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Alblasserbos 
 
Zaeterdagochend kwart voor zeuve. De mêêstes legge nog op bed. ´t Is stil in de polder. D´r 
hangt een soort dunne mist of nevel over de waailande. Kijk, een fezant. Daer, nog êên. Een 
blaauwe raaiger staot roerlôôs naer een slôôt te staore. Oh, daer dartele een paor haoze deur ´t 
gras. Ze staon eve hêêl stil, holle dan weer vedder. De koeie legge nog te slaepe, mor de 
schaepe zijn met de klaaine lammechies al in de weer. ´t Knalgele raopzaed staot aan 
weerszije van de polderweg uitbundig te bloeie. ´t Zonnechie doet hard z´n best om deur te 
breke. De kreet van een fezant klinkt raauw deur de stilte. Een groep netuurliefhebbers 
verzaomelt ´r bij ´t netuurstreekcentrum aan ´t Westend van Wengerde. Fluisterend wordt ´r 
kennis gemaokt en goeiemorge gezeed. Ze gaon op pad . . . 
 

Zonnige zaeterdagochend 
´t Alblasserbos bestao nou zô´n twintig jaer en d´r is al van aalles te zien en te beleve. 
Netuurlijk staon d´r veul willige en popeliere, mor deuzen ochend vaalt ok de maaidoorn aarg 
op, omdat ie nou net in bloei staot. Veul elze, mor ok d´n aaik is t´r te vinge. Een griendjie, 
fruitbôôme en netuurlijk veul blomme. Truus en Nel, de twêê gidse van deuzen ochend, wete 
d´r hêêl opgetoge veul over te vertelle. Fluitekruid, look zonder look, Robertskruid, paerde- en 
pinksterblomme. De zon breekt deur, de mist trekt op. De Alblasserwaerd op ´n zonnige 
zaeterdagochend. Prachtig! 
 

Heerlijk begin 
Aandachtig wordt ´r geloisterd naer ´t fluite van de veugels. D´r wordt geweze op ´t gedrag van 
die bêêsies. Soorte worde besproke. De zwartkop wordt gehoord, net as de tuinfluiter en ´t 
koolmêêsie. D´r wor ´n torenvalksie gesinjeleerd en een buizerd. Verrekijkers worde bewonderd 
en uitgeprobeerd. Een boomkruiper, de grôôte bonte specht, een zwaon op ´n indrukwekkend 
nest. Elzeproppe en aaikegalle worde uit mekaor gepeuterd en bestudeerd. Truus d´r loep kom 
tevoorschijn om nog beter de grôôte klaaine wonderties uit de netuur te kanne bewondere. Wad 
´n heerlijk begin van d´n dag! 
 

Effe belle 
Zaeterdagochend negen uur. Een groep cursiste kom bij mekaor. Ze doen een cursus om as 
vrijwilleger bij ´t streekcentrum te gaon gidse. Dut is de leste keer. Hêêl de winter zijn ze d´r 
mee doende gewist. D´r zijn d´r bij die ´t liefste mè groepe mense gaon fietse deur de Waerd, 
anderes geve de voorkeur om te gaon wandele in ´t bos. Ok zijn d´r bij die graeg mè 
kaaindergroepe van schole of verêêniginge optrekke. D´r worde daer ok regelmaotig 
kaainderfêêsies gevierd. In d´n heemtuin naest ´t netuurcentrum is van aalles te bewondere. 
Een paddepoel, een hooilandjie, de insektemuur, ´t vleermuizeverblijf. Anderand weteswaerdigs 
over de polder is t´r te zien. ´t Terras bij ´t centrum is pas geleeje flink uitgebraaid, je kan daer 
heerlijk wà drinke tusse de wilgehorde. Binne zijn d´r geregeld interessante expesisies, op ´t 
ôôgenblik êên over Waoter. In ´t winkeltjie is van aalles te kôôp. Prachtige netuurboeke, 
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fietsroutekaorte en netuurprodukte. Wie meer wil wete over de Alblasserwaerd vingt ´r 
anderande folderties, zô mor voor niks. Faailijk mod iederêên die d´r nò nooit gewist is z´n 
aaige diep en diep schaome. Of nou de fiets pakke en gaauw gaon kijke. ´t Is echt hêêl aarg de 
moeite waerd! Wil u is ´n keertie med ´n ploegchie med ´n vrijwilligergids mee? Gewoon effe 
langskomme of belle. Wie weet komme me mekaor daer dan wel tege. Tot de kijk dan mor, hee.  
 
Korsjonnao   
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze 
maond de stambôôme van de femilies Koppelaar (nieuw) en De Jong in de “Geneaologische 
Grabbelton” en veul nieuwe schoolklasfotoochies met Slierechse gezichte… 
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