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Het Sliedrechts Dialect (362)
Publicatie van de Werkgroep “Dialect “
WAFFERE MOMME?
Zô hiet 't nieuwste dialectboeksie - 't vierde al weer - van d'n Oudhaaidkundige Verêêniging uit
Slierecht. 't Is geschreve deur die loi van de waarkgroep "Dialect" en d'r staon prachtige
plaetjies in die getekend zijn deur Hans de Bree en mooie fotoochies uit de verzaomeling van
Piet ter Laak. De kaft is een waer kunststuksie en zou aai'lijk ok as schilderijchie, of - zôas ze
tegewoordig zegge - as pooster te kôôp motte weze.

WAFFERE MOMME?
't Is een boeksie waer gêên verhaoltjies in staon, mor aamel Slierechse woordjies en
uitdrukkinge, wel meer dan 1250! Bij die woordjies staon dan wel zinnechies om te laete zien
en hoore hoe dat die woorde in de Slierechse taol gebruikt worde en wiere. Je mot 'r soms echt
wel is om lache hoor, want 'r staon heus wel raoke dinge in. Azzie 't leest besef ie aai'lijk nog
beterder hoe biezonder 't Slierechs is. Typisch hee, dà zô'n dialect zô plaetselijk ken weze,
want in Giessendam en in Paopendrecht praote ze weer hêêl aanders. Taol veraandert deur de
jaere heen en dialect dus ok. Daerom is 't wel goed dat 'r nou 'n boeksie is waer ie in ken leze
hoe d'r aan 't end van de twintigste êêuw in Slierecht gepraot wordt.

WAFFERE MOMME?
Dà kà je op 12 en 13 juni tijdes 't BAGGERFESTIVAL allêên in de kraem van de
Oudhaaidkundige Verêêniging bij 't Slierechs Museum kôôpe. Leeje van de Verêêniging krijge
nog een inlegvel bij de periodiek mè twêê bonnechies. Mè zô'n bon kè je WAFFERE
MOMME? kôôpe voor fl. 15,-. Zonder bon betaol ie fl. 17,50. Dà 's dan 'n spesiejaol
festivalprijsie, want nae 't Baggerfestival betaol ie fl. 19,95, zôwel bij de club as in de
boekwinkels.

WAFFERE MOMME?
't Is een schitterend boeksie voor iederen Brijhapper die van ons durp houdt. 'n Uniek boeksie
omdat 't allêên voor ons baggerdurp van toepassing is. 't Had nerges aanders op d'n hêêle
wèreld geschreve kanne worde as juist hier. Juist omdat 't dialect onder invloed van anderande
factore zô hard veraandert zal dut boeksie over een aantal jaere nog waerdevoller blijke te
weze as nou.

WAFFERE MOMME?
't Is een prachtkedoochie voor verjaerdagge, of voor vaoderdag. Of voor femilie overzêê, want
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de ervaering leert dat veraal mense die al jaere van d'n dijk zijn zô'n boeksie in d'r aaige ouwe
taoltjie zô hêêl aarg op prijs stelle.

WAFFERE MOMME?
't Mag dus aai'lijk in gêên êêne Slierechse boekekast ontbreke. Aamel naer 't
BAGGERFESTIVAL dus! Aamel naer 't kraempie van d'n Oudhaaidkundige Verêêniging.
Zurg dà je d'r vroeg bij ben, want de oplaoge is bepaarkt. Tot de kijk dan mor bij de kraem,
hee. Enne....veul plezier bij 't leze, hee!

Reacties:
R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035.
K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368.
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