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Plaetjies kijke, lofzang op Slierecht
Oh Slierecht, m'n durp, mè j'n kronkelenden dijk
In viere verdêêld, ieder stuksie ’n wijk
Van Kaoi tot de Boslaon vanouds A genoemd
Van 't Bos tot de Kaark wier ie as B beroemd
De Kaark tot aan Tolsteegt was C, dà ´s bekend
Van Steeg hiettend D, tot 't Vermolmde End
Êêns het op dat End de Rosmeule gestaon
As 't vroor in de winter was daer d'n ijsbaon
De Touwbaon verdween, daerom wier 't Baonhoek
Ok weg is de speultuin, veul meer raokte zoek
't Stesjon bij de brug, kwam nog êên keertie trug
Dat was met de ramp, oh wat gaot 't toch vlug
Bij Dijkstraet, nee Landgraef, begint Meulendijk
En die lôôp nog deur tot de wurf van Van Eijk
't Ooievaorsnest is al twêê keer verplaetst
En meule de Kievit geslôôpt; 'k hoorde laetst
Gêên griend- of rijswaarkers meer aan 't Klaaindiep
't Wor dicht gegooid, hoe mooi of 't daer ok liep
Dan meer naer de kaark, tot de Ôôsterbrug toe
Daer hiet 't nou Kaarkbuurt, mor wad ’n gedoe
De brug die mos weg, 't Middeldiepie bebouwd
Dat hè 'k as 'n aanslag op ons durp beschouwd
Jouw hart uitgestoke, verminkt voor aaltijd
Kepot en beschaedigd kwam ie uit de strijd
Jouw stoepe, je steegchies en Slierecht Vooruit
Oh Slierecht, m'n durp, à 'k m'n ôôge nou sluit
Dan zie 'k op de Kaoi, as 'n vrijhaaidsbeeld staon
Dien ouwe waotertoren, vedder op de Boslaon
Van Boogbrug tò Zoutstoep, Revierdijk gedôôpt
Oh Slierecht, m'n durp, raok ie nooit uitgeslôôpt?
De Kaarkbuurt, Revier- Meulendijk en Baonhoek
Oud Slierecht, jou ken 'k nog allêên uit 'n boek
Jouw taoltjie bestao nog, dat wier goed bewaord
D'n bagger zette jou stevig op de kaort
De Maarewesingel, naer Volkere vernoemd
Oh, Slierecht, m'n durp, jij was wereldberoemd!
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P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de femilies Van der Tak (nieuw) en Brandwijk in de “Geneaologische
Grabbelton” en netuurlijk de beelde van de tentôônstelling in de Kaarkbuurt…

