
Ziezôô beste mense, nou wi ‘k jullie êêst aamel is bedanke voor aalle reaksies. ‘k Hà gevroge 
om Slierechse moppe, Slierechse bakke zôôgezeed. Wà denk u? De posbode kreeg ’t nie 
aangesleept! Daegelijks kwamme d’r gezellige brieve binne. Uit d’n hêêle Alblasserwaerd en 
ver daer buite. We zijn aareg blij dat de mense zôô meehellepe om deuze rebriek in stand te 
houwe. Daerom hartelijk dank aan aalle inzenders! Of … eh …hoe mò ‘k ’t nou is duidelijk 
maoke … Wazzen ‘t ‘r tò nie zôôveul? Viel ’t meschie aailijk tege dan? Nou … bèjaot … lae 
‘k mor êêlijk weze. ’t Is bar tege gevaalle! D’r kwam mor êênen bak binne. Die kwam van 
een vriendjie van vroeger uit de Jan Stêênstraet. We zatte ok bij mekaor in de klas. In ’t 
zellefde stuksie vroog ‘k om bangmaokerijverhaole van vroeger. Sjongejonge, wat een 
mailtjies en wat een tillefoontjies! ’t Hiew mor nie op, d’r kwam gewoon gêên end aan. Waer 
de kaainder vroeger al wel nie mee gedraaigd wiere. Of, zalle jullie nou meschie denke, hou 
ze ons weer voor de gek? Ja! Hier percies ’t zellefde! Êêne reaksie van een lieve kennis! Daer 
was ‘k wel hêêl aareg blij mee, omdà ze veul meer schreef dan allêên over waer ze vroeger zô 
bang voor was! Aal met aal waainig rizzeltaot netuurlijk. Jammer, want dan hebbe we zeker 
mor twêê lezers, dat zal ’t wel weze. Nou ja, dan zà ‘k m’n aaige mor trôôste met aalle blije 
geloije van lezers van De Vonk. U weet meschie wel dat De Stem opgedêêld is in drie blaoje. 
De Merwestreek voor Slierecht en omgeving, Paopendrecht het een aaige edisie en dan De 
Vonk in Alblasserdam en die buurt. ’t Vollegende is echt waer gebeurd. We krege in ’t begin 
best aerdig wat vraege waerom onze verhaoltjies nie meer in d’n hêêle Waerd te leze wazze. 
Al ’n hêêl hortie verschijne ze nou ok weer in De Vonk en wie weet kom Paopendrecht ok 
nog wel is aan de beurt. Nou hà ‘k aailijk wille vraege of êên van de lezers voor onze 
waarekgroep diёlect de stuksies uit die Vonk uitgaove voor ons uit wil knippe of d’n hêêle 
krant voor ons wil bewaore. Mor dà durref ‘k nou nie meer. Zeg nou zellef … Mor êênen bak 
en êên bangmaokverhaol, daer wor een mens toch wel hêêl aareg treurig van. Dan durref ie 
niks meer te vraege! Wel jammer dat ons archief dan nie kompleet zel weze. Mor Jaope en 
Jannies wi ‘k wel graeg eve hêêl aareg bedanke, want met heullieze reaksies ben ‘k hêêl aareg 
blij! 
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