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UUT'T OLDE VODDEN .

Hei wel us een oven ezeen?
Zo ene uut de olde tled,
Woorw 5 weggen-bakken in deen?
Wiej bunt ze noew mees kwlet.
lej zeet ze boas neet meer
De meesten bunt af ebrokken,
Moor onsluû waarn door weleer
Toch heel nauw blej betrokken!
Zon dink bad ummers völle zin,
Want onze dagelukse kos
Wodden gaar-gevormd dóór in
Met ut vuur van een boltbos.
Tuurluk neûs eigenbak-weggen
Zou ok roggebrood wel etten
Want ut was neet te weerleggen
Brood zol zich meer "zetten".
De weggen dee zol altled door
Veur lekker etten deur goan,
En brood alllekt ut wat goor
Zol in de maage better "stoan"!
Zon oven dee bier buuten ston,
· Altled wat appart-alleen,
Drumme ben niks dat branoen
kon
Zodat de .vlammen gin kwooo
deen.
tWas net een buus int klein
Zo as wiej kinder zeggen zollen,
En wie vonnen tmoor f"ljn
Um dr us umbèn t.è bollen!
tDink was zon twee meter breed
De lengte ietsken meer,
nDak zo as op n buus ok steet,
Met pannen, moor gin windveer.
De hoogte zol zo omtrent
Twee meter-ruûm wel wèèn,
Kleine moate buw an gewend
Zo as ze bier vake zèèn!
An de veurkante was ee loek
Onder rech, boven met n tooge,
tWas dikke, sterk en kloek,
tPassen in de gemetselde booge.
Dat zetloek door dan was
Goed pas emaak" In de sponning
Ze zettent met n dwasbolt vas,
Ut was een stevug ding.
De feittukke hojum der oven
Was zon meter boven de grond
Dan vanaf dee bojum noa boven
Wast dat een metsel-boge stond.
De oven hadden dus binnen in

De vorm van eèn halve moane,
kWet neet of tat bad vólle zin
Moor zo heb ze t altled edoane.
Ut was ecb goed metselwerk
Dat konnen ze vrögger ok al,
Dee bojum was dikke en sterk,
Ok met ut gewelf was tat tgeval.
Onder dee boamvtoer tut de
grond
Dee ruumte door was bol;
En ieder van ons kinder vond
Dat tat was veur ónze lol!
Dus kroppe wiej dr vake in
Aw piêp-vestoppen deen
Dat motbol had veur ons vól zin
(Wàt's tat al weer lange eteen!)
Alléne ait daagse p-ei an bad
Want ie maakte twel us bont,
Zolle wje kroepen in dat gat
Al-wast toor wel dreuge grond.
Moor Ie wodden toch bups zwat
Want dr lei altled nboop asse,
Moor wiej vonnen dat ons tat
Minder kwoad dee as een plasse.
Moor met goeje klère an, nee,
Want bie alles wau dan deen
Mos ie outkieken door dan mee
En oew ok altled wat ontzeen!
Ut bakken van stoete of weggen,
Wat ze èns in'de wekke deen
Dat passen umt ZO US te zegJen
Heelmooi bie alles vant veleen.
Ut was neet zon klein werk,
Doors n hoop tled met bèn egoan,
Veral vrouwluu waarn drin sterk
Dee hebt tr tmeeste an edoan.
tBewerken van ut weitemèèl
Daw ok blom of bloem wel
neumen
Zond~r bolsters, neet grles-gèèl,
Dat werk konnen ze wel
dreumen!
Zee badden dan een bakke-trog,
Zon bak met peute dr onder,
Door in zag Ik dan váke toch
Ut begin van ut bakken-wonder!
Wat badden ze t vake al edoan,
Moor ut bleef toch zwoor werk
Veralt veur de bakketrog stoan!
Och, de wiêve waarn toê sterk!

En wat een werk was tat mengen!
Veral as de vrouwe was alleen
Ze most moor op kön'n brengen
tZwoore werk dat ze toê deen!
Al ut knèèjen en drukken zag
Dat ut mèèl mos ondergoan!
Oew possie bau dan ast mag
Geem an een ander over edoan! 1
As ter völle mos wodden ebakken
Deen somgen, zeiên ze, dat knèèn
Met blote veute; met de bakken
Zollen ze ut beslag dan trèèn!
In de tied dat t deeg ging riêzen
Deur de geste dee drin zat,
Zatten zee neet te kniêzen,
Moor badden alweer wat an evat!
De oven wodden dan an emaakt!
Van de bosmiete npaar busse
bolt,
Een votse stroo uut de schuur,
En in de oven, eers kolt
Zag ie dan een knetterent vuur!
De vlammen kwammen ok wel
Noa buuten deur ut loek-gat,
tWas toor dan bette as te bel,
tPuntgeveltjen was altled :awat!
As tat holt tan was vebrand
Lei dee bojum onder ut vuur
Dat vèègden ze dan noa de kant
En krabden ut truut secuur!
Dan ging met~ne drin de weggen
Met nbólten scboêfel deen ze dat
Ze zollen ut in riejen leggen
Moor dee beupkes waam zo plat!
Noew gaw ut loek ter vetir,
De hitte mos trio bliêven,
De vrouwe had n slim bitte-kleur
Mo~r zol. noew wat ruste kriêgen.
Een tiedjen later zol ie zeen
Dat dee kleine heupkes-:aodden
As ze tloek ietsken lós deen
Vólle gro~er waarn ewoddtm!
Gaar-deur-ebakken baal'n ze
truut ·
Zol'n top nkoele plaasse zetten.
Noew konnen ze weer veuruut,
Weer een wekke weggen etten!
OmeJeban.

