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BRIEVE 
Regelmaotig komme d‟r brieve van lezers. D‟n êêne keer mè compelemente, d‟n 
aandere keer med aanvullinge of kommentaer en soms mè nieuwe verhaoltjies. Nied 
aaltijd kanne me die stuksies gelijk de volgende week plaetse. Soms neme me iets 
voor kennisgeving aan, mor ‟t beurt ok dat een stuksie wel bruikbaor is, mor faailijk te 
kort voor deuze rebriek. Geregeld komt „r ok iets actueels tussedeur wà voorrang 
krijgt en . . . „k zal ‟t mor eerlijk bekenne . . . soms leg „k wat weg om ‟t laeter te 
gebruike en dan vergeet „k ‟t weer. Opvaallend is wel dà sommege lezers meermaole 
wat opsture. Zô zit „k nou bevôôbeld mè vier brieve voor me van drie trouwe lezers 
die aalle drie al is êêder wat opgestuurd hebbe. Eên van Wimme, êên van Aoie en 
twêê van Leentjies. Die van Aoie leg „r ‟t langste, dus daer beginne me mor mee en 
daernae komt ie van Wimme . . . 
 

Klimme en klaauwe  
Slierecht was onze trots as êên van de langste lintdurrepe langs een revier, mè 
stoepe. Dà durrepie is in de lôôp der jaere uitgegroeid tot een grôôt durp. In de jaere 
zestig kwamme de 10-hôôg-flets, waer „k zelf nôôdgedwonge ok in kwam te weune. 
Laeter wiere aalle waailande tusse de spoorbrug en de Kaoi volgebouwd. De 
verkeersvaailighaaid, daer mos „k pas geleeje nog aan denke. Aan de kaainder en de 
ouweres die naer ‟t zwembad en de sportvelde gonge.  Meneer Verhey, de 
spijskoning, hà z‟n aaige veul moeite getrôôst om een brug voor voetgangers over de 
rijksweg te krijge. Helaos is „t „r nooit van gekomme.  Mor nou is t‟r een vrije toegang 
onder ‟t viëduct gekomme omdat „r gêên verbindingsweg, gêên oprit naer de 
rijksweg, meer is. Nou doet ‟t volgende perbleem z‟n aaige voor. De Betuwelijn het 
ons durp ingeslote met hôôge brugge van bekant zeuve meter, uitgezonderd een 
sluipweg viao een tunnel onder de spoorlijn bij de Bruningstraet.  
 

Obstaokels 
Ok wordt de gantel die tusse van Eyk en de haove lôôpt, binnekort nog dichtgegooid. 
In die gantel bij Van Eyk hè „k nog lere zwemme en m‟n eerste vissie gevange. Mor 
goed, aalles verandert, dus ok ons durp. Vedder wens „k een ieder veul weunplezier 
in ons veraanderende baggerdurp. En azzie in de Alblasserwaerd wil gaon fietse, 
zurg dan voor een goeje condiesie of een hulpmoter op jullieze fiets om aalle 
obstaokels te magge overwinne. 
 
De groete van Aoi Têêuw.  
 
 

OP D’N BLAAIK IN ’T ZONNECHIE  
D‟n oudste maaid và me gong ‟n hortie geleeje naer de Kenaorische (w)aailande en 
toe hed ik ‟n pôôsie op d‟r spullechie gepast. Nou weunt ze nie zô wijd van de zêê af, 
dus dat is weer is wat aanders as de Slierechsen dijk. Met ‟t weer hè „k ‟t  meraokels 
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getroffe, want ‟t zonnechie dee net of ‟t nie óp kon. Iederen dag kò je lekker braeje op 
‟t strand. Nae ‟n weeksie kwam ‟t mement dà „k is gêên puf had om vurt te gaon en „k 
doch zô bij m‟n aaige, „k gaod is een daegchie op d‟n blaaik legge. Azzie dan zô op 
ie aaige leet te legge, dan komme d‟r bij mijn aaltijd van die gedachies van vroeger 
naer bovene. Bevôôbeld datte me seumers veul mooi weer hadde azze me as 
kaainder vier weke vekansie  van school hadde. Dan wazze me dikkels hêêle daege 
aan ‟t Klaain Diepie aan ‟t rotzôôie. As ‟t lêêg waoter was, dan gonge me bij ‟t 
duikertie van ‟t griendjie van d‟n Bloebes stekelbaersies vange. „k Mot dan ok aaltijd 
aan d‟n Bloebes z‟n dochter denke, Saortie hiettende ze. Jaere geleeje hè „k Saorties 
nog is in Dordt in ‟t ziekehuis gesproke. Daer was ze zuster, nog zô‟n echte, med een 
ooievaortie op „t kraogchie van d‟r kestuumechie. Ja, je gedachte dwaole zô soms 
hêêmel af . . . 
Toe me ‟t Klaain Diepie ontgroeid wazze, trokke me soms wat wij-jer de polder in of 
dan gonge me zôwaer naer Overdiep. Azze me de polder ingonge, dan was de koers 
soms naer d‟n Boezem om te hengele. ‟s Winters kwamme me daer netuurlijk ok 
azze me gonge schaetse. As „k nou zô‟n bietjie in ‟t zonnechie leet te drôôme over 
hoe mooi d‟n boezem aaltijd is, dan betrap „k m‟n aaige d‟r op datte me nied allêên bij 
ons in de buurt een mooie boezem hebbe, mor hier aan zêê zie je ok hêêl veul mooie 
boezems. Nied aallemael eve mooi netuurlijk, mor toch ..  ! 
 

Brijhappers 
Wad ok aaltijd zô frappant is? Azzie aareges denk te weze waer ze je nie kanne, dan 
wor ie aaltijd deur d‟n êên of d‟n aandere gesnapt. Nou ok weer. Met hemelsmooi 
weer was „k een endjie d‟n hort opgegaon en liep zô‟n bietjie op m‟n gemaksie te 
geniete langs êên van die grôôte haoves, toe d‟r gerope wier: “Hee, WeeVeeWee, 
wat lôôp jij hier nou weer te zoeke?” 
Mijn konne ze wel, mor ik mos eerst is kijke en vraege, veraal omdà temet iederêên 
zô‟n roetbrillechie op het. Mor bejaot, ‟t wazze echte Brijhappers. „k Hè mè m‟n 
aarksie jaere trug temet klem voor de deur van z‟n waarkloodsie gelege. 
Tegeswoordig is tie ok nogal is te hore op Maarweraodio. Hij was mè z‟n vrouw ok is 
‟n daegchie op stap, ze gonge d‟r zeun uitzwaaie, die dee med een zaailbôôt, vanuit 
die haove, mee med ‟n zaailrees naer Engeland.en dan laeter gonge ze deur naer 
Frankrijk. As „k ze aan d‟n dijk weer is ziet, zà „k ze toch is vraege hoe „t ‟m vergaon 
is. Tja, met dut waareme weer komme d‟r soms van die mooie dingchies bovedrijve 
en daerom doch „k, laet „k ‟t is op een pepierechie schrijve, dà ‟s leuk voor laeter!  
 
WeeVeeWee 
 
Tja, beste lezers, zo zied u mor weer hoe me van twêê klaaine briefies toch weer een 
Maarwestreekstuksie febrieke. En beste here Têêuw en VeeWee, hartelijk bedankt 
weer, hee.  
Leentjies brieve uit Streefkaark komme laeter ok nog wel is aan de beurt. 
 
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”. Volgende maond de femilie Brandwijk! 
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