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’T MÒ WARRE, WIL ’T RÊÊJE… (2) 
 
Sjongejonge, beste lezers, wad is t‟r veul gebeurd hier in huis sund vleede week! 
Toe vertelde ik u over de lege kaomer, over de rotzooi bove in de slaepkaomers en ‟t 
gesmorrel in de badcel. De kaomer was nò nie klaor en vleede week ‟n maondag zou 
Korevaor  komme om kwart voor achte, en mosse de keukekassies leeg weze. 
Prompt op tijd gong d‟n bel. Daer zouwe ze weze. M‟n mond viel bekant ope van 
verbaozing: Hennie Huisman en Martijn Krabbé op de stoep! 
“Goedemorgen mevrouw, we komen voor uw nieuwe keuken.” Ze stelde d‟r aaige keurig 
voor: André en Pieter. Hoe is ‟t mogelijk, zô‟n gelijkenis! 
Wat heerlijk dat er zukke mensen bestaon! 
T‟rwijl ik rustelôôs en toch wel een bietje zenewachtig heen en weer liep, namme die twêê 
de keuke in ôôgeschouw. “ ‟t Komt allemaal goed, mevrouw, ‟t komt allemaal goed!” 
We sprakke af om hoe laet ze koffie zouwe wille drinke en dat was „t. Besjaon en ik, wij 
konne weer vedder gaon aan de kaomer. 
 

D’n bel! 
“Dag mevrouw, we komen uw nieuwe keuken brengen!”  
Hebbe jullie ooit gezien hoe een keuke verpakt zit? D‟r kwam me toch een vracht binne! 
Onvoorstelbaor. ‟t Wazze messchie wel dertig grôôte dôôze. Die kwamme dus midde in de 
kaomer te staon waer Jut en Jul (wij dus) aan ‟t waark wazze. „t Gaf niks, gewoon 
deurgaon! 
D‟n bel weer! 
Lida en Gert uit Utrecht op de stoep. Wà leuk! Mor net nou? 
“Ja, we waren in de buurt en we dachten: Kom, we gaan even kijken. En als het nodig is, 
dan komen we jullie van de week helpen!” 
Is „t nie heerlijk dat er zukke vriende bestaon? Mor helpe? Hêêmel uit Utrecht komme d‟r 
voor? Neeje, dà was nie nôôdig. Nog meer mense in zukke rotzooi? Mor ‟t gebaor wier 
aarg op prijs gesteld en ‟n moreel opstekertie konne me best gebruike, want eerlijk gezeed 
hè me echt wel memente gehad dà me ‟t hêêmel nie meer zagge zitte.  
Weer d‟n bel. 
 “Mevrouw, we komen uw stoelen ophalen, die zouden toch opnieuw bekleed worden?” 
Fijn, weer ‟n bietjie ruimte! Vedder sauze, mor weer! 
Trrrrrr! 
“Hoi jonges, hoe gaot „t? Oh, „k ziet ‟t al. D‟r mò nog ‟n hôôp beure. En daer, die splete bij 
‟t plefon, mò je nog stoppe. En die gaetjies in die muur, blijve die zitte? Weet jie nie hoe 
dat mot? Weet jie wat? Maarge kom „k m‟n klaaine zussie helpe! Nou mò „k ‟n wedstrijd 
biljarte in “De Schalm”, mor maarge kè je op me rekene!” 
Tillefoon. 
“Met Joost van “De Wilgen”, Korrie, we hebben een keuzemenu voor zaterdag 
aanstaande, wil je even zeggen wat jullie willen eten?” 
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‟n Zaeterdag? ‟n Zaeterdag ete? „k Snap t‟r niks van! Oh ja, dà ‟s waer ok. ‟n Haalf jaer 
geleeje of zô, hè me afgesproke om ‟n weekendjie mee te gaon naer Zuid-Limburg. 
Wad ‟n gekkehuis! Dat beurde aalemael vleede week ‟n maondag. Oh, oh, hoe mos dat 
nou toch aalemael? 
 

’n Week wijer 
Beste mense, t‟rwijl „k dut stuksie zit te maoke, zij me percies ‟n week wijer. ‟t Is weer 
maondagochend. ‟t Is d‟n hêêle week ‟n gekkehuis gewist en dat is ‟t nou weer!  
Want d‟r is aarg veul gebeurd d‟n afgelôôpe week, mor klaor is ‟t nò nie! 
Ik zit achter de kompjoeter op de klaaine slaepkaomer. Beneeje zijn twêê loi 
vloerbedekking aan ‟t legge. André en Pieter zijn aan ‟t zaoge en ‟t bore, Besjaon lôôp te 
stofzuige, ‟t koffieapperaot pruttelt  en de loi van de plesoenedienst maoke buite ‟n herrie 
die aalles overstemt.. Een gekkehuis is „t, mense, echt waer! 
Mor ‟t is aamel goed gegaon. Aale mense die meegeholpe of meegewaarkt hebbe, wazze 
eve aerdig. Iedereen kwam percies op d‟n afgesproke dag en tijd. ‟t Weekend Zuid- 
Limburg was hêêl leuk en „t had achteraf bekeke nie beter uitgekoze kenne weze.  We 
hebbe ‟n vrijdagmiddag gewoon de deur dichtgetrokke en zijn heerlijk uitgewist.  Toe me in 
„t netuurvriendehuis aankwamme, wazze me wel stomverbaosd dat daer ‟n bekend 
Slierechs echpaor net de huiswacht dee. Wà leuk om toevallig net van die Slierechse, 
opgetoge idealiste te treffe! 
Mestricht is een prachtstad. Thorn, dat witte durp was ok  hêêl aarg de moeite waerd. 
 

Jeloers 
Heerlijk was „t om weer is bij te praote med oud-collegao ‟s en de aanhang. Fijn om te 
hore dat ‟t aarg goed gaot op “De Wilgen”. 
Interessant om kennis te maoke met de nieuwe mense die d‟r immiddels waarke en te zien 
hoe enthousiast ze zijn.  
Allêên was „k wel ‟n bietjie jeloers op de jongeloi die d‟r aaige zô lekker konne uitleve. 
Nermaol hou „k t‟r wel van om mee te doen en ving „k ‟n fêêsie op z‟n tijd aarg fijn. 
Mor nou? 
„k Leken meer op ‟n zoutzak. „k Ben m‟n plek host nie af gewist. „k Heb ‟t aamel mor ‟n 
bietjie van ‟n afstandjie zitte bekijke, aai‟lijk niks voor mijn! 
Snappe jullie nou hoe dà kwam? 
Of zà „k me mor vasthouwe aan de woorde die „Hennie Huisman‟ en „Martijn Krabbé‟ d‟n 
afgelôôpe week wel honderd keer tege me gezeed hebbe? 
“ ‟t Komt aamel goed, mevrouw! ‟t Komt aamel goed!” 
Zou „t? Glôôve jullie dat ‟t nog goed kan komme? 
Messchie hore jullie ‟t nog wel is. Ze roepe me. Dus „k mò gaon, hoor. Tot de kijk, hee! 
 
Korsjonnao 
 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl 
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