
 
Jodekaarek op de Kaoi … 
 

Koiëre langs de Revierdijk (929) 
’t Lekend mijn wel  aerdig om is 
een lôôpie langs de Slierechsen 
dijk te maoke deur wijk A,  nou 
de Revierdijk. Bel, bel, mense 
wat is t’r toch veul veraanderd. Je 
mot over een geheuge beschikke 
as een ijzere pot om nog trug te 
haole hoe ’t gewist is en dan 
veraal aan d’n binnekant van d’n 
dijk.  

De Kaoi 

Wat is ‘r nog over van ‘De Kaoi’ 
en ‘t kleurrijke van die buurt en 

z’n beweuners? Jaot, ’t wiere Kaoilappers genoemd en ze wazze ampart, maor ’t was ok een 
hechte gemêênschap. ‘k  Hè nog een aerdig verhaoltjie over êên van die beweuners: Op een 
keer zee Hen O. voor de gaain tege iemand uit de buurt dat ’r bij Jaonus M. paeling te kôôp 
was. ’t Was oorlog, dus dat  was een nieuwchie wà gaauw deurverteld wier. Al gaauw liep t’r 



iemand met een emmertie verbij en laeter nog is êên en ’t wier aals mor drukker. Hen O. zag 
dat mè vermaok in z’n ôôge aan. Toe ’t aals mor drukker wier, zee die tege z’n vrouw: 
“Maaid, geef mijn ok is een taailtjie; d’r lôôpe d’r nou zôôveul, dà ’k gao glôôve dat ‘t echt 
waer is!” 

De Jodekaarek  

D’r stinge op de Kaoi een hôôp 
krotweuningksies, klaain en 
dikkels zaaiknat. Aal die scheef 
gezakte huisies met pleechies op 
een rij, een hartie in de deur voor 
de ventilaosie en een wurveltjie 
aan de buitekant. Wie weet ‘r nog 
van de blaaiksies met de 
drôôgstellinge en kousemikke? 
We magge d’r nie naer 
trugverlange en ’t zou ok nie 
meer kanne om zô te weune, mor 
toch, hee? Weet jie waer ik aareg 
blij mee ben? Dat de Jodekaarek, 

zôôâs wij aaltijd zeeje, nie verdwene is, maor meraokels mooi gerestereerd is truggeplaetst. 
Dat maok voor mijn weer hêêl veul goed! 

Mesthôôpe en vliegevangers 

Wat ok bekant hêêlemael verdwe-
ne is, dat is de bedrijvighaaid. ‘k 
Denk dat ‘r allêên in Wijk A. al 
zô ’n stuk of tien boerderije 
wazze. Gewoon in ’t weun- en 
leefgebied van de mense. En ja, 
bij ’n boerderij hoort ok een 
mesthôôp en bij dien hôôp ok een 
baareg vliege, maor daer maokte 
de mense gêên praot over. Een 
paor vliegevangers loste ’t 
perbleem grôôtendêêls op. Daer 
hoorde ok ’n stellechie kippe met 
êên of meer haone bij en een 

mekkerend siksie. ‘k Ruik nog de lucht van de bietepullep waer de kaainders ok op los gelaete 
wiere om de voorraed wintervoer in mekaor te perse met hullieze klompe. ’t Is jammergenogt 
aallemael verdwene! 

Jan van der Vlies 

Kader 06: 

Voor de tentoonstelling over Wijk D/E/F zoeken we  schoolfoto’s van school 5. Onze 
voorraad is echter klein. Heeft u nog schoolfoto’s? Scan ze naar info@historie-sliedrecht.nl . 



Kom maandag- of woensdagmiddag  even naar het ‘Onderhuys’ (Kerkbuurt  243). De kiekjes 
krijgt u direct weer terug! Eventueel halen we ze bij u op! 

 

 

 


