Het Sliedrechts Dialect (701)

Ge-wél-dig!
Dat was wat, ’t afgelôôpe weekeinde! Wat een weertie én wat een sfeertie. ’t Kon gewoon nie
beterder. ’t Begon al vroeg druk te worde op straet. Net of ie voelde dat ‘r wat beure gong. ’n
Hôôp drukte, veul mense lôôpende of fietsende richting Kaarekbuurt en richting haove.
Sjongejonge wat een orgenizaosie. Petjie af voor iederêên die met de voorberaaidinge te
maoke had! D’r kom wà kijke . . . Eên ding verbaosde me wel hêêl aareg. Een vorige keer was
’t is koud en guur met ’t Baggerfestival en toe wazze d’r volop terrassies in de Kaarekstraet en
bij de haove. Nou was ’t buitegewoon mooi terrasweer en nou was t’r amper een terrasstoel te
vinge. As ’t zuk leuk weer is, lijkent ’t wel net of de mense blijer zijn en vriendelijker, hee. Ze
blijve makkelijker is staon om een praotjie te maoke en om ouwe bekendes te begroete. Leuk,
hee. Echt hêêl gezellig!

Aktivitaaite
Wat was t’r veul te doen! Veuls te veul om op te noeme. Mè verbaozing hà ‘k ’t programmao
zitte te leze. D’r was echt voor elk wà wils. ’t Lekent wel of t’r waarekelijk overaal aan
gedocht was. Nie dà ‘k aalles ben weze bekijke, belnêênt, dà kon nie êêns. Mor ‘k hoorde al
gaauw opgetoge verhaole. Over de demonstraosies van verschaaijene bedrijve, over ’t
Baggermuseum, over de opnaomes voor een heus tillevisieprogrammao, over de Mariniers en
de steltlôôpers, de staetkunstenaers en de braoderie. Over ’t Slierechs museum dà zôô mooi
geworde is en over ’t simultaonschaoke dat voor ’t museum zou komme. Kortom, aamel blije,
opgetoge verhaole en overal vrolijke, enthousiaste mense.

Artieste
Mè stomme verbaozing hà ‘k ’t aevendprogrammao voor de twêê aevende bekeke. Wat een
bekende naome! Echt tópartieste, wà geweldig! Allêên dat impesante podium voor ’t
gemêêntehuis al, sjongejongejonge. Artieste die enkelde weke van tevore nog in de Arena in
Amsterdam stinge, tradde nou op in ons aaige Baggerdurrep. Hoe is ’t toch mogelijk, hee.
Hêêmel voor niks kò je daer naer toe om te gaon kijke en te loistere. Goh, we wete aallemael
wat een kaortie voor een optreeje tegewoordig kost. Hier kò je zôô mor gaon kijke, hêêmel
graotis en voor niks. Wat een verschaaijenhaaid in de anderande wervelende shows. ‘k Hè
m’n ôôge uit gekeke. Wat een mense zijn d’r bij betrokke en oh, oh, wà komp t’r veul bij
kijke, mor wà fantastisch aallemael! Wà geweldig dat ‘r mense zijn die dut aamel voor ons
mogelijk maoke!

Van haainde en verre
In de kraem van de Historische Verêêniging was ’t een drukte van belang. Honderde mense
hebbe me te woord kanne staon en honderde hebbe me d’r wat magge verkôôpe. Messchie
zellefs wel duizendes. ’t Leuke is dà sommiges d’r hêêl ver voor geraaisd hadde. Ze kwamme
d’r voor van haainde en verre. We hebbe leeje gezien uit Nijmege en Lisse, uit Rotterdam en
zôwaer uit Friesland. ’t Is zôô fijn om met oud-leerlinge nog is herinneringe op te haole of om
trug te denke aan die mooie Friese excursie. Aal die opgetoge verhaole en aal die blije
gezichte, heerlijk! Echt waer!

Onderstebove
As ie as verêêniging wat op pôôte zet, is ’t aaltijd mor afwachte of iets aanslaot. Vinge de
mense ’t wel leuk? Wille ze ’t wel kôôpe of houwe ze liever de hand op de knip? Vinge ze
een Slierechs woordeboek wel aerdig, of zô ’n boeksie en een DVD-chie over winkeltjies
langs d’n dijk in de jaere vijftig? Lieve, beste mense, lae ‘k ’t mor gelijk verklappe: We zijn
d’r compleet van onderstebove! Wat een belangstelling en wat een meeleve. ’t Kon nie beter!
Wat een stimelans om deur te gaon. Wat een steun en wat een enthousiasme. Dat is geniete,
hoor, echt waer. As verêêniging hebbe me een hêêle grôôte klapper magge maoke met dut
Baggerfestival, mor nog veul blijer dan met die finesjele injectie, zij me met uw meeleve en
vertrouwe. Daerom een hêêle diepe buiging voor aalle kôôpers en een welgemêênd: Dank ie
wel, ’t was voor ons echt een prachtig fêêst. En voor iederêên, glôô ‘k. Een bezonder ’dank ie
wel’ daerom netuurlijk voor de gemêênte, aalle sponsers, bedrijve en aalle medewaarekers en
vrijwillegers, hee. ‘k Ving dà me in dut geval trouwes wel is hard magge klappe voor aalle
mense van de raainiging. Een zondagochend was t’r bekant nie meer te zien dà me in ons
Baggerdurrep zô ’n grôôt fêêst gehad hadde. ’t Baggerfestival van 2006? ’t Was echt GEWEL-DIG !
P.S. De mevrouw die bij ons kraempie een bossie met een pasfotochie, anderande
afspraokebriefies en zegelkaorties hè laete legge, ken dat aamel ophaole bij Wout van Rees.
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
over de uitgaoves “Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” in de 50-er jaere en netuurlijk ’t
grôôte woordeboek “Slierechs van A tot Z”. Ze zijn, op waarekdaege aallebaai te kôôp bij de
Copy Cellar van Bas Kurreperaol naest onze waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt
243.

