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D’N ANBO 50 JAER IN SLIERECHT
Zeg nou is zelf, ving jij 50 jaer oud? Ik ving 50 jaer aailijk hêêmel nò nie oud. Mor
toch kà je al op ie vijftigste lid worre van d‟n ANBO. Azzie haalfhonderd ben, dan al
mag ie d‟r daer bijhore. ANBO is „n afkorting, dà begreep ie netuurlijk wel en „t
betekent: Aalgemêêne Nederlansen Bond voor Ouweres. Aallêên op de naom
afgaond, zou ie magge veronderstelle dat „t „n clubpie is voor enkelt bejaerdes. Mor
neeje, je mag t‟r dus je aaige al bij aansluite azzie nog mor amper Saor of Aobraham
gezien het.

Weg met de bedêêling
Van oorsprong was „t „n bondjie dà z‟n aaige staark maokte voor de
staotspensjenering. Die bond hiettende toe: Bond voor Staotspensjenering en wier al
opgericht rond de vorigen êêuwwisseling in 1900 en bleef bestaon tot 1978. Heullie
gonge uit van de sollidaeritaaitsgedachte dat „r bij „t beraaike van de
pesjoengerechtegde leeftijd voor iederêên „n behoorlijk inkomme mos weze.
Ongeacht de funktie of de maotschappelijke betrekking die die beklêêd had. „n
Waerdevaste uitkering, in de vurm van „n pesjoen, uitbetaold deur de staot. Weg met
de schande van de bedêêling en de afhankelijkhaaid van kaark of goedgeefshaaid
van d‟n êên of aore rijke stinkerd. Hoe hôôg die leeftijd toe d‟r tijd geacht of gedocht
wier, hè „k naareges kenne leze, mor lae me d‟r mor van uit gaon dat „t toe ok al zô
rond de 65 jaer gelege mot hebbe.

Vaodertie Drees
Kort nae d´n twêêde wereldoorlog wier d‟r in „t bevrijdingsjaer ‟45, „n aanderen bond
opgericht: Bond voor Ouwe van Daege hietten die. Met die naom aallêên al, zou ie
vendaeg d‟n dag veul ouweres in de gerdijne jaoge. Ze zouwe zegge: Oud? Wat
oud? D‟n duvel is oud!! Nou is „t zô, dat „n goeien bond z‟n aaige drek mot opheffe
azze ze d‟r doelstelling hebbe beraaikt. Dus je zel begrijpe dat ok d‟n Bond voor
Staotspensjenering nae de invoering van de Aalgemêêne Ouwerdoms Wet, de AOW,
op 31 maai 1956 z‟n end zag naedere en gong fusere met dien Bond voor Ouwe van
Daege. Tijdes d‟r bestaon hadde ze in 1913 al de Inveliditaaitswet in waarking zien
treeje en vanaf 1947 konne me al de zôgenaomde Nôôdwet Ouwerdomsverziening,
beterder bekend as: de Nôôdwet Drees, die voor „n inkomme zurgde bij „t beraaike
van de 65-jaerige leeftijd.

Leve de lol
Nae „t saomegaon van die twêê bonde ontsting begin jaere 50 d‟n ANBO en êên van
de belangrijkste doelstellinge wier, om poletiek ongebonge, de belange van aalle
ouweres te behartige. In Slierecht wier d‟r in „t jaer van de waotersnôôdramp op 1 juli
1953 „n afdêêling van opgericht. Eên van de eerste dinger die „t nieuwe
afdêêlingsbestuur dee, was „n verzoek richte, juist aan de poletiek (de raed), waer ze

zô graeg onafhankelijk van wouwe weze. Ze wouwe graeg „n aaige
ontspanningsruimte voor d‟r clubpie. Je zou „t kanne zien as „t begin van „t ontstaon
van aalles wà nou nog steeds in de Schalm plaetsvingt. Eerst „n bietjie gezellegchies
bij mekaor komme in „n lekaoltjie van d‟n ouwe VGLO school. Dà was ongeveer waer
nou Crescendo nog zit en laeter in de “Kurf”, d‟n ouwe ambachschool in de
Kaarkbuurt, waer nou „t uitzendbureau SPS zit, vlak bij „t Pannekoekestesjon.

