur de nieuwbouw en de landbouwvergifte zijn veul ôôievaors uit onze buurt verdwene. Gelukkig
herstelt de veugelstand z‟n aaige weer deur miljeumaotregele en kweekprogrammao‟s, onder andere in
Liesveld. „t Is van harte te hope dat de ôôievaor weer „n pleksie weet te vinge in onze regio. Z‟n jaerlijkse
komst luidt de zeumer in en as hij en zij vertrekke, is „t voor ons weer tijd voor „n vessie of „n jassie.
Kaorel.
Hartelijk dank Kaorel, voor dut verhaol dat êêder uitgezonde wier op Merweraodio in „t programmao “Ouder en Wijzer”.
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ÔFout! Onbekende schakeloptie-instructie.

