Zou ’t nou aamel wel echt waer weze of meschie toch ok wel nie?
Aalles wat ovve me aanschafte mot vendaeg d’n dag zô’n bietjie in ’t teken
staon van de vebetering van ’t miljeu of klimaot. D’n ozonlaog die ons
beschaareme mot tege de kwaolijke ultraoviolettestraoling is aangetast, we
stikke somwaaile van ’t fijnstof en d’n uitstôôt van kwaolijke gasse is de pan
uitgereze. Volleges geleerdes die d’r aaige daer in verdiept hebbe en daer nou de
kost mee verdiene, is de toestand op z’n minst zurregelijk te noeme. ’t Is
zôôgezeed: ’Twêê voor twaolef’. We hen d’r mè mekaor ’n zooichie van
gemaokt op onze aerdklôôt en nou motte me perbere daer veraandering in aan te
brenge, mor hoe? Dà’s de vraeg! Dà vaal om d’n drommel nie mee. Ommers,
jaerelang hen we mor ’n end voor ’t vaoderland weg gerotzooid met ’t aanbore
en uitputte van onze energiebronne en doche me dat ’t aallemael nie op zou
kanne. D’n êêne gasbel was nò nie aangeboord of ’n aander olieveld wier in
preducsie gesteld om over (bruin)kolemijne hêêlemael mor stil te weze. Nog
aaltijd gaon die laodinge naer de kolegestookte centraoles, veraal in Duitsland.
Daervan zelle d’r allêên mor meer komme as d’n angst blijf toeneme voor de
schôôndere kernenergie- of atoomcentraoles, deur de ongelukke die daer de leste
jaere mee gebeurd zijn. Aallemael motte me ons stêêntjie bijdraoge en iederêên
mot z’n aaige beterder bewust weze waer of tie mee bezig is - of liever- was.
Zô gong dat temenste d’n afgelôôpe week weer is bij ons in de Kraaijefemilie.
D’r mos, ja ’t is êêlijk waer, nae bekant 35 jaer een nieuwe koelkast komme en
netuulijk wier d’r gekeke naer de mêêst energiezuinige onder die apperaote. Nou
mot jie wel wete dat ’t over ’n inbouwijskast gong waer ok nog ’n
diepvriesvaksie in mos zitte en we dus wel aan vaste maete van lengte, hôôgte
en brêêdte vastzatte. Omdat ’t ’n zôôgenaomd smal medel was, was de keus nie
aals te grôôt. Mor waer datte me te waainig rekening mee gehouwe hadde, was
’t faait dat d’n iezelaosielaog 35 jaer geleeje veul dunder was as tegezwoordigs.
Dà betekende dat d’n inhoud van ’t koelkassie mè mor liefst ’n klaaine 30 liter
naer omlêêg gong. Je zel begrijpe datte me nou lang nie zôôvel vorse predukte
as mellek en puddingksies of groentes meer in kanne slaon as voorheen en
daerom wel ’n paor kere meer naer de supermart motte om die zaoke te gaon
kôôpe, want ete zelle me toch iederen dag motte, nie waer? Of 3 keer ‘t AAA
miljeukenmaarek nou echt zuiniger is, wense wij daerom te betwijfele, ok al gao
me op de fiets naer de Jumbo!
Huib Kraaijeveld

Het Burg. Winklerplein wordt ingericht voor het T.V. programma
Zeskamp.
Zou Huib zijn ijskast in een zaak aan het Burg. Winklerplein gekocht hebben?
Het in de jaren ’50 aangelegde plein heeft al heel wat attracties gekend. In 1955
was er de SAWET. In een tent, groot 2000 m², toonden Sliedrechtse
middenstanders in 40 stands hun waren. Spectaculair was de strijd die Sliedrecht
in 1968 streed in het kader van het T.V. programma Zeskamp. Een wekelijks
gebeuren is sinds 1965 de weekmarkt. Met de drukte van nu is het niet meer in
te denken dat de jeugd ooit voetbalde op het plein.

