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Het Sliedrechts Dialect (410) 
 

  

 

D’N OUWE UIBRAAIDING (8) 

 
Deur de verhaoltjies over ’t Baggerfestieval was onze serie over d’n ouwe uibraaiding 

eefies onderbroke, mor deuze keer gaon me weer wij-jer d’n Dijkstraet in mè meneer 

Tromp. Vlakbij d’n dijk was de groentewinkel van Jaop Lanser, mor daer weet ‘k nie zô 

veul van. Daernaest zat ’t vis- en veugelwinkeltjie van weduwe Laokerveld. ’t Mooiste 

vong ‘k as kaaind de komme mè goudvissies die ze in de etelaozie hà staon. Laeter koch 

‘k ‘r ok m’n eerste vishengel en m’n tuichies med ’n hêêl mooi dobbertie. 

 

Reaksie 
Van ’n trouwe lezeres van onze stuksies, Mevr. Pot, krege me wat meer gegeves over ’t 

veugelwinkeltjie, want ze begreep wel dà me daer ok langs zouwe komme. De winkel wier 

deur d’r ouders, ’t echpaor Laokerveld, geopend op 6 december 1935.                            

De openingsaffertensie was as volgt: 

                                                VOGELLIEFHEBBERS 

                                          Jonge kanariemannen     1.75 p. stuk 

                                          Goudvisjes 5 stuks              25 cent                                                                                                   

                                          Viskom met 1 goudvis         25 cent                                  

’n Paor jaer laeter verkoche ze ok kroi-jenierswaere en tebaks- en hengelsportartiekele. 

Vaoder Bas Laokerveld broch med ’n grôôte mand voor op de fiets z’n veugelvoer rond.   

’s Maondassoches gong ’t winkeltjie om 6 uur al ope voor de buitenafloi die ’n paksie sjek 

kwamme kôôpe. Toe Laokerveld in 1941 overleed, zette Mevr. Laokerveld ’t winkeltjie 

allêên voort. Dochter Adrie, die ons de gegeves gaf, trouwde in ’54 en toe kwam ok d’r 

man, Jan Pot, in de winkel. In 1960 wier ’t pand C 212, laeter Kaarkbuurt 260, geopend as 

‘Hengelsport en Dierenspeciaalzaak’. Mevr. Laokerveld bleef in de inmiddels 

Landgraefstraet genoemde Dijkstraet nog hêêl wat jaere deurgaon mè kroi-jenierswaere 

en tebak. Zeun Barry Pot haolde aal z’n vakdieploma’s en begon aanvankelijk ’n zaok in 

Harringsveld, mor hed in ’91 de zaok in Slierecht overgenome en waarkt daer nog aaltijd 

mè veul plezier. Z’n moeder, Adrie, hed aal med aal toch zô’n 50 jaer achter d’n tôônbank 

van ‘t veugelwinkeltjie gestaon!  

Zeg nou zelf mense, dà’s toch ’n pracht van ’n prestaosie, hee. Dat hoor ie tegeswoordig 

nie veul meer, ze haole zelde nog de 40 dienstjaere. 

 

Schildersbedrijf en bakkerswinkel 
Trug naer ’t verhaol van de heer Tromp en trug naer de Dijkstraet. Aan d’n overkant van ’t 

veugelwinkeltjie hà je ’t schildersbedrijf van Jan van Aoke en daer weer naest was de 

bakkerswinkel van Henk Baotenburg. Ja, d’r wazze toe veul klaaine middestanders op de 

westelijke ouwe uibraaiding. In de Klaaindiepstraet zat nog melkboer Langerak en in de 

Willemienaostraet  de meziekhandel van Hommersonne. Schilleboer Mijnster weunde 

daer vlakbij. Ja we denke nou wel is dà me medern zijn med onze GFT-afvalkonteener, 

mor vroeger kwam Mijnster langs de deur om de schille op te haole. ’t Gras van d’n blaaik 

gavve me nie mee, want ‘r was aaltijd wel iemand in de buurt die knijne hiew en die was 
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dolblij mè wà gras. Op ’t puntjie van de uibraaiding zat nog de firmao Daome die handelde 

in en ripperaosies verrichtte aan scheepsmotore. Tot slot noeme me nog de heer Fortman 

van ’t end van de Prins Hendrikstraet. Bij hum kò je in de oorlogsdaege azzie aerepel 

had, die laete maole tot aerepelmeel waervan dan weer koeke gebakke wiere. Diezelfde 

man was volges mijn ok d’n eerste konkerent van de schaeresliep uit Dordt, dien 

Pruimebôôm. Hij ree naomelijk med een waoge deur de straete waer ie messe en schaere 

kon laete slijpe. Azzie wat liet slijpe, kreeg ie d’r ’n stopnaeld bij kedo. Dus ok toen al 

reklaomeaanbiedinge!  

Tot zô wijd over de middestanders op d’n ouwe uibraaiding west. ’n Aandere keer zà ‘k 

nog wel is wat vertelle over de haove. 

 

Hiermee komt een einde aan de uitgebreide verhalenreeks van de heer W. T. Tromp over 

de middenstanders en de bedrijven op de westelijke uitbreiding. Onze bijzonder hartelijke 

dank voor deze bijdragen! 

 

Reacties: R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184 - 412035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368. 

 

      


