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Schup: Nog iets meegemakt de leste daag? 
Schoefel: Nieje eigeluk nie, alles gè gewoon deur en da is al hiejl wa. 
Schup: Krek, dor moeten wij al blij mè zing. 
Schoefel: Hedde ok nog over iets noogedaacht? 
Schup: Da wel, over dn kerktorre, de verkiezinge, de Garf, de natte  

        weie en velde en ok nog over drugs, de sirene, tbs-ers. 
Schoefel: Dan heddet druk gehad, nou ja dn torre, da kunde van wijd af zien en iederen dag 
 komme ze hogger mè ut steigers bouwe. Snapte gij nou hoe ze da 100 joor geleje  
 dinne mè alliejn mar houte peul en touw. Ze waren toen toch ok hiejl knap nie? 
Schup: De Statenverkiezingen wiere mar amper bezocht. Tis nou zoewe da de minderheid 
 gè beslissen in de uurste Kamer. Zo ziede mar, wie te lui is of gèn zin hè, hè niks  
 mer te vertelle en da is dr eige schuld. 
Schoefel: Mar onze burgemester löt dr eige van den besten kant zien. Ge moet mar durve um  
 as schatster op te komme en un liedje te zinge. Knap werk. 
Schup: Mar nou iets anders, zoj ut woor zing da mense uit de Corridor toch zoewemar in ut  
 durp bodschappe meuge doen onder begeleiding, da wel. 
Schoefel: Nou gluuft er mar niks van. As ge levenslang hedt, dan is da ok zoewe uit en af. 
Schup: Gelukkig mar dan hoef ik ming gèn zurg te make, want ge wet mar noit. 
Schoefel: Nieje, da wisse de mense ok nie toen ut lest inens op donderdagmerge alle sirenes 

begosse te janke as of er unnen groewten ramp stond te gebeuren en ut gekke waar  
 da niemes din, wat ie haj moete doen, gaaw binnegoon en radio oan. 
Schup: Ik hurde da ze in de kerk krek bezzig ware um ut levensverhaal van Kès Jans te  
 vertelle, die begrave zoj worre. 
Schoefel: Oh, ja en toen? 
Schup: Nou dieje mens gong gewoon deur  as of er nik oan de haand waar. En dr waar ok  
 niks oan de haand. Storing zinne ze. 
Schoefel: En wa doen de mense de kommende kiejr, Ze gluujve ut ok nie en doen niks. 
Schup: Och wette wa ut is. Tis krek as vruuger as onze vadder zin: Nie in de buujm klimme  
 ge kunt er uit valle”. En we klommen dr in en vielen dr uit en toen pas dinnen we ‘t nie  
Schoefel: Ze zegge teggeworrig tegge de jeugd da ze gen drugs en zoewe moete koewpe en 

gebruike. Ze doen ut soms toch en veine ut fijn en gon dr inhandele en zoewe en da  
 schijnt hier in Zellund ok gedurig te gebeure in de weekende. Ge kunt ut ruike zegge ze. 
Schup: Ok worre ze kiejr op kiejr gewarschouwd da ze nie moete drinke in de kaffees. En wa  
 doen ze ovveral. Ze gon um de burt bij iemes thuis indrinke zoas da heit. Uurst kratte  
 bier opzuipe en dan oangeschote nor ut café, anders is ut niemer te betoale. 
Schoefel: Ze vroge vur un tas koffie of tieje gerust € 2,45 en un gewoon glas watter uit de kroon  
 wordt verkocht as of ut bronwatter is. Mar wel € 1,50. Dor verdiene ze op. 
Schup: Hedde de schetse van de nij schole gezien in de krant. Ut lijkt nerges op.  Ik kos er  
 niks uit make. 
Schoefel: Dan moete in ut gementehuis goan kijke nor de echte tiejkeningen as die er zing. 
Schup: En ut moet ollemol bij mekare worre gedon, da is goeiekopper en hendiger. 
Schoefel: Ik gluuf dor nie mer in. Da waar ok zoewe mè de gemèntes. Ut duurt alliejn mar  
 langer, is duurder en alles lùpt langs zoveul poste da ge zoewe un joor wijer bent. 
Schup: Kik mar nor de zale in Zellund. Zaal Van Castere, zaal De Koert, Zaal Van Tiel,  
 Zaal Ut Zuid (in 2008) ollemol weg. Wa kwam dr vur trug. De Garf, veul te klèn. 
Schoefel: Misschien gè iemes anders un nij zaal bouwe krek as in de Reek. Groewt en schon. 
Schup: En dan zeker verrekke van de schulde. Da is de grotste fout teggeworrig. Kik mar is 

hoeveul mense zwoor in ut roewd ston. En da is hiejl erg. 
Schoefel: Ik denk alliejn mar oan al die mense die ingeschrivve hebbe op un nij huis of un 

appartement op de Stènakker en de Klôsterstroot en bij ut Pakhuis. Dor zulle ze veul  
 geld vur noddig hebbe. En de banke zulle ze wel hellepe mar ge moet altijd zelf goed 

uitkijke en telle en telle en aander lote vertelle of ut wel kan. En goeie rood is duur. 
Schup: Tis moi gewè vandaag Schuufelke, moei Pôsdaag en veul goei weer en goei zin.  


