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De zon is gaon schijne . . .
“Kijk nou is!” Blaauw an de lucht . . . „t Mag ok wel nae ‟n paor sombere daege. Wat is „t
hêêl aanders as „k nou deur ‟t kerrevenraompie naer buitene kijkt. ‟t Meer voor onze deur hed
‟n tetaol aander kleurtie. Waer „t eerst graauw en grijs was, is ‟t nou blaauw en zilverkleurig.
Op ‟t waoter krioelt ‟t van anderande kleurties. Groene opblaesbôôtjies, gele plestiekbêêste,
rôôje balle. Bij aal die dinger hore mense. Kaainder, mor ok grôôtes. De lijve zijn nog wit.
Daer zal in de lôôp van d‟n dag nog wel ‟n aander kleurtie voor in de plek komme. Ok op de
kant is „t kempingleve op gang gekomme. Johan en Aodrie – vleede week hè ‟k al over
hunnie verteld – zitte werempel ok al in badklere bij de kerreven an de koffie. Vaoders lope te
voeballe met de kaainders. De moeders hange de waslijne vol mè wasgoed. Nae zôôvel natte
daege kan aalles aaindelijk weer is goed drôôge . . .

Kijkkassie . . .
Op dut mement is „t ‟n drukte van belang bij onze kerreven. Jan, ‟n kennis uit Stadskenaol, is
‟n fannetieke otoreeesfen. Toe die hoorde dà me ons klaaine tillevieziechie meegenome
hadde, wier die host hêêmel gek van blijdschap. Netuurlijk kon die komme kijke. Azzie dan ‟t
kijkkassie aan zet, maark ie wel dat „r meer mense wille meekijke. De bure uit Grunninge
staon mekaor werempel in de rij te verdringe. Zelf ben „k nie zô ‟n motersportliefhebber, mor
aan de krete van de kijkers kan „k wel hore dat „t „r aarg spannend an toe gaot. Wie ‟t gaot
winne? „k Hè gêên idee, mor de luitjies voor de buis gokke op êêne Duitse Schoenemaoker...

Drukker…
Op de kemping wordt ‟t met d‟n dag drukker. Stinge me eerst nog brêêduit, nou hebbe we d‟r
an aalletwêê de kante ekstrao bure bijgekrege. Aan d‟n êêne kant benne „t Duitsers en die zijn
aarg rustig. Veraal an de zeun hebbe we gêên kaaind. Van „s oches vroeg tot „saeves laet is tie
aan ‟t visse. „k Heb „m nog nooit iets zien vange, mor ‟t is wel ‟n volhouwerd! De aandere
bure vurme v‟rlôôpig ‟n vraegteken. ‟t Zijn twêê femilies. Ze hore bij mekaor. D‟n êêne rijdt
med ‟n Duits nummerbord en d‟n aandere hed ‟n gele nummerplaet. Ze praote wel aallemael
‟n taoltjie dad op „t Nederlans lijkent. „t Benne Grunningers, zij me al rap achter. Ze hebbe ‟t
aamel druk met ‟r aaige. We zalle laeter wel is kennismaoke, as ‟t zô uitkomt.

Bellechie . . .
‟n Endjie vedderop staon ok fannetieke hengelaers. Of mod „k ze vissers noeme? Ze perbeere
de visse nogal ingewikkeld te vange. Veraal saeves benne ze “aktief”. Ze zitte dan an d‟n
borrel voor de kerreven, trewijl d‟r vislijntjie ‟n end vedderop in ‟t waoter leet. Eerst hè ‟k nie
deur hoe ze te waark gaon. Zo nou en dan gaot „r ‟n bellechie. „k Lôôp dan ok voor niks naer
de tillefoon. Die gaot, zôas „k maark, hêêmel niet. Effe laeter gaot ‟t bellechie weer en tegelijk
gaot „r ‟n lampie an de waoterkant brande. „k Ziet d‟n buurman opspringe en naer z‟n
rubberbôôtjie sprinte. „t Lijntjie van z‟n waarphengel stao strak. Zo rap as tie kan, vaert ie
naer ‟t midde van ‟t meer toe. Vanuit onze luie stoel zie me ‟m ‟n hortie worstele met de buit
aan z‟n haoksie. Eefies laeter komt ie zô trots as ‟n paauw med ‟n ruim uitgevaalle snoekbaers
aan de wal. Dat wor maarge barbekjoewe . . !

Sprokkele…
We zijn weze sprokkele in ‟t bos. We hadde hout nôôdig voor ‟t kampvuurtie. Stoke is ‟n
favveriete bezighaaid in de aevenduurties. Je ken op de kemping wel bosse kachelhout kôôpe
voor ‟n spotprijsie, mor ‟t is veul leukerder om je aaige hout bij mekaor te raope. We hebbe ‟n
plek in ‟t Boheemse Woud gevonge waer pas geleeje bôôme gekapt zijn en daer leg hêêl wat
afvalhout om op te raope. As de kofferbak vol is, gaon we trug naer de kemping. Bij de
vuurplek gooie me aalles op ‟n hôôpie. Nou hôôpie . . . , zeg mor gerust baarg! De bure
vraege ovve me ‟n vreugdevuur wille gaon aanlegge. We denke zelf ok wel voor daege
genogt an hout te hebbe, mor azze me saeves ‟t vuur dôôve is de staopel takke en blokke zô
goed as verdwene. We hebbe d‟r dan weer ‟n gezelligen aevend mè Johanne en Aodries
opzitte. D‟n volgenden dag kijke me weer uit ‟t raompie naer buitene. Wat zal ‟t worre? ‟n
Bietjie bijbruine net as gistere? De parrepluus voor d‟n dag haole? ‟t Zonnechie schijnt ‟r al
lustig op los, in de verte zien we ‟n paor nied aals te donkere wolke. We houwen ‟t v‟rlôôpig
mor op net zô‟n mooien dag as gistere. Mor, benne nied aalle vekansiedaege, hoe dan ok, ‟n
extraochie in ‟t leve . . . ?!
Besjaon.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Bernhard(t) (nieuw) en Volker in de
“Geneaologische Grabbelton” en veul schoolfotochies van Slierechse kaainder van toen…

