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Wat ’n prachtigen dag!  
 
”Sjongejonge wat een gevaerte! Heb ie ooit zôiets gezien?” ”Hoe lang zal die wel nie weze, 
en hoe hôôg?” Dat soort zinnechies wazze verschene zaeterdag rond achte te hore op ’t 
Bonkelaerplaain. Dien dubbeldekker van Verschoor vertrok met een grôôte groep leeje van 
d’n Historische Verêêniging voor een dagexcursie naer Hattem en Deventer. Mariëlle, de 
sjeffeuze, loodste ’t gevaerte vakkundig naer d’n oprit van Slierecht-West, want d’n draai naer 
de Deltaolaon kon dat bakbêêst gêên êêns maoke. Wat een uitzicht, veraal bovenin. Op de 
rijksweg v’rbij de witte Giessendamse brug, zagge me prachtige deemstige flarde bove de 
revier hange, echt hêêl biezonder. Messchie is ’t in deuze tijd van ’t jaer wel een aanraejertie 
voor vroegopstaonders om daer is te gaon kijke bij een ochendzonnechie, echt schitterend! In 
Hattem wiere we verwelkomd met een baksie en een kraokeling zô grôôt as ’n tretwartegel. 
Wat ‘r daernae kwam was nie allêên een fantastische demestraosie deur ’n bakker, mor ok 
nog is een brok historie over geboorte-, trouw- en rouwbrôôje en –taorte, én een optreeje van 
een kemiek in êên. ’t Was een genot om aal die genietende, glunderende gezichte van aal die 
Brijhappers uit Slierecht in Hattem te zien. 
 
Wat ’n gekaokel! 
Wat ok echt een gouwe greep was, was de bôôttocht op de ’Caroline’ van Hattem naer 
Deventer. Nou bofte me ok wel biezonder met ’t uitzonderlijk mooie weertie. De mêêstes 
zoche dan ok ’n pleksie op ’t bovedek. Glôôf mor gerust dà je met ’n lekker dranksie, ’n 
prachtigen omgeving en gezellige mense op zô ’n bôôt driedubbel geniet. D’r wier al 
geopperd dat Onassis z’n aaige nooit rijker hà kenne voele. De lunch onderin dà schip was 
primao verzurregd en d’r wier dan ok best gesmikkeld. Zô ’n lunch dà ving ‘k aaltijd een 
grôôt wonder. Ik kan ’t naomelijk nooit laete om stiekem eefies een blik te waarepe in zô ’n 
klaain boordkeukentjie. Hoe is ’t mogelijk! Dranksies, soep, anderande brôôdjies en 
brôôdsoorte en anderand beleg, van aalles tôôvere ze tevoorschijn vanaf een paor vierkante 
meter. ’t Leukste is wel dà je onder ’t ete een schitterend stuksie van Nederland aa je verbij 
zie gaon. Groene netuurgebiede, gezellige campings, drukke gierpontjies, leuke plaetsies, hêêl 
veul hengelaers en dat aalles mè deskundige uitleg en verhaole van de schipper op z’n tijd. 
Wà me ok aaltijd weer ken verbaoze, is dà mense, in dut geval ’n dikke tachtig, nooit 
uitgeklets komme. Wat een gekaokel! 
 
Prachtig naezeumerweertie 
Dat ’t waoter in d’n IJssel wel aareg lêêg sting, maarekte we bij aankomst in Deventer. Wà 
sting die lôôpplank schuin! Mor mense, mense wat een stad, hee. Wat een rijkdom aan 
historie! D’n Brink, de Waog, dien êêuwe ouwe koekwinkel en dan ‘t leukste zaoksie van hêêl 
de stad: dien winkel met anderande borstels, veuls te veul om op te noeme. Sommiges zagge 
werempel nog kans om ’t beroemde Bergkwartier te verkenne. Daer worde tege de kerst 
dikkels levende tefreeltjies uit de boeke van Charles Dickens opgevoerd. Glôôf mor gerust dat 
’t daer dan ok aareg gezellig en druk is. Nou was ’t ok zeker de moeite waerd. Sommiges 
bekeke de Lebuïnuskaarek. Die schijnt ’t grôôtste monement van hêêl Overijssel te weze. 
Anderes bezoche de Bergkerk met de twêê aareg schaarepe spitse. Veul dronke d’r gezellig 
een dranksie op êên van de veule terrassies op ’t plaain waer ok ’n gezellige mart was of op de 
Kaoi langs de revier. Bij ’t instappe bleek wel dat aalle mense ’t een hêêle fijnen dag gevonge 
hadde, niet in de leste plaets deur ’t prachtige naezeumerweertie van bove de twintig graeje. 



 
Veertien bij vier 
In de bus op de trugweg hoorde me ’n echte Slierechse bakker vertelle dat ’t kraokelingedêêg 
van ’t bakkerijmeseum bij heulie aaltijd vuile-têêje-dêêg genoemd wier. ’t Duurde eefies voor 
me deur hadde dat ie feuilletéedêêg bedoelde. Hilaoritaait alom netuurlijk. Hij vong trouwes 
z’n aaige kraokelinge nóg beter vanwege de kenêêlsuiker en gist. Een anderen echte bakker 
uit ons baggerdurrep vong z’n aaige koeksies ’t aalderlekkerste en om dat te bewijze 
trakteerden die d’n hêêlen bus op kletsmejoors. Lekker Joop, bedankt! Iederêên die wel is 
betrokke gewist is bij d’n orgaonisaosie van raaisies, ’t zij voor volwassene of voor kaainder 
van verêêniginge of bij schoolraaisies weet mor aals te goed wat ‘r bij kom kijke aan 
voorberaaidinge. Hoe spannend ’t is hoe ’t weer zel weze, aamel kijke of iederêên ’t bij ken 
houwe, en of iederêên ’t wel naer z’n zin het en of de ploeg tellekes kompleet is en zô. Nou, 
behaaleve dien kemieke koekebakker en de waarekers op de ’Caroline’ verdiene ok sjeffeuze 
Mariëlle en veraal niet te vergete Jasper en Ina, die aalles hadde voorberaaid, een dikke 
grôôten pluim. ’t Was echt een prachtigen dag! In dubbel opzicht! ’t Is weer een paereltjie aan 
de ketting van mooie raaisies van d’n Historische Verêêniging! En … uh … oh ja … Zou ‘k ‘t 
bekant vergete … dien mooie dubbeldekkersbus van Verschoor was veertien meter lang en 
vier meter hôôg! 
 
Korsjonnao    
 
P.s. Op de website van de Historische Vereniging Sliedrecht zijn ’n hôôp fotoochies van dat 
raaisie te zien. Heb u gêên computer? Dà ’s gêên excuus, want dan kan u hêêl oktober op 
woensdagmiddag in ’t Onderhuys terecht om te komme kijke! ‘t Leste nieuws over de 
verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              


