Het Sliedrechts Dialect (698)
Baggerfestival
Voor de mêêste mense duurt ’t nou nog twêê-en-haaleve week voordat ’t Baggerfestival
begint. D’r zijn d’r ok een hôôp die d’r al daegelijks, of geregeld, voor doende zijn. Denk ‘r
om dat ‘r wat kom kijke, hoor. Glôôf mor dat ’t orgaonizaosiecommietee al maonde en
maonde bezig is. Wà denk ie trouwes van de deelnemende bedrijve? En aalle winkeliers?
Onvoorstelbaor wat een voorberaaidinge d’r nôôdig zijn om aalles op rollechies te laete lôôpe.
Tot nog toe is ’t aaltijd goed gegaon, dus daer rekene me nou ok mor op. Mor vanaf deuze
plek wi ‘k iederêên die d’r mee te maoke het, vast ’t beste wense bij ’t in orde maoke en
uitwaareke van de planne en netuurlijk veul voorpret wense, hee. As ‘k nou allêên mor is kijkt
naer onze aaige Historische Verêêniging. Hoevel mense zijn d’r nie in touw voor dat êêne
kraempie daer bij ’t Slierechs museum?

Dijkwandeling
Besjaon và mijn het in ons clubblad in een stuk of acht dêêle een verhaol geschreve over een
wandeling langs de Slierechsen dijk in de vijftiger jaere. Ellek dêêl was te leze in een verhaol
dat op z’n aaige sting. Een paor maonde geleeje is tie begonne om d’r êên gehêêl van te
maoke. Onvoorstelbaor dat dat dan aevende en aevende, of beter gezeed daege en daege,
duurt om ’t saome te voege en aa mekaor te maoke as êên verhaol. Nog is veraandere, ken ’t
nog beterder? Naekijke, nóg is naekijke en nog is een aander laete te leze. Is ’t kompleet of zij
me nog wà vergete? Mot ‘r nog wà bij? Zouwe Fred en Jonnie ’t kenne inbinge mè van die
ringchies in de rug? Of zou ’t gelijmd motte worde? Belle, bespreke, vergelijke . . . Oh, oh!
Ondertusse is ’t uit en het ie zellefs de Dordtenaer d’r al mee gehaold. Bas Kurperaol van de
copyshop en de club zellef hebbe d‘r al hêêl wà van verkocht voor € 5,50 en we hope aamel
op een fikse veddere verkôôp tijdes ’t Baggerfestival. De verêêniging draait ommers hêêmel
zelfstandig, zonder subsidie of zô, en een financiële injeksie kanne me aaltijd goed gebruike.

DVD
Riens Laogewaerd en Besjaon hebbe saome een DVD saomegesteld waerop aalle winkeltjies
langs d’n dijk uit die zellefde tijd te zien zijn. Sjongejonge wat een waarek! Eerst mor zôveul
mogelijk fotochies opzoeke waer die pande opstaon. D’r zijn nie êêns kieksies van aalle
winkels. Kanne die nog gemaokt worde of is t’r te veul veraanderd? Op de fiets mor weer, eve
gaon kijke . . . Foto’s maoke, bewaareke, verklaaine of vergrôôte . . . Een hêêl leuk, mor aareg
tijdrôôvend waareksie. Vergelijke, keuzes maoke, op de computer zette. Nee, niet hêêmel naer
de zin! Over weer. Hoevel ure, ok nachtelijke, hè Riens d’r aan besteed? Inbrande, nog is
kijke. Nou goed? Ken ’t nog beterder? Nog is overlegge. Weer belle. Bespreke weer . . . Een
heerlijke hobby, mor aareg tijdsintensief. Petjie af, voor Riense! Mè Fredte overlegge hoe de
hoes d’r uit mot komme te zien. Hij zurreg voor de opdruk en de hoesies. Kijk, zô goed? Of
mot ’t aanders? Afijn, beste lezer, de DVD is klaor! Of ie trug gaot in de tijd. Wat is t’r veul
veraanderd aan d’n dijk! Mor ’t is gelukt! Ok wà dà betreft ken ’t Baggerfestival beginne.
Petjie af voor de saomestellers!

Woordeboek
De waarekgroep Diëlect van de Historische Verêêniging is jaere bezig gewist met ’t
saomestelle van een Slierechs woordeboek. Aalles bij mekaor bekant 23 jaer! Mijn aaige rol
was de leste jaere nie zô grôôt meer daerbij, omdat ik me wekelijks bezig hieuw met deuze
rubriek in de krant, mor de jonges zijn d’r waonzinnig veul mee bezig gewist. ’t Is een
onvoorstelbaore klus gewist voor Aoichies en Aories, voor Gijze, Huibpe en Piete, mor ze
hebben ’t gered. Wat een peniek toe ’t op ’t nippertie bekant nò nie deur gong. Mor ok hullie
hebben ’t voor mekaor, al mò je soms nie vraege hóe . . . Nou zegge ze dà ze de eerste
maonde is eve niks aan diëlect gaon doen, mor ‘k weet bekant wel zeker dà ze straks die
wekelijkse bijêênkomste en dat soms daegelijkse overleg nog gaon misse ok. Gijs het te kenne
gegeve om nae zôôvel jaer te gaon stoppe mè z’n waarekzaomheeje voor de waarekgroep.
Vanaf deuze plek zou ‘k ’m, ok naomes de anderes, wille zegge dà me ’t jammer vinge dat ie
d’r mee ophoudt, mor dà me z’n besluit uiteraerd respectere en dà me hum van harte hêêl
aareg wille bedanke voor z’n jaerelange inbreng. Beste Gijs, vast ok naomes hêêl veul lezers
én luisteraers van Ouwer(en)wijzer op Maareweraodio: “Hêêl aareg bedankt, hee!” En hoe ’t
woordeboek geworde is? Dat lees u messchie volgende week wel. Dus, tot de kijk mor weer,
hee!
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
over de nieuwe uitgaove over hêêl d’n dijk, “Van ‘t Kaoichie tot de Rosmeule”, in de 50-er
jaere. ’t Is te kôôp voor € 5,50, zôlang as de voorraed strekt, op woensdagmiddag in onze
waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt 243 en vedder aale waarekdaege bij buurman
Bas Kurperaols Copy Cellar. Vedders de nieuwe stambôôm De Keizer.

