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BEL… BEL… BEL…
Sjongejonge, beste lezers, dut wor ‟n stuksie van niks, want „k ben hêêmel confuus!
DE MAARWESTREEK is net gekomme en „k zit „r mee te trille i m‟n hande.
Kijk nou toch is: Ons aaige gezellige dialectploegchie! Pontefikaol in kleur op de
voorste bladzij! Wà stao me d‟r mooi op… Mor… mor… ohh… wad aarg! Gijs staot „r
nie bij. En hij was t‟r bij toe die foto genome wier, dà weet „k zeker! Gijs! Onze aaige
Gijs van der Wiel!
Onze wereldkampioen Slierechs praote zôas Huib dat zô mooi zeet. Ohh, dat is aarg.
As t‟r êên ‟n erepleksie verdient, dan is hij ‟t wel!

Maondag stuksiesdag
Mè Besjaone hà „k „t ‟r nog over gehad ovve me nou nog mosse vermelde dat „t ‟t
vijfhonderste stuksie wier of nie. We wazzen „t „r gaauw over êêns dà me dat nie
mosse doen. ‟t Was ommers nie veul aanders dan 499 of 501? Neeje, gewoon een
verhaoltjie van een lezer, dat was ‟t beste. ‟t Zou gaon over Overdiep en Overdwars
en ‟t was geschreve deur WeeVeeWee. Nathalie Pagie van de Maarwestreek had ‟n
paor weke geleeje al geregeld dat „r ‟n fotochie bij zou komme van ‟t hêêle ploegchie.
Dat was al ter spraoke gekomme bij ‟t uitkomme van “OP Z‟N SLIERECHS GEZEED”
Ik vong naomelijk dat de jonges ok is aan bod mosse komme. Die doen net zôveul,
en meschie nog wel meer as ik voor de dialectgroep. Die komme aale twêê weke ‟n
hêêle middag bij mekaor. En ik? Ik neem smaondassoches een baksie thee en dan
gao „k zitte om ‟n stuksie te maoke. Schrijve wi „k ‟t gêên êêns noeme, want dà kan „k
nie. Ik praot gewoon op pepier. Niks bezonders. Vroeger was ‟t op maondag wasdag,
voor mijn is maondag stuksiesdag.
‟n Goed uurtie en ‟t is gefikst, niet te vergelijkene met de was van vroeger!

’n Grôôte bos blomme
Vanochend zat „k, op woensdagochend, in ‟t vooruit te waarke, want Besjaon en ik
zouwe een paor daege weggaon. D‟r ken beure wat „r beurt, mor ‟t stuksie voor de
krant mot gedaen worde. „k Zat net mè veul plezier en mè leuke herinneringe een
verhaoltjie over rolschaetse te type, toe d‟n bel gong. Hè, wà vervelend! Mijn
computertie stao bove, dus hup, naer beneejene. Een daome med ‟n abnermaol
grôôte bos blomme. “Astublieft, voor u!” Hè? „k Was nie jaerig, m‟n trouwdag was ‟t
ok nie… De vrouw liep al weg. “Wacht is eve, ‟t is meschie wel fout!” Nee hoor”, riep
ze, “kijk maar op ‟t kaartje!” Wà denke jullie? Sting d‟r op: 500x dialect. Bedankt! DE
MAARWESTREEK. „k Was t‟r hêêmel ondaen van. Zô‟n bos? Voor mijn?
Bel…bel…bel…

Driedubbeld in kleur
En nou… nou zit „k met de krant i m‟n hande… Kijk nou toch… Lovende woorde van
Nathalies van de krant, van wethouwer Blijenbaarg, van Frette (Fred Stuy, voorzitter

van de Historische Vereniging) en ze verwijze naer bladzij 9. Ohh, kijk nou… de
smeerlappe… Dat is nie mijn stuksie over Overdiep… Ze… ze… Achter mijn rug
hebbe ze een aander stuksie geregeld.
Huib het ‟t geschreve, Gijs weet „r ok van, want die het van aales opgeraokeld. Mor…
mor… dan zit m‟n aaige Besjaon ok in ‟t complot! Want ik ken nog net wat letters uit
de computer tôôvere, mor meer ok nie. M‟n maotjie zurgt aaltijd voor de koppe en
staerte en hij verstuurt ‟t per e-mail naer de krant. Hij weet „r dus ok van! Ze hebbe
me te pakke! Mè z‟n aale! Een kleurefoto voorop… ‟t Vijfhonderste stuksie hêêmel in
kleur…in mooi blaauw! Wat toepasselijk, denk „k stiekum, we lache ons dikkels
blaauw en we neme d‟r graeg êên voor de gezellighaaid, dus… Neeje, neeje, zô wijd
zà me mor nie gaon. Laet aale lezers mor blijve denke dà me een serieus ploegchie
zijn. Wà wel waer is? Dat „r hier êên zit med een hôôgrôôje kleur, omdà ze d‟r aamel
te pakke genome hebbe. Driedubbeld in kleur dus!

Lezers
Eên dingchie mis „k in ‟t hêêle verhaol. Tege Nathalie van DE MAARWESTREEK hè
„k gezeed dat ‟t hêêmel nie moeilijk is om deuze rebriek te verzurge, omdat ie z‟n
aaige in stand houdt. Ik doet ‟t niet hoor, de lezers doen „t! Die zurge geregeld voor
nieuwe aanvoer. De wethouwer vertelde al dat de stuksies over vroeger veraal zô in
de smaok vaale. Dat hore me meer. Dus, beste lezers, blijf verhaoltjies sture, blijf
belle en blijf vertelle. Wie weet komt dat verhaol van jullie ok nog is hier te staon…
Mor eerst hebbe jullie nog een verhaol tegoed over Overdiep en over rolschaetse
en…en… Mor „k gaot eerst die prachtige blomme in ‟n grôôte vaos zette.
Enne…aalemael bedankt voor de verrassing, hoor! „k Wis t‟r echt niks van! Complot
geslaogd!
Bel…bel…bel…
Korsjonnao
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historiesliedrecht.nl De femilie Van de Graef zit deuze maond in de geneaologische
grabbelton.

