
 

 
Kinderen maken poverpotten in het Sliedrechts Museum 
 
Even voor de jaarwisseling werden onder leiding van vrijwilligers van de Historische  
Vereniging Sliedrecht en het Sliedrechts Museum poverpotten gemaakt. Op Oudejaarsdag zijn 
de jongelui met de poverpot langs de deuren gegaan.  Zie voor meer fotobeelden en video’s 
onze website www.historie-sliedrecht.nl  
 
NOOIT GEDOCHT! (937) 
 

Azze ze ooit tege mijn gezeed 
hadde dà me met dat gepover nog is 
op de tillevisie zouwe komme, hà ’k 
gegarrendeerd gezeed: ”Voel is à je 
hôôd, bè je wel goed wijs?”Wà 
denk ie dat ’r beurt ’n 
woensdagochend voor oud en 
nieuw? Jo Groenewege en ik hebbe 
’s oches de vaarekesblaeze 
opgehaold, opgeblaeze en wel. We 
zijn bezig, om d’r aal vast ’n 
stellechie te maoke as Gerrit Venis, 
de voorzitter van d’n Historische 
Verêêniging, belt dà TV Rijnmond 
opnaomes wil komme maoke en 



wel om twaolef uur. Of t’r ok wà kaainder kanne komme die daerbij dan gefillemd worre? 
Toegezeed. Femilie Visser gebeld, want die d’r klaainkaainder doen aaltijd mee. Geregeld. 
Gaauw nog ’n paor blaeze  bijmaoke … 
 

De raodio ok nog… 
Trewaail me druk bezig zijn, komp 
’r ’n tillefoontjie van Raodio 5, 
ovve me ’n tillefonisch 
interviewchie kanne geve, 
rechstreeks. Netuulijk ken dat! ’t Is 
aareg leuk, want ’t mag in diëlect! 
De kaainder vingen ’t hêêl leuk met 
de tillevisie d’r bij, ze doen aamel 
d’r best mè zinge en Jo Groenewege 
geef, (in goed Nederlans!), 
commentaor bij ’t maoke van ’n 
poverpot. Vóór ’t meseum mè z’n 
aalle nog povere ok, prachtig! 
Sommige verbijgangers zinge gelijk 

mee. Piet Gort kom tevaallig langs en wor ampesant geïnterviewd. Dat ’t Jeugdjournaol tusse 
twêêë en viere komt, is dan aal bekend. Allêên, dà gao nie deur. Ze beginne aal wijd voor 
twêêë binne te lôôpe, Will en Meriao zijn gelukkig ok weer peraot om te hellepe. Goed twêê 
uur komme d’r ’n paor mense met ’n caomerao 
binnewandele. Oh, zijn ze tóch gekomme van ’t 
Jeugdjournaol? Ze zijn van SBS 6, voor ’Hart van 
Nederland’. ’t Is hêêl leuk, voor de kaainder, de ouweloi en 
de opoes en opaos die meegekomme zijn. D’n uitleg mag nie 
in diëlect,  jammer … 
 
Echt povere 
Op ouwejaersochend écht povere, mét ’t Jeugdjournaol, langs d’n dijk. Aerdige mense van de 
tv die hêêl goed mè kaainder omgaon. Aalle beweuners waareke goed mee, d’r wor uit volle 
borst (mee)gezonge. De jongeloi worre geïnterviewd en geve toelichting op ‘t gebeure. Bij 
iedere deur krijge ze wat. Ze worde ok vanuit een gang gefillemd, geweldig! Bij Wout van 
Rees is ’t ’n fêêst, die kom mè 
Jokes naer buitene en die gaon 
aallebaai mee staon zinge. Nae 
aflôôp is t’r nog ’n oliebol voor 
aalle kaainder en de mense van ’t 
Journaol. Me kanne trugzien op 
’n fantastisch povergebeure en 
hope dà vollegend jaer nog veul 
meer jongeloi langs de deure 
zalle gaon met ’r poverpotjie. 
Iederêên die dut mee op pôôte hè 
gezet en d’r aan meegewaarekt 
het, wi’k dan ok harstikke 
bedanke!                         
 
Aoichie Sprong. 


