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BLOED GEVE                                           
Vleede week ‟n vrijdag was ‟t weer zô wijd; „k mos weer bloed gaon geve. Dà beurd aaltijd 

in de ambachschool. Op m‟n oproep sting dà „k laet aan de beurt was, zô tege sluitingstijd 

zà „k mor zegge. ‟t Voordêêl is dan dà je zô aan de beurt ben, mor ‟t naedêêl is dà je nie 

zôôvel bekendes ziet as saeves vroeg op d‟n aevend, want dan is ‟t veul en veul drukker. 

Nog ‟n bekomstighaaidjie is dat de helpsters laeter op d‟n aevend wat meer tijd voor ‟n 

praotjie hebbe. Eerst wor ie bloeddruk gemete, je temperetuur opgenome, je hartslag be-

paold en je krijg ‟n hêêl klaain priksie omdà ze ok nog je bloedbezinksel wille vastelle. 

Aai‟lijk wel fijn hee, om twêê keer per jaer te hore dad aales piekfijn in orde is. 
 

Evenemente 
T‟rwijl  „k op de brankaar lag, raokte ik aan de praot mè twêê rasechte Slierechse help-

sters van ‟t Rôôje Kruis, êêne Joke en ‟n Anja. Sjonge jonge die wisse hêêl entoezjast  

zôôvel te vertelle over de aktivitaaite van de plaetselijke afdêêling dà „k bekant wou zegge 

dà „k ok wel lid wou worde van die ploeg. Iedere week komme ze bij mekaor in ‟t Rôôje 

Kruisgebouw.  Van de 45 lêêje zijn d‟r gemiddeld  mêêstal wel zô „n 30 aanwezig. Ze 

krijge dan les in de ziekteleer, weune lezinge bij, of oefene in ‟t legge van verbande of re   

anniemeere,  D‟r zijn mense die helpe in de thuiszurg of bij terminaole zurg. Ze helpe bij 

evenemente en sportdaege van schole of verêêniginge, bij raaisies of bevôôbeld bij ‟t 

Baggerfestival. 
 

Iediealiste 
Dà ‟s nog lang nied aales hoor. Ze zijn aktief bij rolstoelvervoer, zijn druk met ‟t Jeugd 

Rôôje Kruis, helpe op de Henri Dunantbôôt en gaon soms naer êên van de vekansiehuize 

voor zieke en gehendiekepte om daer ‟n weeksie bij te springe. Aal med aal aarg interes-

sant en ok nog leerzaom. ‟n Leuke bekomstighaaid is, dà ze zô‟n gezellige ploeg mè 

mekaor hebbe, zeeje ze. Nou, dà ken nied anders hee, want ‟t motte aamel wel echte ie-

diealiste weze as ze zôôvel over hebbe voor de medemense. Voorzitter Ad den Beste 

mag best trots zijn op zô‟n gemotieveerd ploechie! 
 

Krekette 
Op zô‟n bloedgeefaevend zijn d‟r wel zô „n 20 van de Slierechse afdêêling in touw, mor de 

“Prikkers”, zô‟n 30, komme uit Amsterdam. Nou zà „k ie ‟n gehaaimpie vertelle. Nie vedder 

vertelle hoor! Weet jie waerom die Amsterdammers zô graeg naer Slierecht komme? Nae 

aflôôp, as aales opgeruimd is, ete ze mè z‟n aale krekette. En glôôf mor dat die lekker 

smaoke nae zôôvel ure in touw gewist te zijn!  
 

Donor 
Zou u zelf bloed van ‟n ander aksepteere as u bevôôbeld een aarg ongeluk gehad had? 

Oh ja? Waerom geef ie je aaige dan ok nied op as donor? ‟n Vrijdag zijn d‟r 196 gewist, 

waer d‟r 10  van wiere afgeweze omdà ze bevôôbeld hôôge bloedruk hadde of koors. 

Zôdoende is t‟r 93 liter bloed gegeve, mor zeg nou zelf… In zô‟n grôôte gemêênte as 

Slierecht motte me toch makkelijk aan zô‟n 100 liter per keer kanne komme? Denk t‟r mor 

is over nae. ‟t Is hêêmel nied eng en ‟t is nog gezellig ok, zeker azzie twêê van die vrien-

delijke helpsters treft as ik. Doen, hoor! 
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