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VERAANDERINGE 2
Vorige week hè me kanne leze dad Aoichie Sprong was weze kijke bij de Kaoibrug
die opgeruimd mos worre.Hoe die as jongchie over de boge gelôôpe had en hoe die
genote had van ´t machtige, nachtelijke karwaai. Deuze week ´t twêêde dêêl van z´n
verhaol.

Overpaainzinge…
Trug naer huis, fietsend over onze mooie nieuwen dijk, kwam ik langs ‟t
Jodekaareksie dat „r weer in volle glorie staot en bekant klaor is. Daer bin‟k toch wel
zô blij mee, dat „r nog iets van dien ouwe Kaoi is overgebleve en v‟raal voor aal die
mense die in d‟n oorlog d‟r onschuldige femilieleeje zijn verlore in Auswitz, Treblinkao
enzôvoort. Daerom is ‟t nie sômor ‟n hôôpie stêêne, mor is ‟t voor mijn ‟n monement
voor aal die mense die weggevoerd zijn en nooit meer trug zijn gekomme. Dut
magge me nooit vergete! Êên ding vin‟k wel aareg jammer van ‟t gebouwchie en dat
is dat „r niet dezellefde stêêntjies gebruikt zijn voor ‟t aanbouwchie as die van ‟t
kaareksie, „k vin‟k „t „r nou nie sô mooi bij passe. Gelukkig zijn d‟r ok mense die ‟t wel
mooi vinge dus zal ik ok mor perbere om ‟t mooi d‟r van in te zien, ‟t zal meschie wel
eve dure.
Toe kwam de waotertoren in zicht en ik mos t‟r aan denke dà se die mor motte laete
staon want wat schiet „r aanders nog over van de Kaoi, toch hêêmel niks meer? Want
as ik me nie vergist zijn d‟r geruchte dat as ‟t waotertorenterrain bebouwd gaot worde
en daer mò je netuulijk nie raor van opkijke in deuze tijd, waer ieder stuksie en zeker
zô‟n prachtige lokaosie aan ‟t waoter voor ‟t bouwe van hêêle dure appartemente wor
gebruikt, de waotertoren zal worde geslôôpt omdat ie nied in ‟t plan zou passe. Daer
wor ie tò nie goed van, nied in ‟t plan passe? Laete ze dan ‟n plan maoke waer die
waotertoren wèl in past d‟r zal heus wel iets zijn om „m bevôôbeld beweunbaor te
maoke deur appartemente d‟r in te maoke, want wie zou d‟r nou nied in ‟n ouwe
waotertoren wille weune, liefhebbers zat volleges mijn. Of ‟n resterant t‟r van maoke,
‟t zou toch prachtig weze azzie vanachter je bordtie soep zô op te revier kon kijke?
Dan kan ‟t vrijhaaidsbeeld van de Kaoi, zôas Bas Lissenburg ‟t zô mooi noemt,
teminste voor Slierecht behouwe blijve. As t‟r ooit zô‟n plan komt en ze wille n‟m
afbreke motte me mor med aal die ouwe Kaoilappers, en as‟t kan ok de rest van
Slierecht, de barricaodes op gaon en zô hard mogelijk protestere bij de gemêênte om
te voorkomme dat dut stuksie beeld-bepaolend Slierecht zal verdwijne. Dat mot toch
makkelijk kanne, zeker azzie kijkt hoevel mense d‟r tegewoordig voor êênen bôôm,
die draaigt te verdwijne op te bêên zijn te brenge? Deur aal deuze dagdrôôme wier ‟t
netuulijk wel ‟n hêêl kort nachie!

Klaain brugchie…
Toe me d‟n aanderen dag, om eve te kijke hoe die d‟r bij daglicht uitzag, d‟r langs
reeje, was „t ‟n hêêl andere brug geworde, de stand was veraanderd, negentig

graeje verdraaid en hij sting d‟r daer ‟n bietjie verlore in aal die ruimte om „m heen bij.
Hij was ok voor mijn gevoel ‟n hêêl end gekrompe, nie meer dat grôôte ding van
vroeger waer ie allêên mor tegen op kon kijke, hij had nou z‟n echte afmetinge van ‟n
goeie veertig meter lang en acht meter hôôg gekrege, „t was in êên dag tijd ‟n klaain
brugchie geworde, onvoorstelbaor.
„k Hà me vôôgenome om ok ‟t afbreke in faoses te fotogrefere, mor daer is deur
omstandigheeje nie van gekomme, voor da‟k „r aareg in had was t‟r bekant niks meer
van over en mo‟k ‟t met herinringe doen, dat overviel me wel ‟n bietjie.
Gelukkig hè me d‟r ‟n prachtig viaoduct voor in de plek gekrege, waer me ok weer
trots op kanne zijn, veul grôôter en brêêjer as t‟n ouwe, daer zij me‟t aamel over
êêns. Mor ik mò nog steeds hêêl hard wenne aan dat grôôte gat waer‟k voor m‟n
gevoel inrijd a‟k viao d‟n dijk de rijksweg neemt naer Gurrekom…
Aoichie Sprong
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”

