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Gerdien (84)
“Weet jie wat ´t is? ´k Doe zô waainig tegewoordig!” Daer zit ze, in d´r mederne, lere
stoel onder ´t veulkleurige abstracte schilderij. Gerdien van 84 jaer. Netjies gekapt en
keurig opgemaokt. Ze schuift ´r gouwe lozentjie recht. De gouwe aarmbandjies om
d´r andere aarm rinkele. Dan schuif ze ´t gouwe hangertie aan ´t kettinksie heen en
weer. De plooi in de rok van d´r modieuze mantelpaksie wor glad gestreke en ze
schudt naedenkend ´n paor keer d´r hôôd. “Neem nou deuze week. ´n Maondag
begon ´t gelijk al goed. Omdà ´k smiddas naer de pedicure mos, hè ´k ´r soches mor
´n scheppie boven op gedaen. ´k Het ´t hêêle huis gestoft en dà ´s een behoorlijk
waark, want ik weun in ´n huis mè drie verdiepinge. Gelukkig is m´n man nog aarg
goed en hij neemp ´t stofzuige voor z´n rekening. De was was ondertusse klaor en
die kon ´k nog net voor ´t ete op zolder hange. We houwe van lekker ete med ´n vers
soepie vooraf en we ete aaltijd twêê anderande groentes. ´k Hou d´r van dat de
keuke aaltijd schôôn en netjies is, dus ´k hè gelijk d´n afwas gedaen. Gelukkig hè
m´n man afgedroogd. Ja, met hum hè ´k wel geboft hoor. Nou ja, toen gaauw
gedouchd, want ik zou me schaome om ongewasse naer Minao´s, de pedicure, te
gaon. ´k Gaod aaltijd lôôpende naer d´r toe, dà ´s ruim twêê kilemeter. Vedder hè ´k
nie veul gedaen, allêên twêê brieve geschreve en nog wat geberduurd.

Flink aangepakt
Een dinsdag was m´n vriendin jaerig, daer zij me soches koffie weze drinke en nae
de middag wachtte d´r een flinke strijk. Vedder hè ´k toe nie veul gedaen, allêên nog
een steeksie hier en daer en nog twêê knôôpies aangezet. ´n Woensdag hè me flink
aangepakt. We wouwe aalle raome is zêême en de tegels van ´t achteruitjie is
boene. Dà ´s een flinke klus, hoor. We hebbe saome aalle tegels mè sodao en
bleekwaoter geboend. Kijk is hoe ´t opgeknapt is. Nou ja, ´t was wel hêêl hard nôôdig
ok. Op donderdagochend gao ´k aaltijd naer de kapper, dà doe ´k al meer dan twintig
jaer elleke week. ´k Voel me nie zô fijn as m´n haer nie netjies zit. Bovendien is de
kapster meer ´n vriendin as degene die m´n haer optut, we kanne saompies zô lekker
bijpraote en heerlijk lache. Met de buuvrouw ben ´k smiddas naer een modeshow
gewist, hier in De Schalm. Leuke mode, mè felle kleurties dut jaer. ´k Wil nog wel wat
nieuws, hoor. ´n Nieuw jassie en een paksie en messchie nog wel ´n lange broek.
Trouwes, m´n witte zije bloesie wor wà dun bij de mesjette, dat is dus ok wel aan
vervanging toe. Volgende week zà ´k is naer De Kaarkbuurt gaon, deuze week is t´r
niks van gekomme.

Biljarte en zinge
Vrijdassoches gao me aaltijd naer de supermart en haole zôveul mogelijk
boodschoppe voor d´n hêêle week. Ja, m´n man rij nog aaltijd oto. Wad ´n gemak,
hee, azzie denkt aan dat gesleep van vroeger med ´n paor tasse aa je fiets. Nae ´t
boodschappe doen gao me mêêstal op de koffie bij onze zeun en schôôndochter.

Die zijn ok al mè pensjoen en die rekene d´r al hêêmel op. Je mò ze is hore azze me
is een keertie overslaon. Mêêstal motte me ons dan haoste voor ´t waarme ete. M´n
man gaot dan naomelijk graeg biljarte en ik zing dan in ´t bejaerdekoor. Dà doe me al
jaere en we hope dà me ´t nog hêêl wat jaerties magge blijve doen.

Zô waainig
Op zaeterdag wor aalles in de kaomer nog is goed gestoft en daernae wandel ik naer
´t winkelcentrum voor nog wat verse boodschappies. De middag houwe me voor
onverwachte dinge. We gaon is op bezoek of we krijge zelf visite. Op zondag houwe
me ons gemak, dan leze me wat, kijke wat t.v. of lôôpe d´r is uit. Mêêstal komme de
kaainder wel eeffies aan, dat vinge me aarg gezellig. Je ziet dat een week zô om is,
hee! De kommende week wi ´k in elk geval de vitraozie van ´t hêêle huis is wasse en
´k wil m´n fiets is goed schôôn maoke. De linnekast zou faailijk ok is nôôdig gesopt
motte worde en ´t achtertuintjie mò nog omgespit worde. Mor ja, ´k zee ´t al hee, ´k
doe zô waainig tegewoordig!”
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Van Lêêuwe (nieuw) en
Stoij in de “Geneaologische Grabbelton” en veul nieuwe schoolklasfotoochies met
Slierechse gezichte…

