Rustig plekje aan de Singel
Aan de Singel staan van oudsher bankjes. Hoeveel mensen zullen er in de loop der jaren
gebruik van gemaakt hebben? Even uitrusten, kijken naar de schepen die voorbijgaan,
genieten van de schaduw onder de bomen op een zonnige dag, een mooi plekje om je met je
vriendje/vriendinnetje terug te trekken. En natuurlijk niet te vergeten het hangplekje voor de
ouderen. Ja echt een stek om blij te zijn! (BL)

Waer wor ie nou echt blij van …
Verrassend hoe mense reagere as ‘k dien bovestaonden vraeg stelt. Jan kijk naer ’t plefon.
“Waer wor ‘k nou echt blij van ..? Ja ik weet ‘t! Azze me op pad gaon met de caravan, ete me
aaltijd mecroni die Aoltjie ’n dag van tevore thuis al klaormaokt. Dien eersten dag aan ’t
begin và je vekantie, en aalles nog tegoed het, mè zô ’n fêêstmaol en ’n koud biertie d’r bij,
daer wor ik nou écht blij van.” Aoltjie vaalt ‘m bij: “Ik weet ’t wel, hoor. Ik ben zô blij as ‘k
met een braai- of haokwaareksie op schôôt naer wà leuks op de tillevisie zit te kijke. Een
baksie koffie met ’n kaoksie of ’n koeksie d’rbij en ‘k ben blij!”
Op de Singel raoke me aan de praot met ’n stel dat al jaere van d’n dijk is. “Hier wor ik aareg
blij van. Gewoon hier aan ’t waoter zitte en naer de bôôtjies en de schepe kijke die verbij
vaere. We weune echt naer onze zin, hoor, daer in de kop van Noord-Holland, mor de
Maarewede blijf aaltijd trekke. We legge hier nou in de haove en ‘k verheug me hêêl aareg op
’n paor daege in d’n Biesbosch. Heerlijk! ’t Ken nie beter!”

Nellie weet ’t gelijk: “Waer ik blij van word? As ‘k pas naer de kapper gewist ben. Dan kijk
‘k wel twintig keer op ’n dag in de spiegel. Dà kan ‘k dan nie laete. Weg piekhaer, en
opnieuw in de krul. Net of ie zellef ok hêêmel nieuw ben nae zô ’n opknappertie. En nieuwe
klere, hee. As ’n kaaind zô blij wor ‘k daervan. ’t Hoef nie êêns duur te weze, met ’n nieuw
bloesie ben ‘k al tevreeje. Oh ja, kokeskoeksies. Die spesjaole smaok van kokes op ie tong.
Hmmm, ‘k zou ze iederen dag wel luste, mor dà doe ‘k netuurlijk nie! ’t Mò wel lekker blijve,
hee. Daerom bak ‘k ze allêên voor de zondag.”
“Ik wor aaltijd echt blij as ‘k ’s aeves gao zitte. Ik waarek haaleve daege in ’t verpleeghuis. Je
weet wel, in Waerthove, Dan doe ‘k ok nog aanderand vrijwilligerswaarek. Ik weun allêên,
omdà ‘k al bekant zeuve jaer weduwe ben.” Dà vertelt Mineke op ’n verjaerdag. “Mor ik kook
elleken dag voor m’n aaige allêên. Dat hè ‘k m’n man motte belove, dus dà doet ‘k dan ok
trouw.” As ‘k dan klaor ben met ete, de boel aan kant is, en ‘k gao zitte, dan luister ‘k graeg
naer meziek. Dà kan van aalles weze hoor, van Abba tot André Rieu, of van die twêê jonges
uit Volendam tot ’n mooi mannekoor. De poes zit dan aaltijd bij me op schôôt. Net ovve me
saompies zitte te geniete. Dà zal ok wel, want ze leg dan heerlijk te spinne.”
Waer Kees blij van wordt? Hij vertelt ’t in geure en kleure. ”Ik hè sins kort ’n computer en
nou het ’n vriend me wegwijs gemaokt hoe Powerpoint waarekt. Wat een openbaoring is dat,
zeg. As ie ’t weet is ’t aailijk makkelijk. Ik het aaltijd in de bagger gezete. ‘k Ben overaal
gewist en hè veul gezien. Nou ‘k mè pesjoen ben, hè ‘k ‘r lol in gekrege om aal m’n foto’s te
digitaolisere en d’r prizzentaosies van te maoke. Leuk, joh!”
‘k Hoop dat aalle lezers vendaeg nog wat te doen hebbe waer ze blij van worre!
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