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Noaberschop
“Ik wol moar effentjes vertell‟n
Hoe dat ut hier vrogger hef egoan”
Ik wol oewleu iets vertell‟n
„t Is oaver onze noabershop
En ik neume doarvan eers now
Nee de mooiste dinge op
De noaberschop hef hier al joaren
Misschien eeuwen wel bestoan
En dat is hier vrogger vast
Too uut noodzaak zoo e‟goan.
Der waar‟n besmettelijke zeekten
Woar men de oorzaak neet van wis
Met blindendarm of longontstekking
Ging ut too nog vake mis.
En zoo kwam d‟r dan ok vake
Een jong gezin in grote nood
En de financieele zorgen
Waar‟n dan mangs ok bezunder groot
Doar waar‟n too ok leu dee zich dan
Wel bekommer‟n um dat lot
Al konnen ze neet leazen of schrieven.
Ze kenn‟n wel Gods gebod
En d‟r waar‟n ok wieze mensen
Met een hatte in de hoed
Dee dachen zonder vaste regels
Geet dat eigenlijk hier neet goed.
En too heb ze dat e‟regeld
En dat geet merakels bes
Ik hoppe dat d‟r wat zal blieven
Van wat zoo lange is e‟wes
En al kommie now in Battum
Lochem, Loarne of Borklo
Oaveral hier in den umtrek
Is dat allemoale nog zoo.
Ieder boer hef hier zien noabers
Meer of minder in getal
Dee mot hier veur alles kloar stoan
Zoo is dat hier oaveral
Ze mossen too mekare helpen
Want ut work too op ut land
Mos nog allemoale gebuur‟n
Met een peerd of met de hand
Moar too, in de noaberschoppen
Hilpen ze mekare trouw
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„t was op delle of in „t Veurhuus
Doar gold dee plich veur man en vrouw
Wodden een kalf of vullen geboor‟n
Of was d‟r narigheid met „t vee
De buurman wodden der biej „eroop‟n
En den gink dan altied mee.
Wodden d‟r een kind geboren
De buurvrouw kwam d‟r an te pas
Want d‟r was gin kroamverpleegster
Dus mos ze ok zorgen veur de was
Veur „t etten en de andere kinder
Ze hilp dan oaveral an mee
De varken en de kalver voer‟n
De kippen en ut ander vee.
Tegenwoordig geet een zeeken
Al heel gauw noar „t zeekenhuus
Moar too lean ze wel „s wekken
En soms moanden lang in huus
Now dan kwam doar ok natuurlijk
Burenhulpe an te pas
De mensen wissen too neet anders
Umdat dat oaveral zoo was.
Met heujen en met roggemaejen
Hilpen ok de buurleu mee
En dat alles kon gebeur‟n
Met een dichte portemonnee
De noaste noaber had twee peerde
Want d‟r wodden van um verwacht
Dat, as d‟r ene was „estorven
Dat hie dee noar „t karkhof bracht.
De and‟re noasten met de vrouwluu
En een enkelen olden man
In de kleedwagen of een rietuug
Rejen doar dan achteran
De mansleu mossen altied loop‟n
De noaste familie gink veuran
Later kwammen d‟r vaste mensen
Op de fietse achteran.
Now is d‟r völle al veranderd
Dat kump zoo duur de nieje tied
Ze hebt now allemoale hoast een auto
De peerde bunt ze hoast allemoal kwiet
De boerenwagen is vervangen
Deur een mooien liekauto
Mooier, moar van de traditie
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Bleef neet volle oaver zoo.
Now kump der vake een wiekverpleegster
Een dode veurhennekleen
Vrogger waarn „t de noaste buurleu
Dee hier zukke dinge deen
Vake mossen ze in de winter
Duur de modde of de snee
Op de klompe noar een starfhuus
De schoone in een körfken mee
Begrafenissen in dee dage
Wodden an huus ehollen hier
Tot dèn dag moggen de vensters
Moar heel ietsken op een kier
Een boodschap noar de mansfamilie
Wodden onmiddellijk edoan
En d‟r mos d‟r ok dadelijk ééne
Noar den dokter en de dominee goan.
Dan mossen ze de breefkes maken
De hele buurte kreeg berich
Hoe late ze dee op mossen halen
En dan dee iederene zinne plich
Doar mot der wat de klokke luu‟n
En eene noar „t gemeentehuus goan
De kiste mot ze ok bestell‟n
„t Wod allemoale deur de buurte doan.
Vrogger mossen ok de buurleu
Noar familie en bekenden too
Um de boodschap doar te brengen
Mor dat is now neet meer zoo
Want now wod tegenwoordig
Altied ok dat met kaart‟n edoan
Vrogger mossen ze dat te veute
En later op de fietse doon.
Ze mossen alles ok bestellen
Biej de bakker en de kruudenier
En dat is neet allene vrogger
Zoo is dat now nog altied hier
De dag van de begrafenisse
Waar‟n de mansleu vrog al in de wear
Ze kwammen met toafels en met steule
Dee zetten ze allemoale netjes neer
De noaste vrouwleu mossen bedeen‟n
Ze brachten zelf van alles met
Witte bodden, köpkes, messe
Alles wodden kloar „e zet
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Mooie witte toafellakens
Kwammen der ok an te pas
Want ze mossen der veur zorgen
Dat doar alles netjes was.
Veur de moaltied kwam de dominee
Altied al biej „t starfhuus an
En doar wodden dan „esprokken
En leidd‟n hee ok de moatied dan
En dan, midden op de delle
Wodden de kiste lös „edoan
Woar dan iedereene
Nog „s effen langs kon goan.
