Openbaore waareke in Slierecht (923)
Zô magge we ’t karrewaaichie wat aangepakt is op de Stesjonsweg wel noeme. Je mò wel een
behoorlijk vuiltjie i je ôôge hebbe as dàt aa je verbij gegaon is. Kèrelse kèrel, wat een waarek
en hoe hebbe ze ’t voor mekaor gekrege. Zôôdoende hebbe we d’r dan weer een retonde bij
gekrege. Dat de deurstrôôming van ’t verkeer met een retonde beterder gaot dan mè
stoplichte, daer zijn we ‘t inmiddels wel over êêns. As iederêên netjies op z’n beurt wacht en
lae zien welleke kant ie uit denk te gaon, lôôp aalles gesmeerd. Of ik daer nou zô blij mee
ben? Daer wou ik ’t in dut stuksie is over hebbe.

’t Langszaome verkeer
D’r is ok nog ‘t langzaome verkeer en daer bedoel ’k de mêêst kwetsbaore dêêlnemers in ’t
verkeer mee. Je begrijp al wat ik bedoelt? Percies, de scootmobilers en de fietsers! Daer is ’t
minder makkelijk voor. Wille die op een retonde afslaon of oversteke, dan staon d’r voor
iedere rijbaon haaietande en dà betekent, twêê keer stoppe en goed uit je doppe kijke of t’r
een gaetjie in de verkeersstrôôm komt om d’n oversteek te waoge, of dat ‘r een otomobilist zô
aerdig wil weze om eefies te stoppe.

Zebraopaoje
Maor, beste fietsvriende en -vriendinne, d’r is een uitkomst. As ie mè je fiets vijf stappe naer
rechs gaot, dan stao je op ’t zebraopad. Dan hè je opêêns weer aalle rechte van de wèreld.
Nou, dà ving ’k nog is aerdig. As ik và m’n fiets afstapt en lôôpend op de zebrao over de
kruising gaot, mot iederêên, al is ’t d’n burgemêêster of de wethouwer die ’t uitgedocht het,
voor me stoppe. Ik steek dan ok aaltijd m’n hand op naer zô’n otomobilist om uiting te geve
aa m’n dankbaorhaaid. Want laete we wel weze, d’n deurstrôôming is hier aaigelijk nie bij
gebaot, maor vaailighaaid gaot toch voor aalles? Truglezend denk ik nou: “Mor Jan, bè je nou
niet een bietjie krikkezerig aan ’t schrijve? Messchie wel, maor dut was ik al zô lang van plan
en nou is ’t aaindelijk và m’n nek af!
Jan van der Vlies

Kader:
Sliedrechts dialect aflevering 923 … Alweer een nieuwe bijdrage van de werkgroep Dialect
van de Historische Vereniging Sliedrecht. Tevens een foto met een dorpsbeeld van Sliedrecht.
Kennis maken met de vereniging? Breng eens een bezoek aan onze bezoekersruimte ‘Het
Onderhuys’. Meer informatie: www.historie-sliedrecht.nl

Foto: Openbaore waareke aan de Stesjonsweg in de
dertiger jaere ...

