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De seizoenindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. Hierdoor 

ontstaan de seizoenverschillen. Deze komen voort uit de schuine stand van de as waar de 

aarde om draait. Hierdoor komt de zon op het noordelijk halfrond in de zomer hoger boven de 

horizon dan in de winter. De zon schijnt daardoor in de zomer het langst. Hoe noordelijker, 

hoe korter de zon boven de horizon staat. (BL) 

 

Hoe zalle me deuze zeumer deurkomme?  

‘k Mò wel is an vroeger denke. Aan de tijd và m’n lêêgere schooljaere. Je leefde zonder 

zurreg in de kurref. In m’n gedachte was ’t aaltijd mooi weer. ’t Zal best wel aanders gewist 

weze, mor as kaaind was ie al tevreeje as ’t buite drôôg was. Verregende vekansies bestinge 

d’r i m’n gedachte niet. Toch ’n natten dag? Dan vermaokte je je aaige binneshuis. Laeter 

wier ie veul meer afhankelijk van de zon. Raaisies wiere gepland en de tent wier van de 

zolder gehaold. Wà jammer was ’t as ’t daegchie uit of ’t kampere dan verknald wier deur 

regenboie of te kouwe tempereture!  

Een kijksie op de scheurkelender herinner me d’r an dà me over ’n paor daege weer de 

zeumer tegemoet gaon. Wat dà betekent hè k me weer is laete uitlegge bij de Sterrewacht in 

Dordt. Daer wier ’n ope dag gehouwe en wat was die primao opgezet! Petjie af! Expesisies op 

het teraain van de ruimtevaert, weer- en sterrekunde. Met twêê grôôte telescope kò je naer de 

zon kijke. D’r was dien dag zôôwaer ‘n raaizend planetaorium waerin ie kon kennismaoke 

met de sterrehemel, de plenete, de zon en de maon. Echt een aanraejer! Kijk is op 

www.sterrenwacht-mercurius.nl of gao naer: Baanhoekweg 75 in de Maarewelande in Dordt. 

http://www.sterrenwacht-mercurius.nl/


Wàffere zeumer zalle me dut jaer krijge? Wor juni, genoemd naer de Remaainse godin Juno, 

de vrouw van Jupiter, nè zô ’n mooie maond as vorig jaer? Lae me mor is trugkijke naer die 

tijd. ’t Is host nie te glôôve. Dà zou wel aareg biezonder weze! Zô ’n drie maonde aan êên 

stuk zonneschijn. ’t Lekend wel of we aan de Cốte d’Azur wazze. ‘t Gras wier nè zo bruin as 

de rugge van de aanbidders van de kopere ploert! En de boere mor klaoge en sproeie. Tja, ’t 

weer kan nooit naer ieders zin zijn! 

Trug naer de schooljaere. In de lekaole van de klas waerin je zat, maarekte je nie veul van de 

hette. De raome wazze op ‘t ôôste, zôôdat de zon waainig kans kreeg om de zaok binne extrao 

op te waareme. Kreeg ie toch effe ‘n drôôge mond, dan stak ie êên of twéé vingers op, aal 

naer gelang van d’n boodschop die je wou doen, en op de gang nam ie dan vlug ’n slok 

waoter uit de kraon bove ’t fontijntjie. Een blik naer buitene liet net ’n stuksie van de blaauwe 

lucht zien. Je bewonderde de geraoniums in de vaainsterbanke, waerbij je al docht ovvie die 

met de zeumervekansie weer mee naer huis zou magge neme om te verzurrege. 

Laete we ’t mor neme zôôas ’t komt. We maoke ons druk om veul dinger. Terecht of 

onterecht. We maoke woorde, ruzies om van aalles en nog wat. Slaon d’r op of nog aareger 

we beschiete mekaor. Mor ’t weer is gelukkig iets dà we mor motte neme zôôas ’t komt! 

Gelukkig mor! Ik wens jullie ’n fijne zeumer en dà zal, mét of zonder weerman Piet 

Paulusma, toch wel lukke? Ja toch, niet waer? 

Besjaon.  

 


