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Het Sliedrechts Dialect (385)
Publicatie van de Oudheidkundige Vereniging
"Sliedrecht"
"Werkgroep “Dialect “

FIETSMAOND
D'n dag và me dut en d'n dag và me dat, 't jaer và me zus en 't jaer và me zô,
je weet temet nie wà je zô nou en dan hoort. Trouwes, vleede maond las 'k in
de krant dat d'n dag van d'n arbaaid op êên maai zôwaer bij de lêêje van de
pertij van d'n arbaaid hêêlemael nie meer leeft. Dat was vroeger nou net zô'n
bietjie d'n êênigste uitgeroepe dag die algemêên bekend was, azze me
sommige christelijke daege temenste buite beschouwing laete, zôas biddag
en dankdag De maondag as wasdag en de woensdag as gehakdag, die
bedoel 'k nou ok nie bepaold. Was 't vleede jaer niet 't jaer van de ouwere? En
hadde me onderlest niet d'n dag van de sekreteresses?
Boereklaos
Over ouwere gesproke; wà zijn d'r tegewoordig toch 'n hôôp jongere ouwere
med een bruin leventjie, hee. Ze zijn amper zestig, of nog gêên êêns, en ze
zijn al mè pesjoen of in de vut. Finansjeel kanne ze 't aerdig rôôie en wà
gezondhaaid betreft hebbe ze dikkels nog waainig klaoge. Nou , 'k gunt 't ze
van harte hoor. Ze hebbe d'r mêêstentijds hard en lang voor gewaarkt en hêêl
d'r waarksaome leve veul voor af motte draoge. Onderlest zat 'r is 'n hêêl
ploechie van zukke loi bij "Boereklaos" in de Graef en 'n lol dà ze hadde! Ze
wazze op de fiets en om 'n lekke band mosse ze nog eve naelache. Ze hadde
ommers aale tijd van de wèreld. 't Zonnechie scheen, 't luchie was van 't
mooiste strakke blaauw dà je je mor ken indenke, de veugeltjies flote dat 't
een lieve lust was en de blommechies daainde in 'n zacht windjie. Mense,
mense, wad 'n dag.
Recreaosie
Ze wille d'n Alblassewaerd ok steeds meer onder de aandacht van de
recreante gaon brenge, hee. Zô las 'k onderlest dat 'r in 't Alblasserbos 'n
paolkemping gekomme is voor wandelaers en fietsers. Bij Braonk, op d'n
donk, schijnt sins kort ok 'n klaain boerekempinksie te weze en 'k lees de leste
tijd ok steeds meer over aktivitaaite van d'n Haoneker. Die wille med
anderande uitjies - arranzjemente noeme ze dat tegewoordig - ok meer
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toeriste hierheene gaon lokke. 'k Vink 't wel gezellig hoor, aal die wandelaers
en fietsers in de Waerd.
Fietsvierdaegse
Sund 'n paor jaer wordt 'r hier ok 'n fietsvierdaegse gehouwe en dat schijnt 'n
aarg grôôt suukses te weze. Jammergenog kon 'k zelf nie meedoen vleede
maond, mor 'k hè me laete vertelle dat 'r hêêl veul deelnemers wazze en dat 't
'n echte topper schijnt te weze. Mor 'k fiets zelf wel bekant iederen dag hoor.
Hee, azze me zô nou is beginne, iederen dag 'n endjie fietse. D'n êêne keer is
naer de Maarwelande, de volgenden dag is naer Nel in de Krom, dan weer is
naer de wilde kippies of naer de meules van Kinderdijk. Azze me 't hêêl juni
nou is perbeere vol te houwe, dan kanne me weer wat nieuws uitroepe: De
fietsmaond. Meschie komme me mekaor nog wel is tege, wie weet? Tot de
kijk dan mor vast, hee!
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