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OP Z’N SLIERECHS GEZEED 
 
Nog ‟n paor nachies! Vinge jullie ‟t aalemael ok zô spannend worre? As ‟t weer nou mor 
meewaarkt, hee. Je mot „r tò nied aan denke dat ‟t twêê daege ken stortregene. 
T‟rwijl „k dut zit te type, zie „k ‟n mooi blaauw luchie en ‟n vriendelijk zonnechie. Zuk 
weertie, daer zou „k zô voor tekene!  
Weet jie wat ‟t is? ‟n Hôôp mense hebbe d‟r ‟n baarg waark aan gehad. Sommige zijn d‟r al 
maonde mee bezig. Achter de schaarme mot „r zôôvel beure… 
 

Verschaaijenhaaid 
As „k nou allêên mor is naer ons nieuwe boek kijkt… 
End november kwam Besjaon và mijn thuis van ‟n bestuursvergaodering. Ovve wij van de 
Waarkgroep Dialect soms nog kans zagge om voor ‟t BAGGERFESTIVAL ‟n boeksie mè 
verhaole in ‟t Slierechs te maoke… 
Koppe bij mekaor gestoke. Afspraoke gemaokt. D‟r mos ‟n selectie gemaokt worre. 
Sjongejonge, wà moeilijk! Wat is leuk of goed genogt om op pepier gezet te worre? 
Verschaaijenhaaid mot „r in komme, je ken nied allêên over de kaainderjaere praote. 
Baggerverhaole motte d‟r netuurlijk ok in. Oppasse dà me zôwel over Wijk A as over 
Baonhoek praote. Hè me niks over de voebal? Hè me nou al wat over de revier en mot „r 
nie wat over d‟n Biesbos in? Zô zitte me dan te praote, hee. 
 

Goeie moed 
Aales wad uitgekoze is, mò naegekeke worre, en nog ‟n keer. De spelling blijf ‟n punt van 
discussie. 
Trouwe lezers hebbe warschijnlijk al lang opgemaarkt dà me bepaolde woorde nied aaltijd 
‟t zelfde schrijve. Nae zôôvel jaer zoeke me nog steeds naer de beste menier van notere. 
Twêê man van de waarkgroep zijn serieus bezig gewist, om voor dut boek nog tot ‟n 
nieuwe spelling van ‟t Slierechs te komme. Hoevel ure zalle ze daer in hebbe zitte? 
Pffft! Toe d‟r hêêl wat haoke en ôôge aan bleke te zitte is aales weer truggedraaid. 
Sjongejonge… wad ‟n deurzettingsvermoge! Petjie af!  
‟t Fijne is dan wel, dad elke keer d‟n draed toch weer opgepakt wordt. „t Enthousiasme is 
zô grôôt, dà me d‟r aaltijd weer uitkomme. Ziet „r êên ‟t nie meer zitte en draaig deur 
slaepelôôze nachte overal mee te stoppe, dan praot de rest van ‟t ploegchie „m wel weer 
om en gao me vol goeie moed mè mekaor gewoon weer vedder. 
 
Foto‟s motte bij mekaor gezocht worre. Hè me bij dat verhaol gêên betere? 
Maondagmiddag mor eve naer ‟t Hok, eve kijke in de Ter Laakcollectie. Oh ja, Kanters nog 
belle voor de grafische vormgeving… Hoeneer zà me de pers in motte schaokele? Zal de 
Maarwestreek d‟r nie wat extrao aandacht aan wille besteeje? 
Zal burgemêêster Boevée messchie ‟t eerste boek in ontvangst wille neme? Effe belle… 
eve schrijve… eventjies dut en effies dat… 
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Kraempie 
Onze kraem kom bij ‟t Slierechs museum, dà stao vast. Het „r nog iemand ‟n grôôt zaail? 
Wat legge me op de planke? Punaizies en plakband, touwchies en wisselgeld… 
Hoe kleeje me ‟t vedder aan? Ken d‟r nied iemand de kaft van ‟t boek vergrôôte as 
lokkertie? We motte de aandacht zien te trekke voor de Verêêniging. Hè me die grôôte 
pepiere nog aarges? Neeje? Nieuwe maoke of zoeke…Wie? 
‟t Rôôster nog, mense, wie staot „r in de kraem? 
Gelukkig is dat nooit een punt. Liefhebbers zat. Te veul soms .. ! 
Wie zurgt dat aal die dôôze in ‟t museum komme? Wie regelt ‟t geld? 
 

Niks aan de hand 
Overmaarge, vrijdag, en kommende zaeterdag zied u allêên mor blije mense staon in dat 
kraempie van de Historische Verêêniging. ‟t Is weer gelukt en ‟t is weer voor mekaor! 
Dat doe je toch gewoon? Dat is toch vàzelf? Dat is toch ommers veuls te leuk! 
Niks aan de hand! 
„k Las dat „r in Dordt pas geleeje een kwart miljoen mense gewist wazze bij Dordt in 
stôôm. „k Hoop van harte dat aal die mense nied ok naer ‟t BAGGERFESTIVAL komme. 
Dat zou veuls te druk worre. Lae me mor hope op zô‟n tien percent „r van. Stel ie voor dà 
van die tien percent nou is tien percent ons boek wil kôôpe… 
Dà ‟s ok wat ! Dan komme me d‟r tekort! Dan hè me d‟r veuls te waainig… 
Dan zouwe me “neeje” motte verkôôpe, dat zou wat weze? 
Weet jie wat? Kom mor lekker vroeg!  
Voor u aaige, voor vaoderdag, voor femilie wijd weg, voor de verzaomeling of gewoon… 
voor ‟t leuk! 
Voor zeuve Euro haol ie ‟n hôôp plezier in huis. Vraeg mor gewoon naer : 
“OP Z‟N SLIERECHS GEZEED”. 
Tot ziens op ‟t BAGGERFESTIVAL dan mor, hee! 
Oh ja, nog êên ding, breng assieblieft ‟n blaauw luchie en ‟n vrolijk zonnechie mee! 
 
Korsjonnao  
 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl 
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