
 

De bepaarekinge deur de coronaocrisis 

’t Bovestaonde mag in deuze tijd (haalef maai) wel hôôgst actuêêl worre 

genoemd. Faailijk is ’t een vraeg; hóe beleef ik deuze tijd, hóe kom ik ‘m deur? 

’t Virus dat de wèreld in korte tijd op de knieë broch hè grôôte gevollege voor 

iederêên. Voor de mêêst kwetsbaore in de saomeleving wel ’t grôôtst. Daer 

bedoele me de mense mee die in verpleeg- en bejaerdehuize zijn opgenome, 

maor ok de ouweres onder ons, die mêêstal de nôôdige kwaoltjies hebbe. Onder 

die lestes schaor ik me dan ok gelijk mor. ‘k Gao nie uitwaaije wà ‘k aamel 

mekeer, want ’t beste is t’r wel af as ie in de negentig ben. De maetregels die 

deur de regering zijn afgekondigd om verspraaijing van ’t virus te voorkomme 

diene serieus te worre genome, want ’t is ’n kwaodaerdig ding dà wèreldwijd z’n 

duzende al verslaoge het. Wij voele ons dan ok geroope om nie naer buitene te 

gaon, lae staon te gaon winkele. Toch zalle me ’t êên en aander nôôdig hebbe 

om in leve te blijve, onze teerkost zôôgezeed.  

We voele ons dan ok bevoorrecht dà me een schat van ‘n klaaindochter hebbe 

die in dà gat is gespronge. Spontaon het ze aangebôôje dà zij dat graeg voor d’r 

rekening wil neme. Bezoek ontvange van onze kaainder en aanderes is d’r ok nie 

bij, en dat kom best hard aan. Maor gelukkig, daer komme de mederrene mediao 

ons bij te hullep. ‘k Ben sund kort de grôôse aaigenaer van ’n smartphone en ’n 



tablet en die bieje ons de mogelijkhaaid om desgewenst daegelijks aalle die ons 

lief zijn te zien en te spreke viao Whats App en Facetime. Kijk, dà zijn nou 

dinger waer me aareg blij mee zijn. Netuulijk is ’t moeielijk om, nou ’t voorjaer 

is, min of meer opgeslote te zitte. ‘k Zou graeg me fiets nog is effe van stal 

haole, of m’n rollaoter nog is te laete rolle. Mor eefies nou nie.  

Buitelucht haole me op ons balkonnechie en dat is toch ok weer meer as niks. 

Gelukkig ben ‘k een ijverige puuzelaer en doe ‘k met een paor femilieleeje ’t 

digitaole spellechie Wordfeud (scrabble). Leze is ok een goeje tijdsbesteejing. 

Daernaest zurreg ik aaltijd voor de waareme pot, ok dat is ’n bezighaaid waer 

tijd in gao zittte. Van tijd tò tijd schrijf ik een diëlect- verhaoltjie en daer hoop ik 

dan aanderes weer een plezier mee te doen. Kortom, we magge nog gezond en 

saome zijn. 
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