
 Kader: 

Een reisje maken? Niet precies weten 
waarheen? Geen probleem! Maak met  
StreetView  
(http://sliedrecht.ihvn.nl/streetview/)  een 
virtuele toer door ons dorp. Je komt precies 
waar je wezen moet. Piet ging naar Willingen. 
Wij bleven dichterbij huis en zochten in de P.C. 
Hooftlaan.  

 
Deurdeweeks raaisie 
(aflevering 926) 

Onderlest wiere we uitgenôôdigd bij een 
kammeraod  uit m’n waarekzaome leve. 
We vongen ‘t  aareg leuk en reeje d’r met 
de ‘luxen oto’, zôôas we die in ’t verleeje 
noemde, naer  toe. Hij bleek te weune in 
een grôôte flat op d’n hôôgsten etaozie, wà 
tegewoordig een penthouse hiet. Mooi 

weune, mor toch een flat, hee. ’t Bleek een aareg fijn weerzien dà tot rizzultaot had, dà m’n 
vrouw en ikke een uitnôôdiging krege om een paor deurdeweekse daege  te komme logere in 
‘t plaetsie Willingen in Duitsland. Wij maokte d’r netuurlijk mor aals te graeg gebruik van. 

Uitgeprint 

Thuisgekomme maarek ie pas wà je beloofd 
het. M’n vrouw en ik wazze al jaere nie meer 
in Duitsland gewist en toe we op de 
landkaort gonge kijke, bleke d’r meer 
Willinges in ons buurland te legge. Mor ja, 
dan komme d’r mederrene hullepmiddele 
aan te pas. Met ’t computerprogrammao 
Google Earth op internet mor is vedder 
gezocht. ’t Bleek toe dà Willinge op 370 km 
afstand van onze weunplaets is gelege. Tja, 
dan gao je vedder zoeke en maarek ie toch 
wel een hêêl aareg grôôt verschil mè vroeger 
op. Toe mos ie op de landkaort aalle grôôte 

plaetse opzoeke en de wegnommers die daerheene liepe. Soms wier aalles ok nog is op een 
pepierechie geschreve. Nou geef ie je plaets van vertrek aan  en krijg ie een volledig 
uitgewaarekte routekaort uitgeprint. 



Skischans en 
uitzichttoren 

Voor de mense met een  
navigaosiesysteem in d’n oto 
is deuze menier zôôwaer al 
bekant antiek. We reeje weg 
en zagge hoe druk ’t 
tegewoordig op de otobaone 
is. Wat een wege en wat een 
waogeparrek! Ok mot jie dan 
weer wenne aan de  
bewegwijzering in Duitsland 
as ie d’r lang nie gewist ben. 
Ter plaetse hebbe we mooie 
netuurwandelinge gemaokt, mor ok de aanwinste van de mederrene tijd bekeke. Ze hebbe d’r 
bevôôbeld een skischans en een mederrene uitkijktoren waer ie een super mooi vergezicht op 
de omgeving het.  

Gêên ruimte 

De wandelingchies deur de bosse zijn ok 
prachtig, want je lôôp deur baaregachtig gebied 
en dan krijg ie prachtige ver- en deurzichte te 
zien. Voor ons, plattelanders, alleevel hêêl 
indrukwekkend. Ok de naeldbosse maoke op 
mijn hêêl aareg veul indruk. De denne en 
sparre staon daer aamel kaersrecht en zijn in 
mijn ôôge temét wel 40 meter hôôg. In mijn 
beleving veul hôôger as in ons aaige 
Nederland. Zô zou ikke nog wel een paor 
bladzije kanne volschrijve, mor ja, dan zou ’t veuls te lang worde. Hier laet ‘k ‘t nou mor bij. 
Aallemael de groete, hoor!   

Piet van Grietjies 

Deze rubriek wordt verzorgd door Korrie Lissenburg-van Genderen, reacties naar 
korrie@historie-sliedrecht.nl  

  


