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Pinksterpech
’t Zou fijn weze as iederêên trug ken kijke op een paor goeje pinksterdaege. Dat
dat nie voor aalle mense ’t geval was, blijk wel uit ’t vollegende, écht gebeurde,
relaos. ’t Gaot over een echpaor dat al jaere bij ons op de camping een
stacaravan het, en waer we gezaomelijk wel is wat mee onderneme.
Campingvriende zôôgezeed. Bij leuk weer zouwe me op d’n twêêde
pinksterdag mè mekaor een end gaon fietse. Nou wou ’t geval dà me êêst bij
aandere, nieuwe mense op de koffie gevraegd wiere vanwege een verjaerdag.
Zôôas dat dikkels ’t geval is as ’t aareges gezellig is, was ‘t daer wat laeter
geworde. Toe ‘k is bij die vriende gong kijke, wazze ze d’r niet. Oh, wazze ze
soms saome gaon fietse omdat ’t al wat laeter wier? Belnêênt, want heuliezen
oto was ok weg. Wà raor dà ze niks gezeed hadde. We snapte d’r niks van. Zou
d’r wat weze? Op êêste pinksterdag hadde me ze ok al nie gezien. Toe mosse ze
naer Den Haog, dat hadde ze maonde van tevore al besproke. Gelukkig wazze ze
d’r een paor uur laeter opêêns weer wél… Mor …
Mor toen …
“We zijn gistere op tijd van de camping vertrokke. Je weet dà me maonde
geleeje al kaorte besteld hadde voor dat jubeleumconcert van Anneke Grönloh
die vijftig jaer in ’t vak zit. Toe me rizzerveerde hadde me d’r gêên benul van
dat dat fêêst op pinkstere viel. We zijn op tijd hier vertrokke, want we wouwe
niet ’t risico lôôpe om te laet te komme en we wouwe nog een happie ete. De
drukte onderweeg viel nogal mee. In de binnestad zij me wat gaon ete. De petat
en de slao wazze wel lekker, mor de lamskoteletjies viele bar tege! Afijn, toe
hebbe we d’n oto in de parkeergraozie gezet en zij me naer ’t theaoter gegaon.
Hoe dien aevend was? Best leuk. Anneke Grönloh zelf was stêêngoed, wat kan
die zinge zeg! Mor d’r wazze d’r nog veul meer. Willeke Alberti, dien êêne
overgebleve Blue Diamond, Ria Vallek, Ronnie Tober en nóg meer. Aamel
artieste uit diezellefde jaere. Mor Anneke zellef is wel zô ’n vakvrouw, ze zong
aal die ouwe bekende liedjies zôôas Brandend Zand, Cimeroni en Soerebaja,
mor ok prachtige jazznummers. Neeje, dien aevend was best goed, mor toen …”
Weer naer Den Haog
“Om twaolef ure wazze me trug bij die parkeergraozie. Wà denk ie? Sleutels
kwijt! Gistere bij vertrek hier zeeje me nog: Oh, d’n aandere sleutelbos leg nog
in de caravan, nou veruit mor hoor, lae me mor gaon! Tja, daer stinge me midde
in de nacht in Den Haog, hoe mosse me hier trug komme zonder oto? Ok onzen
huissleutel van Breukele zat aan dien bos. ’t Leken ons wel ’t beste om mor

thuis zien te komme. Mor hoe? Dus êêst met de traain naer Goudao, van daer
met een nachtbus naer Utrecht en toen met een taxi naer Breukele. Bij m’n
moeder, die me al gebeld hadde, dus die was t’r voor op gebleve, onze
reservesleutel van ’t huis opgehaold en thuis geslaepe. Om haalef drie lagge we
d’r in. Vanochend hè m’n zwaoger ons opgehaold. In hum oto zij me om tien
uur naer de camping vertrokke. Hier hè me onzen aandere sleutelbos opgehaold
en we zijn gelijk weer vertrokke naer Den Haog.”
Gebeurtenisse ophaole
“Daer in Den Haog zij me nog naer dat eethuisie gewist, én naer ’t theaoter, én
naer de pliesie, mor naareges han ze een sleutelbos gevonge. M’n zwaoger trug
naer Breukele en wij toe weer trug naer de camping hier. Om haalef drie wazze
me toe weer hier om onze spulle op te haole en daolijk mò me weer naer huis,
want je weet dà me maarege aallebaai weer motte waareke. We hebbe bekant
600 kilemeter gereeje en aal met aal het ’t ons bekant twêê pinksterdaege gekost
en ’n hôôp geld! Deur aal die periekele zij me dien aevend waer ’t om gong
temet al weer hêêmel vergete. Nou ja, we hebbe wél wat meegemaokt. Wedde
dà me aalle kommende jaere mè pinkstere deuze gebeurtenisse uit 2009 weer
ophaole!?”
Fietstocht tegoed
Met aandacht hè me heulies verhaol aangehoord. Ongelôôfelijk! Dà ’s echt zô ’n
gebeurtenis die aailijk te gek is om over te praote, mor waer ie ondanks aalles
toch ok ’n bietjie om mò lache. ’t Gaot as ’n lôôpend vuurtie de camping over.
Sommiges vinge ’t echt iets voor de femilie van E. Besjaon zeg niks, die lôôp
z’n hôôd te schudde en te prakkedenke. Inêêns weet ie ‘t! “Goh, as dat nog is
beurt, kenne ze ons toch belle. We hebbe tò nie voor niks al jaere ’n sleutel và
mekaors caravan. Dan hadde wij die sleutelbos naer Den Haog kenne gaon
brenge. Okay, dan wazze me messchie om drie uur snachs pas trug van heen en
weer gewist, mor dat hà wel ’n hôôp ellende bespaord!” Dus L. en G., schroom
niet om te belle as ’t nóg is nôôdig is, hee. Ok al is ’t midde in de nacht! Hoewel
… warschijnlijk zalle jullie voorlôôpig wel beter op je sleutels passe. En die
gezaomelijke fietstocht? Die houwe me mor gewoon tegoed, hee!
Korsjonnao
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t Leste
nieuws over de verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl. Deuze
keer bevôôbeld: Binnekijke met Het Kompas op de tjalk ‘De Goede
Verwachting’…

