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Uitjie 
 
‟n Zaeterdag zij me uit gewist, met de Historische Verêêniging! Sjongejonge, wat was 
‟t weer gezellig en leuk. Eerlijk gezeed hà „k t‟r eerst een hard hôôd in. Besjaon hà 
verteld dat de aanmelding van honderd man d‟r voor zurgde dà me in twêê ploege 
mosse. D‟n êêne ploeg mos een uur êêder vertrekke met de bus en eerst gaon vaere 
op de Giesse. Onderwijl zou de twêêde ploeg gehaold worre en eerst naer museum 
„De Koperen Knop‟ gaon. Haalverwege de middag zouwe me mekaor tegekomme en 
wissele. „k Haolde m‟n schoere d‟r mor is over op… Wout và Rees had aalles 
geregeld, die zou ‟t wel snappe… 
Wà fijn trouwes dat „r bij ons aaltijd zôôvel liefhebbers zijn, hee. „k Hè wel is gehoord 
dat ‟t bij aandere verêêniginge aarg moeilijk is om ‟n ploegchie bij mekaor te krijge 
voor ‟n raaisie. Mor „k snap ‟t wel, ‟t is bij ons gewoon aarg gezellig! 
 

Giesse 
Gelukkig scheen ‟t zonnechie toe me, nae een prachtrit deur de polder, aan boord 
gonge van de rondvaertbôôt in Giessenburg. ‟t Was echt zô‟n bôôt zô azzie wel is 
deur de Amsterdamse grachte zie vaere. Sjongejonge beste mense, wat hè „k 
genote! Nou mò „k eerlijk zegge dà me dat nog nooit gedaen hadde, vaere op de 
Giesse… ‟t  Is een aanraejertie, hoor, geweldig. Faailijk zou iederêên uit deuze 
streek ‟t is motte doen. De kaptaain geeft een primao uitleg over de historie van de 
Waerd en de Giesse. Hij weet veul over de veugels en de meules, de blommechies 
en de beweuners. Je kijk je ôôge uit, je weet gewoon nie wà je ziet. Wad ‟n prachtig 
waotertie en  wad ‟n groen! Mor ok, wad ‟n huize! Waere pelaaisies! Gewone 
weunhuize, verbouwde boerderije, en zeumerhuize. De eende, de  zwaone… 
waoterkippies en meerkoetjies… zôwaer ‟n fuut met jonkies op d‟r rug… ‟t Wuivende 
riet, de frisgroene bôôme, de prachtige tuine. ‟t Is daer ‟n uniek stuksie Holland. 
Holland op z‟n best! Die bôôte vaere hêêl regelmaotig. Ok aarg leuk azzie is mense 
over het uit aandere dêêle van ‟t land of messchie zelfs wel uit ‟t buiteland. Wà zalle 
ze geniete…! 
 

Kopere Knop 
We wiere vlakbij De Kopere Knop afgezet en hoefde mor ‟n klaain stuksie te lôôpe. 
Toe kwamme me dus d‟n twêêde ploeg tege. Dan zie je pas wad ‟n volk d‟r meedoet 
aan zô‟n excursie. Nae ontvangst mè koffie in de bovezaol, krege me ‟n primao 
verhaol te hore over de geschiedenis van de boerderij. Gidse stinge al klaor om ons 
in drie groepies rond te laaije. Onze gids wis hêêl veul te vertelle over anderande 
onderwaarpe. Knap, hoor! Zelf komme me aaltijd wel ‟n paor keer per jaer in de 
Knop, mor aan de reacties kò je maarke, dat ‟t voor sommiges aamel hêêmel nieuw 
was.  Wat mijn betreft had ‟t best ‟n haalf of hêêl uur langer magge dure. In de 
museumtuin is ommers ok nog zôôvel interessants te zien. ‟t Smejerijchie, de 
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hoepmaokersschuur, ‟t griendjie… Veraal in deuze tijd van ‟t jaer staod aalles d‟r zô 
mooi bij, hee. Nou ja, we komme d‟r nog wel is langs op de fiets… 
 

Weer mee… 
Aal med aal was ‟t een aarg geslaogde middag. Echt weer zô êêntjie waervan je over 
‟n paor jaer nog zegt: “Oh ja, hee, die excursie naer de Giesse en de Kopere Knop, 
dat was ok leuk, hee!”  „k Hoorde dat ‟t bestuur al weer druk in de weer is met ‟t 
pregrammao voor ‟t kommende saaizoen. ‟t Schijnt dà me dan naer Zêêland gaon. 
Wil ie wel glôôve dà „k t‟r nou al weer naer uitkijkt? Enne… as ‟t kan ok is gaon vaere 
op de Giesse, hoor. Wie weet komme me mekaor dan wel tege op de bôôt. Tot de 
kijk dan mor, hee! 
 
Korsjonnao.    
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas in de maond maai de femilie Blijenberg in de “Geneaologische 
Grabbelton” en  wà fotoochies van ‟t raaisie.  
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