Concurrensie
Deur de jaere heen is d‟n ANBO in Slierecht „n echte gezelleghaaidsclub gewist en
gebleve. In d‟r afdêêlingskrantjie hè ‟k daer van aalles over geleze. Raaisies,
etentjies, excursies, bingomiddagchies, uitvoeringe en tenêêlaevende, daer liepe d‟r
leeje waarm voor. Niks gêên staokinge, naareges pretestbijêênkomste, nooit
waarkonderbrekinge of aandere met de echte vakbonde verwante machsmiddele.
Toch is „t moejelijk om de leeje te blijve betrekke bij de verêênegingsaktevitaaite. Dà
komt omdat „r ok vanuit de verzurgingshuize, „t ope bejaerdewaark, de
buurtverêêneginge en aandere sport- of ontspanningsclubpies veul van diezelfde
dinger worde georgaoniseerd. Wie „t zou wille, kan toch ommers temet iederen
aevend gaon kaorte, beljarte of bingospeule. Raaisies of excursies met „n
verkôôpshow d‟r bij worre voor „n habbekrats aangebôôje en „t ete daerbij is nog
graotis ok, trewijl je ok gerust nog „n brôôdrôôster of „n koffiezetapperaotjie kedo
krijgt, azzie met die loi meegaot.

Bezuineginge
In deuze tijd, waerin de regering z‟n aaige in duuzend bochte vringt om zôveul
mogelijk te bezuinege, worre ok de ouweres nie ontzien. De uitkeringe worre
ontkoppeld, dà betekent dà ze gaon achter blijve bij de lôônontwikkeling. Je gaot dus
minder kôôpkracht krijge. De ziekefons- en ziektekostepremies rijze de pan uit. Aaige
bijdraoges worre weer ingevoerd voor „t gebruik van medicijne en „t bezoeke van
dokters of spesjeliste, de VUT wor compleet uitgeklêêd en gao zô mor deur. Tege al
die onzaolege planne zouwe de ouwchies de straet op motte, om actie te voere tege
die afbraok planne van deuze regering. Mor wà voor acties kanne ouweres of
bejaerdes nog voere? Zeker as hulliezen bond, d‟n ANBO, poletiek onafhankelijk wil
zijn en blijve??
Ik weet „t nie. Motte ze mè z‟n aalle met d‟r scootmobiels, rolstoele en rollaoters de
van Brienenoordbrug af gaon zette? Motte ze d‟r aaige massaol ziek melde en hoe
lang motte ze zôiets dan volhouwe?? Echt, ik weet „t niet, mor wie „t wel weet, die
mag „t zegge. „k Wens „t bestuur en de leeje van d‟n ANBO veul kracht en staarkte bij
„t voere van gepaste tegemaotregele. Mor veraal wense me „t Slierechse bestuurtie
geluk met „t behaole van „t 50-jaerig bestaon en we hen ze van harte gefielesteerd op
23 september, de 4e dinsdag in die maond, op ‟n goedbezochte, bekant 150 man en
vertegewoordigers van acht aandere afdêêlinge, en gezellige jubeleumviering in „t
CMV-gebouw. Naomes ´t hôôfdbestuur had Ineke van der Rotte veul lovende
woorde, net as Schoonderbeek van de ouwerezurg. ´k Denk dà ´k naomes veul
Brijhappers d´r aan toe ken voege: “´t Aalderbeste en veul succes voor de toekomst,
hee!”
Huib Kraaijeveld
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de femilies Bêênhakker (nieuw) en Vet(h) in de
“Geneaologische Grabbelton”