Ik wol moar effentjes vertell‟n
Hoe dat hier vrogger hef egoan
„ k Geleuve toch da‟j now moar better
Hier noar ut Gebouw kunt goan
Want alle dinge kunt neet bliev‟n
Zoo as „t altied is „ewes
A‟w now nog weer terugge mossen
Dan was dat ok neet zo bes
Moar as ik hier uut de umtrek
Eene zin laatste gank zee goan
Dut „t mie goed dat „k doar biej „t karkhof
Dat trupken buurleu nog zee stoan
Dan denk ik, dat mot zoo blieven
Neet umdat „t nog neudig is
Moar umdat ik al dat olde
Toch eigenlijk wel een betjen mis
Broedswagenjagen, zei mien grootva
En dan glunder‟n „e zoo blie
Dee dinge bunt d‟r tegenwoordig
Ok al lange neet meer bie
Toch geet hier met een trouwerieje
Nog vake de noaste buurman met
Zo bunt hier onze burendiensten
Nog neet helemoale an de kante ezet.
Dee brulften op de boerderieje
Dat was hier vrogger ok zo mooi
De mensen, ok de kleine kinder,
En de natuur in lentetooi
De stallen en de hele delle
Dee waren krakend schone dan
Want doar hilpen dan de buren
Ok mekare eers weer an.
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De olde leu dee gingen „s middags
De jongen „s oavends der noar too
Zoo lange as „t lech was, dansten ze buuten
Dat was doar dan een heel gedoo
Met den donkern trok ut spul noa binn‟n
De spölleman met „t harmonika
De brulftenneugers met de flesse
Dan dansten ze doar van je hopsasa.
De beeste met doarbie de broedskoo
Dee lepen doar dan in de wei
In een andere weije spöll‟n de kinder
Dee zong‟n – Hei, „t was in de mei
De buurleu waar‟n dan natuurlijk
Ok weer duchtig an de slag
Ze mossen oaveral veur zorgen
En waren der drok met, heel den dag.
Den andren dag dan wodden „s aovends
Ut scheurewark weer op‟ehaald
Dan wodden ze doar deur de familie
Nog is extra weer onthaald
Ze gingen samen noabrulfte vier‟n
En iederene was dan blie
Ze hadden d‟r ummers in de buurte
Weer een jong stel buurleu bie.
Sint Peter wodden duur de pachters (22 febr. Red.)
Hier vanolds de pach betaald
Dan gink der vake ok eene verhuuzen
Dee wodden dan feestelijk in „ehaald
Dan kwam doarbie de hele buurte
Met mekare in optocht an
Veurop wagens met de huusroad
De beesteleiders achteran.
Dan op een oavertrekkingsmoaltjen
Wodden ze allemoale een keer onthaald
Moar veerder wodden veur de hulpe
Dan ok helemoale niks betaald
Doar bleef dan op zien olden akker
Nog vake een stuk rogge stoan
Dat mosse met Sint Joapik (25 juli red.) mei‟jen
Dat wodden ok deur de buurte „edoan.
De kinder- en Niejoarsvisiten
Hebt nog neet helemoal of edoan
Al geet ut now wel allemoal anders
Asdat „t vrogger hef „e goan
De mensen mossen met mekare
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Too zorgen veur gezelligheid
Now wod ze deur de nieje dinge
Met van alles af-e-leid.
De brulften holt ze tegenwoordig
Now in „t darp in een café
Dus doar hebt ok de buurleu
Neet meer zo völle drokte mee
Zo goat nog wel de boel versier‟n
En de kastelein dech dan
Oh- doar komt mie ok warempel
De rommelmakers nog weer an.
Moar der is wat te verdeen‟n
En hee dut een eugsken dicht
Want hee weet dee leu dee doot doar
Immers toch eur burenplicht
Zo mot ok nog wel „s breudjes smeer‟n
Zo blif der toch nog iets in stand
Van de olde bureanplichten
In ons Gelders Achterland.
Oh, wat leafden ze geneuglijk
Vrogger met mekare hier
En iej zeet da‟j ok oew plichten
Kunt vervullen met plezier
Ze mossen lopen en zoo kwammen de mensen
Mekare tegen op de weg
En dan maakten ze een pröatjen
Zoo wodden der vake een band „eleg.
Now goat ze vake met de auto
En dee vleegt mekare veurbie
Tied om effentjes te proaten
Is der helemoale neet meer bie
Ie kunt wel oaveral noar toogoan
Moar d‟r is zoo völle geluud
Da‟j wel kunt luustren en kunt kieken
Moar doar is „t dan ok met uut.
Aj mekare met de auto
Is een keer heel ietsken raakt
En ie goat dan samen kieken
Wat der eigenlijk hef „ekraakt
Misschien da‟j dan ok mekare
Op een ander plaetsken vat
Een dag later mot bekenn‟n
Wat een fijne vent was dat.

7

Zee – doar wol ik moar mee zegg‟n
Da‟j zoo heel, heel weinig weet
Van oew and‟re medemensen
Wat d‟r in eur umme geet
Luustert is effen noar een ander
En probeert ze te verstoan
Ik geleuve da‟j doar dan al
Een goeie doad mee heb‟ edoan.
Plichten hebbe wie as christen
Um ons hen nog völle hier
Goat is noar bejoardenhuuze
Doot dee mensen is een plezier
O, ze bunt vake zo gelukkig
As ze is weer bekenden zeet
Want ze veult zich zo verloaten
Goat der is hen, verget ze neet.
Ze kriegt hoast allemoale wel is bezeuk doar
Mor ze denkt neet meer zo bes
„s Oavends weet ze soms al neet meer
Wee der „s margens is ewes
En a‟j proat hier oaver plichten
Doar komme wie neet mee kloar
Al doo‟w ok nog zoo goed ons beste
En wodde wie ok honderd joar.
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