De sierappelboom in onze tuin …
Het kleine sierappelboompje in onze tuin bloeit in april en mei prachtig met mooie
lichtroze bloesem. De bloemen hangen in grote bundels dicht bij elkaar. Vanuit de
bloemen ontwikkelen zich in het najaar de sierappels. Dit zijn prachtige oranje gele,
ronde vruchten die tot ver in de winter aan de boom blijven hangen. In het najaar
geniet je ook van de geeloranje herfstkleuren van het boompje. (BL)

Aamel een aaige, fijn pleksie
Hebbe jullie dat nou ok? Een aaige, lekker pleksie? Zô ’n plek waer ie graeg eve
neerploft as ie een drukken dag achter de rug het. Of as ie trugkomt van ’n lieve
bekende die sins kort weet dat ie nie meer ken betere. Of waer ie gezellig met
een lieve vriendin zit bij te kletse en dan de slappe lach krijgt. Wonderlijk hee,
dà je, zonder nae te denke, dan voor dat fijne, vertrouwde plekkie kiest.
Aailijk heb ik wel twêê favveriete plekke in huis. Aaltijd zit ‘k de krant of een
boek te leze op dien êênen bank die dwars in de kaomer staot. Dat is faailijk
‘mijn’ bank. Besjaon het ok ’n aaigen bank; d’n humme stao bij ’t voorraom.
Soms legge me aallebaai haalef onderuit tillevisie te kijke. We boffe dà me op
êên van de leukste en mooiste pleksie van ons Baggerdurrep weune. Zicht hè me
op ’n hondeuitlaetparreksie en ‘n voebalveldtjie. Kostelijk om de jeugd bezig te
zien. Prachtig is ’t in aalle jaergetije. Hêêl wat uitlaeters van honde zie me
daegelijks verbij gaon. D’r wordt hier dus nogal is gezwaaid. In deuze tijd zie me
de netuur elleken dag aanders worre. Wat een zegen is zo ’n fijn pleksie!

Op de twêêde plek van ’t lijsie fijne pleksies staot bij Besjaone z’n
computerhoeksie. Wat ken die geniete van aal z’n contacte, z’n uitzoekerij over,
en foto’s van Slierecht. Hij verveelt z’n aaige nooit en as ’t êêne klaor is, bedenkt
ie al gaauw weer wat nieuws. Hij het ’t dan bekant aaltijd aareg naer z’n zin. M’n
aaige twêêde keus is een stoel bij de grôôte taofel aan d’n achterkant van de
kaomer met uitzicht op d’n achtertuin. Zôôas nou, trewaail ‘k mè jullie zit te
’praote op pepier’.
As ‘k naer buitene kijkt, vaalt ’t aaldereerste ’t appelbôômpie op. 26 oktober
mense, en nog barstesvol klaaine, gele sierappeltjies. De lezers zallen ’t meschie
wel raor vinge, mor zôôiets kà me diep ontroere. ‘k Zie nog meer wonderties.
Begoniao’s die nog dapper in bloei staon. De graoniums spanne de krôôn. Die
hebbe hêêl de vorige winter in de graozie gestaon. D’r wazze wel mense die
vonge dà me die ‘dôôje dingchies’ mor weg mosse doen, en nieuwe mosse
kôôpe. Nêênt, vonge wij, aalles waer nog wat leve in zit, krijg bij ons een twêêde
kans! Ok enkelde fuchsia’s hebbe de winter overleefd en wiebele nog gezellig in
de rondte. In de klimop zitte prachtige trossies, bekijk ze mor is met ’n
vergrôôtglas, je weet nie wà je ziet. Kortom: geniete vanaf m’n heerlijke, twêêde
pleksie.
Inêêns vraeg ‘k m’n aaige af waer mense dut zitte te leze. Grôôte kans dà ze dà
doen op t’r aaige fijne pleksie. Meschie kijke die hêêmel nie graeg naer buite, en
zitte ze ’t liefste met de gerdijne dicht, bij ’t lamplicht en wà kaersies. Aanderes
legge, wie weet, op bed met de Maarewestreek, zitte op d’r waarek, of in de
traain. Opêêns schiet ‘k in de lach. Wie weet zitte d’r wel in bad. ‘k Ben aailijk
best benieuwd naer uw fijnste pleksie. Laet ’t gerust mor is wete!
Korsjonnao

