
 
De Stationsweg aan het begin van de vorige eeuw  …. 

De Stationsweg werd in 1880 door het Ministerie van Water-
staat aangelegd als verbindingsweg tussen de dorpskern en het 
station dat in 1885 zou worden geopend. In dit jaar werd ook 
het nieuwe kerkhof in gebruik genomen. De gemeente Slied-
recht nam in 1888 het beheer en onderhoud van de weg over. 
Het wegdek werd  in 1899 in het midden voorzien van een be-
straat paardenpad. Het postkantoor ( hoge gebouw) was een 
van de eerste panden aan de Stationsweg. Bekijk de foto eens 
goed en wellicht herkent u nog meer van de bebouwing!  

Hartrevelidaosie (1015) 

Bij ’t stijge van de jaere komme de gebreke ok gaondeweg naer 
bovene. Daer ontkomme me gêên van aalle aan, al komp ‘t bij 
d’n êêne wat gaauwer as bij d’n aandere. Nou is ’t nie mijn be-
doeling om in dut stuksie ziektegeschiedenisse op te gaon 
haole, dà beur naer mijn smaok al veuls te veul. Neeje, ik wil ’t 
is hebbe over dat as ’t je overkomt dà je hart ’t wat af  lae 
wete, welleke mogelijkheeje d’r tegewoordig zijn om ie weer op 
te laete knappe. 
 



Ok mijn overkwam ’t dat ik behandeld mos worde voor deuze 
mankemente. ’t Is wonderbaorlijk hoe gaauw ze je vandaeg 
aan d’n dag, nae vasstelling van de kwaol, weer op de bêên 
wete te krijge. D’n êênen dag kà je faaitelijk niks meer zonder 
dà je last het và je hartspier en d’n aanderen dag bè je, nae 
gedotterd te zijn, aaigelijk weer beter. Want met deuze behan-
deling maoke ze de vernaauwde kransslagaere và je hart weer 
ope en wordt ’t weer voorzien van voldoende zuurstof.  
 
D’n aanderen dag wor ie dan ok alweer ontslaoge uit ’t zieke-
huis en dan mò je perbere om weer vertrouwe in je aaige lijf te 
krijge. Dà gao nie zôômaor, mor ’t is glad verkeerd om dan 
maor achter de geraoniums te gaon zitte koekeloere. Neeje, je 
mò zô gaauw mogelijk d’n draed và je leve weer opneme. Om 
ie daer mee te hellepe wor ie aangebôôje dêêl te neme aan een 
hartrevelidaosiepergrammao. Ik kà je verzekere  dà dat wat 
aanders is as stillechies voor ’t raom te gaon zitte kijke. ‘k Weet 
nie braove lezer(es) of ie wel is in een fitnesszaol ben gewist, 
nou ik dus wel. Daer gaon ze bepaold nie zachzinnig mè je om, 
want ze wete aal de spiere và je lijf te vinge met de toestelle 
waerop ie mot oefene.  
 
Over ’t aalgemêên begin ie mè twintig menute op de fiets en 
daer zitte truucsies op, zôdà je ’t êêne ôôgenblik voor de wind 
lijk te gaon en eefies laeter tege een hôôgchie zôôas de Stes-
jonsweg op lijkent te motte. Ok een stevige wandeling op de 
lôôpband zit in ’t pergrammao. Daernaest worde je aareme en 
bêêne nog aerdigchies onder hande genome aan een paor 
slimme toestelle. Dat aalles beurt onder begelaaiding van ’n 
paor fysiotherepeute, dus hêêmel verantwoord. ’t Is verbao-
zend dà je ’t aamel weer blijk te kanne en dà je je aaige deur 
deuze inspanninge staareker voel worde. ‘t Zijn de zegeninge 
van deuze tijd dat de inzichte om weer goed te gaon functiëne-
re zô veraanderd zijn. Daerom zeg ik van ‘harte’: “Wat mooi 
dat deuze middele voor iederêên beschikbaor zijn!” 
 
 Jan van der Vlies         


