
Lekker d’r op uit …

Doche we effe een mooi fietstochie deur d’n Alblasserwaerd te maoke, 
mor bij Oud-Alblas zagge me in de verte d’n boi al hange. Nou ja, we 
wazze zô ’n bietjie haaleverwege en ovve me nou wouwe of nie, we mosse
deur. Richting Blesgraef dan mor. Bij Nel in de Krom zatte ze  nog lekker 
op ’t pas weer opegegeve teras. De stemming zat ’r goed in, dà kò je wel 
van de gezichte afleze. Deur mor weer, mor in ’t zoije wier de lucht toch al
wel ’n tintjie grijzer, zwart aailijk. We keke mekaor is aan en beslote mor 
’n tandjie bij te zette. Bij ’t Veugelhuisie, een eettentjie aan de Graef, 
wouwe we toch eefies lande voor ’n happie en ’n dranksie. Ovve me nog 
drôôg thuis zouwe komme was toch al gêên zekerhaaidjie! De lucht was 



ietsie minder donker, mor de waaind kwam onze kant uit en daermee ok 
eve laeter de druppeltjies. We hadde net ons happie en dranksie binne of 
’t begon al te miezere. Effe schuile, mor daer schote we nie veul mee op. 
Goeje raed was duur en we hadde wel in de smieze dà me met ’n nat pak 
thuis zouwe komme! We hebbe de hôôgste versnelling mor aangezet en 
zijn in sneltraainvaert richting ons Baggerdurrep gesjeesd. Thuisgekomme
konne we onze jassies wel uitvringe!

De vollegenden dag scheen de zon. We liete ons nie kenne en stapte vol 
goeje moed weer op onze karrechies. Waer zouwe we is heen gaon 
vendaeg? ’t Wier voor de veraandering richting ôôst. Mêêstal lande we dan
aan in Gurrekom. Ons favveriete pleksie is daer Buite de Waoterpoort. 
Duidelijk wazze we niet de êênigste op die gezellige plek mè banksies en 
zicht op de ’Riveerponte’. ’t Weer was voor de veraandering aareg mooi en
we genote van ’n gezellig  druk sfeertie dà me lang nie meegemaokt 
hadde. Kennelijk hadde we de smaok goed te pakke en voor we d’r aareg 
in hadde wazze we op weg naer ’t Lingebos waer de sfeer ok primao was. 
Een mooi gebied mè veul afwisseling! Echt een aanraejer. Aal met aal 
wazze we wel ’n end van huis! Op de trugweg zagge we verempeld dat de 
lucht in Bove-Haareveld pikkedonker wier en hebbe we weer motte sjeze! 
Om nou weer kletsnat thuis te komme, daer voelde we nie veul voor! ’t Is 
gelukt! Op ’t nippertie! Wij blij! Op de kilemeterteller zagge me dà we zô 
’n 50 km hadde gereeje. We wazze hêêl tevreeje en zô trots as ’n paauw! 
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