Het Sliedrechts Dialect (620)
Reacties:
K. Lissenburg - van Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
Emailadres: basenkorrielissenburg@historie-sliedrecht.nl

Verhuisd
Ja hoor, ‟t is gelukt! We zijn verhuisd! Trewijl „k dut zit te type, mò „k ‟n bietjie
grinneke, want volleges Gijze mot ‟t weze: we zijn verhoze! Zellef hè ‟k dat nooit
gehoord of gezeed, mor hij beweert dat ‟t vroeger écht gezeed wier in Slierecht.
Messchie zijn d‟r wel ouwere die d‟r meer van wete? Lae mor is hore . . . Afijn, we
zijn over, mor eerst is trug naer ‟t begin. Jaerelang het de Historische Verêêniging
gêên êêns een aaige onderkomme gehad. Vergaoderinge van ‟t bestuur of van êên
van de waarekgroepe wiere bij iemand thuis gehouwe en papperasse hieuwe me
gewoon in een dôôsie bij ons aaige. Gêên enkel perbleem! Nae ‟t overlijje van onze
oud-voorzitter de heer Ter Laak, kwam hum fotocollectie naer de verêêniging. Aal die
mappe vol foto‟s stinge bij Frette en Jonnies bove in kaste. Smaokelijk kanne Piet
Vlot en Jonnie vertelle over de eerste bijêênkomste van de waarekgroep
fotocollectie. Over hoe ze op d‟n overlôôp korties bij dichies, med aalle spulle om d‟r
heene, zatte te waareke. Over hoe ze aalles elleke keer weer in die kaste mosse zien
te proppe. Mor ok, over hoe gezellig ‟t was en over hoe ze gelache hebbe. ‟t Was
behellepe, mor ok aarg leuk!

Prinses Ireneschool
Dolblij en gelukkig was de club med ‟n ruimte in de voormaolige Prinses Ireneschool.
Faailijk was ‟t mor een maggezijntjie, mor goed, d‟r konne een paor brandvrije kaste
in en een taofel med een paor stoele. ‟t Was nog wel behellepe, mor ‟t was een hêêle
verbetering. ‟t Hoksie wier al gaauw THOK genoemd, een toepasselijke benaoming.
Elleke waarekgroep hà z‟n aaige kast en de Waarekgroepe Fotocollectie en
Genealogie maokte iedere maondagmiddag gebruik van die ruimte. Leeje en ok nietleeje konne d‟r dan aaltijd terecht om wat te vraege of om wat op te zoeke. Dikkels
was ‟t zô druk, en zó gezellig, dat „r van vedder waareke deur de waarkgroepsleeje
amper wà kwam. Nae een interrene verhuizing naer een klaslekaol, konne me
gelukkig weer wat ruimer aosem haole. Toe wisse me al dà me weer mosse
verhuize. De school mò leeg. We zouwe terecht kanne in ‟t nieuwe gemêêntehuis!

Gelukt
D‟r was ‟n hôôp aarg onduidelijk. Waffere ruimte zouwe me krijge? En veraal, hoevel
zou ‟t gaon koste? Niemand die ‟t kon vertelle. Was een aaige ruimte nie veul
beterder? Bij toeval zag êên van de bestuursleeje dat ‟t stuk onderhuis naest de
kopieerwinkel van Bas Kurperaol leeg sting én hoorde dat ‟t te huur was. Dat zou wat
weze voor de club! Wad ‟n pracht van ‟n oplossing! Mor . . . eh . . . gêên waoter,
amper licht, straettegels op de vloer . . . Hoe mos ‟t ooit wat worde? Wie zou dat
motte gaon doen? Wà zou dat aamel nie gaon koste? En nou ‟t grôôte wonder: ‟t is
gelukt! Een oproep leverde zat vrijwillegers op én ‟n hôôp matterjaol! D‟n êêne
maokte een tekening, d‟n aandere was handig mè timmere, tegele, electricitaait of
vaareve . . . Kortom, ‟n hêêle ploeg gong entoezjast aan de slag. ‟t Was vermaokelijk
om te zien hoe ze mè veul plezier daegelijks bezig wazze.

Petjie af
Je hoor tegewoordig zô veul zegge dat de mense niks meer voor mekaor over
hebbe, dat „r zô waainig belangelôôs meer gedaen wordt en dat „r gêên
saomhorighaaid zôas vroeger meer is. Nou, beste lezers, ‟t tegendêêl is beweze
hoor! Aalle vrijwillegers roeme over de gezellige sfeer tijdes de verbouwing. „k
Hoorde meermaols zegge dà ze ‟t faailijk jammer vinge dat ‟t klaor is. Dà zeg genog,
niewaer. Verschene vrijdag zij me verhuisd en aalles is óver. Onvoorstelbaor wat „r
uit ‟n voormaolig maggezijntjie kan komme. Wad ‟n dôôze, wad ‟n mappe en wad ‟n
gegeves. Mor ok: wad ‟n hullep, wad ‟n veule hande en wad ‟n medeleve! Grandioos
wat „r aan waarek verzet is. „k Hed echt gêên idee hoevel mense d‟r stêêntjie d‟r aan
bijgedraoge hebbe, mor ‟t motte d‟r, aalles bij mekaor, tientalle gewist zijn. Petjie af
voor aallemael! Een grôôte pluim hebbe ze verdiend, echt waer. ‟n Hôôp wardering
verdiene ze! Heb u d‟r nog niks van gezien en ben u nieuwsgierig geworde? Wil u
wel is wete wat of t‟r van uw aaige stambôôm bekend is? Zou u graeg een kopiechie
wille hebbe van ‟t huis of ‟t buurtie waer u vroeger weunde? Kom is langs op
maondagmiddag, u ben van harte welkom! Mor eerst, leg de krant mor eefies neer,
eve klappe voor aal die belangelôôze hullep en medewaareking. Dat applausie
hebbe ze verdiend! Zeker wete!
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Baars (nieuw) en Rikkers in
de “Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotochies van Slierecht…

