Wintervaertochie in de Slierechse Biesbosch
Ok in de winter zijn d’r veul gelegenigheeje om ie in de recreaotieve sfeer te vermaoke. Êên
daervan is om is een vaertochie te maoke in de Slierechse Biesbosch. Wij kwamme op ’t idee
om zô ’n tochie te maoke op 20 november 2011. Op dien dag wier d’r een zôôgenaomde
Snarttocht gemaokt. Nou bleek ’r net op dien dag in hêêl Nederland een zwaere mistdeke te
hange en daerom vroege we ons af of ’t dan wel deur zou gaon. We reeje toch met onze oto in
behoorlijk dichte mist verzichtig naer ‘t Biesboschcentrum op de Staert in Dordt. Daer hoorde
we dat ’t tochie deur zou gaon en we hoopte d’r op dat de mist zou optrekke, mor dà bleek
ijdele hoop. ’t Wier gelukkig wel een bietjie lichter en dà gaf de burreger moed. De tocht
vong plaets met de fluisterbôôt genaomd Haaleve Maon. Dà ’s een schip dà deur
elektrometore wor aangedreve en dan hoor ie bij ’t vaere bekant hêêmel gêên geluid. Een
wonder toch aaigelijk dà zô ’n grôôt schip op accu’s ken vaere. ‘t Bleek een luxe
comfertaobele bôôt te zijn. Je kon binne zitte of op ‘t bovedek. Beneejedeks wazze d’r
caffetaoriaoverzieninge. Bove hè je ’t beste uitzicht, want dan staot of zit jie wat hôôger. Voor
de afvaert wier d’r een prizzentaosie gehouwe deur ’n Biesboschgids over de veugels en
aandere bêêste die we zouwe kanne zien. D’r wazze nogaal wà soorte bij die we nò nooit
gezien hadde en vol spanning vertrokke we. Ok de bevers hoopte we te zien. De mist bleef, ’t
vaere was leuk en de Biesboschgidse deeje d’r uiterste best om d’r toch wà van te maoke. Ze
konne nie voorkomme dat me bekant gêên veugels en bêêste zagge. De sfeer bleef toch goed
en we liete ons de snart en aandere versnaoperinge goed smaoke. Vaere in vrij dichte mist
leek ons gevaerlijk. Daerom maokte we een praotjie met de kaptaain en die gaf uitgebraaide
uitleg over de technische snuffies aan boord. Je staot ’r versteld van wà je daermee kan.
Gevaerlijk is ’t in aalle geval zeker nie, ondanks de somtije aareg smalle waoterties. ’t Is wel
jammer dà we allêên wà fute, eende en waoterkippies hebbe gezien, mor ’t vaere in dichte
mist het ok wel iets. De dôôdse stilte geef toch wel een hêêl ampart sfeertie. Ondanks dà we
bekant niks van de netuur hebbe gezien, hebbe we toch genote. Nae aflôôp hebbe we nog een
bezoeksie gebrocht aan de expesisieruimte. Die is ok de moeite van ’t bezoeke meer dan
waerd. Aal met aal tò nog een aareg geslaogd uitstappie!
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