Het Sliedrechts Dialect (672)

Kaainderpraot (672)
’t Is al weer ’n hêêl hortie geleeje dà me u nog wat meer van die heerlijke kaainderpraot
beloofde. Deuze keer een aantal raoke opmaarkinge die gemaokt wiere op ‘n baosisschool.
We hope dat u zal meegeniete!
Angela vertelt: ”Juf, ik het een knuffel die is hêêl lief, mor wel wild, want soms leg tie hêêmel
aa m’n VOETETENT!”
De juffrouw kijkt bezurgd naer de wange van Patrick die vol bulte zitte, en vraegt hoe of dat
komt. ”Oh, juf bij mijn op de slaepkaomer zit steeds een mezik en die hè mijn aamel
geschote!”
Sandra vertelt: ”Juffrouw, gistere was ik zôôô bang! We wazze aan ’t bove speule en toe deeje
me spôôksie en ’t was zôôô eng! We schrokke van ons aaige!”
Robert weet persies wat ie wil nae z’n dôôd: ”As ik dôôd gaot, laet ’k me crimineere!”
Tijdes ’t aanklêêje nae een pittige gymles zegt een kaaind: ”Jeetjie juf, m’n voete leve nog
wel, mor ze zijn zô harstikke moei!”
”Juffrouw, heb u ’t ok gezien? De mêêster van groep acht het een haalef brillechie, voor de
aandere helft mot ie zeker nog spaore!”
Dennis is bij de tandarts gewist om een kies te laete trekke. Omdat er binnekort een
tandartseles aan de orde zal komme, vraegt de juf enthousiast aan ’m of tie is wil vertelle hoe
’t voelde toe die verdôôfd was. Dennis: ”Juf . . . eh . . . dat weet ’k nie . . . eh . . .want IK was
nie verdôôfd, mor m’n KIES!”
De juffrouw prijst Remco’s omdat ie zô goed gewaarekt het. Ze zegt dat ze tege z’n mama zal
vertelle dat ie zô goed z’n best gedaen het. Zegt Anita vol bewondering: ”Goh, jij wor
beroemd, joh!”
Robert vertel blij dà z’n broer een nieuw OVERTREKSEL voor z’n verjaerdag gekrege het.
Juf begrijp nie wat ie bedoelt, mor nae wat naevraege blijk ’t een dekbedovertrek te weze.
De leerlinge zijn op grôôte velle pepier aan ’t schildere. De juffrouw lôôpt gaauw rond om de
naome op de velle te zette. Ze hoort een imitaosie van d’r aaige as Elise zegt: ”Goed gedaen
juffrouw, goed zô!”
Letty gao van school af om voorgoed trug te gaon naer Cureçao. Vraeg de mêêster van heur
hoe of ze daer naer toe gaot, of ze soms met de bus gaot? ”Nee mêêster, mè m’n vaoder!”

In groep 4 wordt getrakteerd. ”Ohhh, dat lus onze baby ok zô graeg!” ”Hoe oud is jullie
baby?” ”Hallef êên!”
Een kleuter is naer d’n dokter gewist. Hij vertelt dat d’n dokter met een apperaotjie naer z’n
buik geluisterd het. Een aandere kleuter vraegt wat d’n dokter toe dan gehoord het. ”Dat ‘r
stuksies brôôd i m’n buik zatte te rammele.”
As opdracht voor ’n opstel mot een jonge een maaisie uit z’n klas ondervraege. ”Bè jij
gelukkig?” ”Nou . . . neeje!” ”Hoe komt dat dan?” ”Nou, ik mot iederen ochend m’n haer
kamme!” (Heur haer is bekant wel een meter lang!”)
”Juffrouw, mag de lamp aan?” De juf leg uit dà ze zuinig motte weze met enerzie, omdat
aanders d’r kaainder en klaainkaaindere en achterklaainkaainder in d’n donker komme te
zitte. Zegt die leerling hêêl verbaosd: ”Oh . . . komme die dan ok hier op deuze school?”
Tot slot twêê gezonge regels uit een suntereklaosversie; ”Hoe huppelt zijn paardje en dekt op
en neer!” en: ”Hoe waaien de rimpels al heen en al weer!”
Beste lezers, zeg nou zellef. ’t Zijn toch ommers juwêêltjies!? Heb u zellef leuke prietpraot
gehoord? Assieblief, laet u ’t ons is wete . . ?
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
deuze maond de nieuwe stambôôm van de femilies Visscher en Visser. Ok nog te zien de
femilie Van Gendere. De CD van “De Kraaijen” is uit en te kôôp op woensdagmiddag in
onze waarekruimte in “Het Onderhuys”.

