
Leo
Rechthoek























Wègge in de kerk amôl teege kunt kómme.
Vruujger gingde mittie daag alt mi oewen alle nor
de nachtmis. Ä'lestentijds moeste stön èn ut duurde
gruwelluk lang. _\lar ègge dan thuis lavaamt,waar ut
kaasie. Dan wördunner un pan brèìj gegiite. Ge \vit
wel; ôn wìrskante hard gebakke.
Frans de Kööster ha door gen tijd \11r. Die moes nö de
mis alt alle banke af um te kijke ofiemes we vergiite
waar, want saanderdaagswaar ut wir unne lièlligendag.
Dukwaart nie veul wèttie teege kwaam; unne
smèrrige zaddoek, un leeg sjekbölleke, hiejl afèn toe
un cent…. i\lar dè kon ok nie, want de meste Bergse
hant in diejen tijd nie zo briejd.
De Kööster mende nèt te beginne toen Äloosje, de
pestoewr binne kwaam.
‘Frans, èsge is op dun brèìj van öllie l\larie ön dint.
Die banke de doe ik wel.”
De pestoewr gaaf niks um brèìj. Door kreegie mar
ut zoewr af. Frans din op huis ön en Äloosje ging de
banke af. Toetie onder dun prikstoel dur liejp, kwaam
ie iets teege dèttie nog nôit ha gezien._la, hij hagget
wel ôit gezien, mar nie zoevve, in de kerk. Ut waare
un por taand. Vur bove en vur onder. Blunne God,
daaeht de pestoewr, wie duuter nou zun taand uit èssie
in de kerk zit? Èn wörrum? Zutte mens musschien
bang zijn geweest desse uit zunne moel zun valle
essie te kummunie ging? Ofèssie De Herderkes önt
zingewaar. Ge wit ut nie. Onze lieven Hiejr he arige
koastgangers.Hij viejt de taand en daawde ze in
zun tés. Ut kon nôit lang duure ofde mens kwaam
zunèège mèlde.
De pestoewr zaat kwèlluk in zunne zörreg, ha nèt un
suggaar öngestôkt èn un möffelke sniivel gevat, ofde
bèl ging.

Buurten.
Verderwillen wij u graag nogmaals uitnodigen
om de heemkamer te bezoeken tijdens de
openingstijden op zondag en maandagavond,
elders vermeld in dit Tussedurke.
U bent van harte welkom om eens lekker te
komen buurten onder het genot van een kopje
koffie of thee.

Als voorproefje nodigen wij u allen uit op
maandag7 januari 2013vanaf 19:00uur voor
een nieuwjaarsborrel in de Heemkamer.

Dur zuddem hebbe. daachtie. Hij makte ope en door
ston Dörke van Driekskes.
‘Oeh Dörke, zedde get. Èn nog zô loat. Kömterin
vrouwke.”
Dörke ha nog genne treej binne gezet of ze begos al te
maawe.
‘Och meneer pestoewr, tis toch wè.Tis un groewt
sehandoal. Zek strakke nor de nachtmis geweest en
hek mun taand vergiite. Wèn schaandwor. Bende ge
ze musschien teege gekömme?
Ze ha unne kop ès vuujr.
‘lk he wel un por taand gevonde Dörke, mar ik geluujf
nöit dèttie van aaw zijn,’ zin de pestoewr. ‘Want ès ik
nor de tuujtmuulleke van aaw kijk, dan hedde ge al

oew taand nog.v
Dörke begos bekant te brulle.
‘Oeh meneer pestoewr,’ zint, ‘ik zalt mar erluk zegge:
Ze zijn nie van mijn, mar van menne mens, onzen
Driek.‘

L\’lar Dörke toch,‘ zin l\loosje. ‘Hoe kan de nou, ik he
ölliejen Driek hemöl nie gezien?”
“De zakkoe vertelle meneer pestoewr,’ ging Dörke
wijer, ‘ik he vanoavond vur dèk nor de nachtmis ging
un pènneke brèìj gemakt. Ge wit wel; ôn wirskante
hard gebakke. Èn ek zun taand nie ha meegenome,
dan ha onzen Driek diejen brèìj hemöl allennìg
opgevriite."

Riny Boeijen

Zieget te maake mittie daag èn vur ut nèìjjoar; al we
wenselluk is.
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