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Deur omstandigheeje zij me nie op vekansie gegaon dut jaer. Lekker een jaertie thuis blijve, ken
ok best gezellig weze. Doen waer ie zin in het, gêên gedoe mè koffers in- en uitpakke. Gewoon in
’t ritme van aalle dag blijve. Heerlijk rustig op straet en in de winkels. Naareges files. Wel hêêl
veul regen af en toe, mor ok een paor bloedhêête daege. Kijk, en in die bloedhêête daege, daer zit
‘m nou net de kneep! We hadde de taok op ons genome om voor een kennis de post, de
kaomerplante en de tuin te verzurrege. Harstikke leuk. Wij, as vutters, voele ons aaige dan nog
een bietjie nuttig ok, begrijp u wel? Kortom, we hadde d’r zin in!

Huppetee
De blommechies groeide goed, de temaotjies kregen ‘n kleurtie. Aalles liep goed tot . . . op een
kwaojen dag d’r aamel klaaine, zwarte bêêsies op ons spronge. Opêêns krege me d’r aareg in . . .
vlooie! Nae ’n aantal weke komme de larrefies uit, wisse me. Zéker mè dertig graeje dien dag!
De beweuners hebben ’n hond, mor die was mè z’n baos mee op vekansie. Dus de achtergebleve
stumperties krege ontzettende honger of dorst! Goeje raed was duur. Hoe mosse me dat
vaarkentjie wasse? Ik bedoch: Eerst mor is witte sokke aandoen, dan zijn die bêêsies duidelijker
te zien. Messchie zou ´t wel meevaalle, mor . . . d´r wazze d´r hónderde! Lange broek in de sokke
en huppetee, d´r op af!!! Aanvalle!!!
Overal
Gewaopend met insectespray ben ´k ´t pand binne gedronge. Eerst de post van de mat geplukt en
toe as een wilde gaon sproeie. Die nevel mag ie nie inaodeme, dus snelhaaid was gebôôje! De
volgenden ochend zat ´k hêêmel onder de rôôje plekke. `Ze hebbe me tò nog te pakke gehad’,
doch ‘k i m’n onschuld. Opêêns wis ‘k ‘t: we hebbe zellef ok vlooie! Goeje genaode, aalle lichte
spronge op rôôd! Aalemael bêêsies!!! En bejaot, zôwaer i m’n bed zatte d’r twêê. Aalles van ’t
bed in ’t wasmessien. In de kaomer wazze ze ok komme lozjere, begrepe me intusse. In de keuke,
in de gang, OVERAL zatte ze. Grut oh grut, nóg een perbleem d’r bij!!! En ok mijn liete ze nie
mè rust, ‘k heb schijnbaor lekker bloed. M’n wederhelleft lusse ze niet!!! Die had dus mazzel.

Plaetjie
‘k Ben gaon stofzuige en gaon spraye as een gek. Aalles naer buitene, kusses, klêêdjies,
deurmatte en zô. Nae ’n paor daege hadde me gelukkig aalles onder controle. Nou zij me weer
een hortie vedder, en wil ie wel glôôve dà ‘k nog steeds bij elk pluisie of draedjie de schrik
krijgt? Overal denk ie nog wat te zien. Azze me d’r over praote, dan gao ‘k krabbele, trewijl ‘k
dut opschrijft, ok weer. Stofzuigere doe ‘k wel twêê keer op een dag. De peniek zal wel minder
worde, hoop ‘k. ‘k Denk dà ‘k dat plaetjie mor gao kôôpe van: Allemaal beestjes . . . Volgend
jaer gao me, denk ik, tòch mor weer op vekansie . . . !
Rana

Hartelijk bedankt Rana, voor dut waergebeurde verhaol!
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze
maond de stambôôme van de femilies Guijs en De Grôôt En niet te vergete de nieuwe “Slierechse
Fotoquiz”. Doe ok is mee…

