Haak- en breicafé in de bibliotheek (Foto: Martin Dekker)
Uiteraard kan je voor het lenen van een boek terecht in de Sliedrechtse bibliotheek. Er zijn
echter ook heel wat activiteiten waar je aan kan deelnemen in de „bieb‟. Voor jong en oud valt
er wel iets te beleven. Zoals het haak- en breicafé en o.a. knutselen voor de kinderen. Ook de
HVS is zo nu en dan present met verhalen in het dialect en fotobeelden van ons dorp. Stap
ook eens naar binnen. (B.L)

Prenteboeke en braaiclubpies
Vleede week, op Suntereklaosaevend, zatte me mè z‟n dertiene gezellig bij mekaor. ‟t Was
een kostelijke 65-plus aevend. Mooie verhaole vloge over en weer. D‟r wier veul gelache en
d‟r wiere nieuwchies uitgewisseld. De gastheer en gastvrouw hadde aanderande verrassinge
voorberaaid en d‟r was ‟n heerlijk buffet. Echt een tópaevend, zô n heerlijk aevendjie.
Eên verhaoltjie van êên van de aanwezige oma‟s krij „k mor nie uit m‟n hôôd. Ze vertelde:
“Een tijdjie trug zou „k op m‟n klaainzeuntjie passe. „k Had ‟n paor prenteboeke neergelege
om saome met „m te bekijke. Net toe me wouwe beginne gong d‟n deurbel. Een collecte. Wà
denk ie toe „k trug kwam in de kaomer? De peuter zat parmantig met ‟n prenteboek op schôôt.
Mè z‟n wijsvingertie vreef tie aamel over de bladzij, van links naer rechs. „k Vong ‟t aareg
aandoenlijk, want hij is netuurlijk, zô klaain as tie is, wel gewend aan computers, mor
kennelijk nie aan prenteboeke.”
Jaere geleeje hè „k is een cursus psychelegie gevollegd. We leefde toen in ‟t begin van ‟t iktijdpaarek volleges heur. Veul cursiste zagge de toekomst mor somber in en maokte d‟r aaige
grôôte zurrege over aal die individuaoliste. Zô niet de cursuslaaidster. D‟r zouwe vàzellef wel
oplossinge komme, vertelde ze. In Amerikao wazze al volop braaiclubpies. Dat nie allêên: de
kaainder zouwe van klaains af aan opgroeie mè veul apperaotjies voor commenucaosie en

tijdverdrijf en de contacte zouwe wèreldwijd juist veul beter gaon worre. Kennelijk is nou die
tijd gekomme …
Klaaine kaainder hebbe meschie nò nooit ‟n tol gezien of een springtouw in hande gehad. Van
buutvrij en tiksie-is-„m hen ze vast nò nooit gehoord. Stoeprande kom ok nie meer voor en
rolschaetse midden op ‟t gladde asfalt van de Stesjonsweg lijkent wel iets uit de
Middelêêuwe. Wete ze nog van scharrelewietsele of kaesie wege? Van bussie lôôpe en pijltjie
schiete? Die psycheloge het hêêmel gelijk gekrege. Hoevel van die gezellige braaiclubpies
zijn d‟r imiddels al in Slierecht? Prachtig, hoor! Hoevel grôôtvaders en -moeders hebbe
regelmaotig of daegelijks contact met de klaainkindere? Ze praote d‟r nie allêên mee, ze zien
mekaor nog ok. Geweldig, toch!
Tevaallig las „k van de week twêê artikele die hoop geve. Aan aal dà gecomputer en aan aal
die sosjaole mediao hè me hêêl veul te danke volleges een kenner, en ‟t is aareg goed om bij
te blijve. Zô kanne me onze blik verruime en aalles, mor dan ok echt aalles, te wete komme.
Allêên … de kaainder motte lere te dosere, nie zô overdrijve en ok aandere dinge doen. Een
aandere geleerde kon percies verklaore, nae weteschappelijk onderzoek, dà bepaolde dêêle
van onze harsene primao stimelanse krijge en zôôdoende beter ontwikkele. Nou ja, we gaon
d‟r vast nog veul meer over hore. Toch hoop „k van harte dat dat peutertie uit ‟t begin van dut
verhaoltjie ok nog hêêl veul zal kanne geniete van goeje prenteboeke!
Korsjonnao

