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Vuurtie stoke
Meraokels mense, wad ‟n zeumer totnogtoe, hee! Glôôf mor dà me d‟r van geniete, hoor.
Nou hadde wij makkelijk praote, we hoefde nie te waarke. Neeje, we gonge weer is lekker
op stap. Gewoon med ons 18-jaerige „Affie‟ Ze is drieënhaalve meter lang en twêê meter
brêêd. Ze is aaltijd aarg goed voor ons gewist, hè lief en lêêd med ons gedêêld. Is med
ons in ‟n hôôp lande gewist en mè mekaor hè me ‟n hôôp meegemaokt. We slepe d‟r
overal mee naer toe. Ze haokt nogal makkelijk aan en is aarg meegaond en bar volgzaom.
Nou ze achttien geworde is gao me wel maarke dà ze duidelijk kure gao krijge. Ze wor in
zekere zin wà stugger, mor ze staot nog aaltijd stevig op t‟r pôôte. Zô hier en daer hè me
d‟r wel wat aan op motte kallefaotere, mor „Affie‟ is toch mor weer mooi meegewist en het
‟t weer meraokels gedaen! Wie of dat dan wel mag weze? Nou gewoon, ons
kerrevennechie hiet Avento, mor wij noeme d‟r „Affie‟.

Moezel
Eerst hè me Affies naer de Moezel gesleept. Daer hè me ‟n prachtig pleksie voor d‟r
gevonge, drek aan ‟t waoter. Heerlijk mense, echt waer, met dat uitzonderlijke weertie. Je
hoef heus nied aaltijd aarg wijd weg te gaon om ‟t meraokels naer ie zin te kanne hebbe.
Wad ‟n leuke durpies mè mooie ouwe vakwaarkhuize hebbe ze daer nog. Dà zie je bij ons,
behaalve in ‟t Opeluchtmeseum en in Orvelte, nie veul meer, hee. Kesteele, kaarke,
stadjies en steeje, we konne d‟r amper genog van krijge. Azze me waarm en bezwêêt
trugkwamme bij ons overdekte bed, gonge me gelijk eefies zwemme in ‟t zwembadjie op
de kemping. Wat hed ‟n mens toch faailijk waainig nôôdig om ‟t naer z‟n zin te hebbe en
om gelukkig te weze. „k Zee dà „k me net ‟n rijke filmster voelde in zô‟n riant onderkomme
med ‟n zwembad. Maotjie vong de titel voor ‟n boek : “Besjaon en Korsjon in Hollywood”
toch mor ‟n bietjie aaigenaerdig klinke…

Lipnomeer
Nae ‟n hêêle fijne week zij me vedder getrokke. Nae ‟n nachie bij Regensburg, aan ‟t
reviertie de Naab, zij me deurgegaon naer Tsjechië. Weer ‟n prachtplek aan ‟t waoter, aan
‟t Lipnomeer. We wouwe daer wel is zien hoe „t „r is voordat de Tsjeche volgend jaer ok bij
de Europese Gemêênschap komme. We hebbe onze ôôge uitgekeke. Wad ‟n netuur. Hêêl
wat tochies hè me gemaokt deur ‟t Boheemse woud. Prachtig, in êên woord. Genote
hebbe me van Cesky Krumlov, wad ‟n stadje. Omslote deur ‟n grôôte bocht van de
Vlatava, de Moldau, leg dat plaetsie nog net zô te weze as ‟n paor êêuwe trug. Bove de
stad uit torent een pracht van ‟n slot waer ie nied uitgekeke komt en waer ie van d‟n êêne
in d‟n aandere verbaozing vaalt. De revier strôômt daer nogal snel en je zied overal van
die loi in kano‟s en rubberbôôte de mooiste fratse uithaole, veraal as ze over van die
„drempels‟ motte. Waer ie je ok over blijf verbaoze, dà zijn de prijze. Nie te glôôve, zô
goejekôôp!

Eifel

Faailijk hà me drie vekansies in êên, want toe zij me nog een paor daege in de Eifel
gewist. Of zouwe me in ‟t Slierechs Aaifel motte schrijve? Afijn, ‟t was ok weer meraokels.
Weer schitterend weer en ‟n prachtig gebied. En mor ‟n enkeld uur van huis. As u daer is
in de buurt komt, zou „k u echt aanraeje om is ‟n kijksie te gaon neme in Bad Munstereifel.
Besjaon en ik kanne d‟r gêên genog van krijge. Soms denk „k dà „k te vroeg gebore ben,
mor in zô‟n stadjie waon „k me in de Middelêêuwe en ving „k dà „k veul te laet gebore ben.
De Rursee, de afwisselende gras- en korenvelde, de bosse, Monschau, de legging van de
kemping in dat rustgevende dal, ‟t was aamel eve mooi. Aal med aal hè me elleken dag
genote as twêê klaaine kaainder, en toch…

Aalderleukste
Azze ze me nou vraege wat ‟t aalderleukste was van deuze vekansie dan zeg „k zonder
nae te denke: “ ‟t Vuurtie stoke!” Op die kemping aan ‟t Lipnomeer moch iederêên net
zôôvel kampvuurties maoke as tie wou. We hoorde dat dat op veul kempings in Tsjechië
mag. Staarker nog: Op de kemping verkôôpe ze gewoon bundels hout voor ‟t stoke. Zied u
‟t voor u? Tege d‟n aevend, as ‟t begint te schemere, lekker je vuurtie klaaormaoke. Med ‟n
gezellig ploechie om ‟t knetterende vuur. ‟n Glaosie d‟r bij. Prooste met de mense die je
pas hed ontmoet. Mekaors dranksie keure, staarke verhaole aanhore, lache mè mekaor,
bôôme over de toekomst . . . heerlijk!
Jan uit Groninge en Richard uit Lelystad zeeje ‟t toen aan dat Lipnomeer al. Dà me êêmel
weer thuis, mè plezier zouwe trugkijke op die gezaomelijke stookaevendjies en dà me d‟r
nie over uitgepraot zouwe raoke. Ze hebbe gelijk gekrege. Wie weet zien we mekaor nog
wel is. Kanne me gelijk vedder praote over de verschille en overêênkomste in onze
dieëlecte. Want daer raoke me ok nie over uitgepraot!
Korsjonnao.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond en in augustus de femilies De Waerd (voor hunnie die ‟t deur de
vekansie gemist hebbe) en Koppelaer (nieuw) in de “Geneaologische Grabbelton”

