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Huttedurrep KNOTS! 
 
Mense, mense, wat was dat leuk! Wie dat nie met aaige ôôge gezien het, die het echt wà 
gemist. Wat een bedrijvighaaid en wat een aksie. Een drukte van belang en ’t aaldermooiste: 
aal die opgetoge kaaindergezichies. Zeg nou zellef, d’r is ommers niks mooiers dan straolende 
kijkers in een opgetoge en blij kindersnuitjie! En wat liepe ze te geniete verschene week daer 
op ’t terraain van d’n ijsbaon. Wat zelle de beweuners van de Serviceflat hêêl de week 
meegenote hebbe! En wie je ok sprak, José die de laaiding had bij KNOTS, Bert van d’n 
ijsbaon, Hans van de gemêênte, iederêên was opgetoge. Ze hadden ’t zellef gêên êêns deur, 
mor ze liepe daer aamel zôô enthousiast en straolend te weze, dat ’t gewoon aanstekelijk 
waarekte. Dat is hôôgstwarschijnlijk wel de grôôtste rede van ’t geweldige succes van de 
vleeje week gehouwe Knotsweek voor de jeugd!   
 
Diplomao 
Sjongejonge, wat is t’r gezaogd, getimmerd en gewaarekt aan ’t huttedurrep! Wat een 
schitterend gezicht gavve aal die bouwsels. De hedendaegse jeugd loi? Lae me nie lache! 
Daer bij ‘De Vriendschap’ is messchie wel de baosis gelege voor een nieuwe generaosie 
architecte en timmermanne, wie weet. Wat een hôôp geregel om aal dat matterjaol op dat 
ijsbaonterraain te krijge. Wel aareg fijn dat de Gamma en de Praxis spontaon zôôvel 
medewaareking gavve in de vurrem van fikse kortinge op gerêêdschap en ’t kostelôôs 
beschikbaor stelle van matterjaole. Las ‘k dat ’r in gêên 23 jaer een huttedurrep gewist was? 
Lae me toch assieblief hope dat ’t nou weer ellek jaer gao komme. Van aalles was t’r te 
bewondere bij die hutte . . . Klaaintjies, grôôteres, hutte die te kôôp stinge, hutte die de 
openingstije netjies aangavve . . . Mense, mense, om je ôôge uit te kijke. Ok as ie d’r niks te 
maoke het, ok as ie kaainderjaere al hêêl lang achter je legge, gao vollegend jaer is kijke, leef 
is mee mè wat ‘r in Slierecht beurt. ’t Is zô geweldig leuk om te zien! Ok prachtig was ’t 
timmerdiplomao dat aalle deelnemers deur de Slierechse Huttedurrep Universitaait krege 
uitgeraaikt! 
 
Vrijwillegers 
In twêê grôôte, prachtige tente van Vissere, ’t lekene wel vrolijke circustente, vonge 
anderande crea-aktivitaaite plaets. Of t’r liefhebberij voor was? Op de mêêste daege wazze d’r 
wel tusse de 300 en de 350 deelnemers! Ze konne van aalles doen, of laete doen. Tegeltjies 
beschildere, haere invlechte, schmienke, champagneglaoze versiere, feguurzaoge, sieraeje, 
strooikranze, vingerpoppechies, mozaoïeksies en kaerse maoke. Plantepotjies en spandoeke 
beschildere, slingers maoke en gipse feguurties vaareve, veuls te veul om op te noeme. 
Bovendien konne ze kipfrikandellechies van de barbecue ete, van zellef gemaokte 
fruitcocktails snoepe en, deur d’r aaige versierde, cakesies ete. Zôiets ken netuurlijk nooit 
beure zonder de hullep van hêêl veul vrijwillegers en vekansiehullepe, hee. ‘k Hoorde dat ‘r 
daegelijks zô ‘n 60 meehielepe. Fantastisch dat ‘r in zô ’n commerciële tijd as tegewoordig, 
aaltijd nog mense zijn die belangelôôs een paor daege as vrijwilleger met de jeugd op wille 
trekke, geweldig! Je krijg ’t dan wel nie in geld uitbetaold, mor je krijg ‘r wel degelijk ’n 
hêêlen hôôp voor trug! Trouwes, de jeugdige vekansiewaarekers krijge d’r wel wà voor 
uitbetaold en de mêêstes zegge nou al dà ze volgend jaer weer graeg van de pertij wille weze. 
Fijn, hee! 
 



Beterschap         
Op de lesten dag was t’r werempel een grôôt springkusse en d’r was zôwaer disco in de grôôte 
tent. Een vrijdagmiddag was t’r ter afsluiting nog een bellonnewedstrijd. Kostelijk om aal die 
kaainder blij, met een kleurige bellon, te zien verzaomele. Net as 50 jaer geleeje worde de 
bellonne mè veul gejuich opgelaete en kijke ze d’r aaige bellon zô lang mogelijk nae. U snap 
’t al lang, hee, ‘k voelde me daer op dat terraain zellef, mè weemoed, ok weer eve kaaind.  
Verwonderd hè ‘k staon kijke naer ’t opruime. ’t Ouwe spreekwoord gel nog steeds: Veule 
handjies maoke licht waarek! Allêên al aan hout was t’r 10 ton verspijkerd. Aorie, de 
machinist van de grijper, is nog uuure bezig gewist, met een stel vrijwillegers, om aalles weer 
op te ruime. Hoe dan ok, van aalle kante hoorde ik allêên mor lof en mooie verhaole over de 
saomewaareking. Hulde aan de gemêênte, d’n ijsbaon, de sponsers en de veraal d’n 
orgaonizaosie! Hulde veraal aan iederêên die z’n stêêntjie bijgedraoge het aan een kostelijke 
week voor de Slierechse kaainder! ’t Was KNOTS! KNOTS! KNOTS! En oh ja, nog eve dut. 
Wat had dien enthousiaste Henk van Elektra een pech dat ie deur omstandigheeje juist de 
lesten dag verstek mos laete gaon. Naomes echt aalle betrokkene: Van harte beterschap, hoor! 
 
Korsjonnao  
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
over de uitgaoves “Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” in de 50-er jaere, de DVD met de 
winkeltjies en netuurlijk ’t grôôte woordeboek “Slierechs van A tot Z”. Ze zijn aalledrie te 
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels en meseums. We 
zitte ok nog te wachte op reaksies op onze oproep “Opsporing Verzocht” van klasgenote van 
de kleuterschool in de Rijsdijkestoep, in 1948-1949. 
   


