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Het Sliedrechts Dialect (422)
BELôôNING VOOR VRIJWILLEGERS
Op 24 juli krege me ‟n enveloppie in de bus met daerin twêê pampierechies, ‟t êêne was
‟n uitnôôjeging voor de vrijwillegersaevend, ‟t aandere voor ‟n kedoochie. ‟t Hêêle spul
zou gehouwe worde op êên september in “De Schalm” en je mos voor 21 augustus melde
ovvie kwam en mè wie. M‟n gaode gong ok mee, dus dat was mooi geregeld.
We kwamme om vijf voor haalf acht aan en d‟r stinge al loi buite te praote, mor toe me
binne gonge kijke zat ‟t al borstesvol. M‟n gaode vong nog êêne stoel en med een bietjie
inschikke kon „k „r ok nog bij, „k zat klem naest d‟n vurkebak. D‟r speulde een fantastische
djezbend, wà konne die ‟n meraokels mooie meziek maoke, wij houwe wel van zukke
meziek.

Blaaienbaarg
Nae ‟n hortie kwam wethouwer Blaaienbaarg binne. Saome met d‟n baos over aales,
André Schôônderbeek, het ie de vrijwillegers die langer as 25 jaer d‟rbij wazze, geëerd
med een bossie blomme. Nae nog een praotjie van de wethouwer die ons fielesteerde as
vrijwilleger, haolde die nog aan, dat „r gêên êêne verêêniging zonder zukke mense kan.
Je mot tò nied uitboezeroene dan d‟r meer as 250 vrijwillegers onder de perreplu van “De
Schalm” zitte. Daernae kwam André dien aevend uitstippele en zee dat „r om tien ure ‟n
verloting was en azzie somwijle weg wou gaon, dan mos ie je strôôksie pampier mor
inlevere en dan zou ie ‟n kedoochie krijge. “En nou wou „k voorstelle om te gaon ete,
aamel op ie beurt wachte en achteraan aansluite, zôdà me aamel ‟t voer op ‟t plestieke
borrechie aarges weg kenne tremme”, zee die.

Wad ‘n voer
Mense, mense, wad ‟n voer sting d‟r. „k Zel ie ‟t is noeme. In d‟n vurkebak plestieke vurke
en messies, dan ‟t borrechie, dan kreeg ie grôôte bledde met haalve temaote, med ‟n
kwaksie arte in ‟n sausie, gevulde aaiere, de bledde mooi opgemaokt mè blaorties slaoi
en krulandievie met hier en daer ‟n peechie en ‟n redijsie. Dan kreeg ie mandjies mè
sneechies brôôd, ‟n torentjie van kroiebutter, ‟n bled mè ballechies gehak mè vlakbij ‟n
schuttel saus, ‟n grôôte bak kippepôôtjies, ‟n baksie mè blomkôôl, peechies en redijs. Dan
weer ‟n bled mè stuksies vlaais en op ‟t leste bled lagge haerinksies en op ‟t end van de
taofels schuttels mè saus. Voor m‟n aaige vong „k ‟t jammer dà „k zô‟n pieskaauw ben, „k
lus nied aales, mor wà „k op het, was klasse en „k had „r genogt aan. A je dorst had, kò je
mè je drie vrije konsumsiebonne krijge wà je hebbe wou, van waoter tot jenever en aales
wat „r tusse zit. Ik dronk rôôje wijn en die was primao. „k Hed ok nog ‟n hortie buite gezete,
want ze konne tò nied aamel binne. “De Schalm” zou aai‟lijk ‟n bonk van d‟n Bonkelaer
motte zien te krijge, dan hà me meer ruimte.

Onvergetelijken aevend
Naedad iederêên z‟n kraog vol had, begon de verloterij. Wad ‟n dot prijze wazze d‟r! Ik hà
niks, mor dà ben „k gewend. Daernae hè me nog ‟n hortie genote van de meziek en d‟r
wier nog volop gedanst ok, mor nae ‟n pôôsie zeeje me tege mekaor: “Lae me mor naer
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huis gaon, ‟t is mooi gewist!” „k Hè m‟n kedoopampierechie ingewisseld, ‟t was ‟n pracht
van ‟n perreplu. „k Had „m bekant gelijk kanne gebruike, want ‟t regende ‟n bietjie.
Beste André, maots en vrijwillegers, bedankt voor dien onvergetelijken aevend, ‟t was
klasse!
En u hartelijk bedankt voor uw bijdraoge, heer v. d. W. !
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