
Weune (1053) 

’t Was een spiksplinternieuw huis in 1966. Een êêngezinsweuning voor Fl. 98,- 
huur in de maond. Wat een weelde, wat een rijkdom voor een pasgetrouwd stel-
lechie! ’t Was een prachthuis! As ie binnekwam deur de voordeur kwam ie in ’n 
gang met een w.c., een trap naer bovene, een keldertie en een meterkast. Liep ie 
rechdeur dan kwam ie in ’n keukentjie. Een keukeblok mè twêê onderkassies. 
Daertusse een houte reksie met een ketoene gerdijntjie net as voor de keukedeur 
naer ’t achtertuintjie. ’t Aarechie was van greniet en de geutstêên van zwart-
witte blokke en twêê bovekassies. Daernaest was ruimte voor een ijskassie, 
taofelmedellechie. Daerop sting een vierpits gasstel. De butegasfles sting d’r 
naest. In de winter hadde ze daer een elektrisch kacheltjie. In d’n deur-
zonkaomer (7x4m?) sting een oliekachel. Bove wazze drie slaepkaomers en ’n 
badcel mè plek voor ’n wasmesien en werempel een levét. Op d’n overlôôp hing 
een touwchie uit ’t plefon, daer kò je de fliezotrap mee naer beneejene kantele 
om op ’t zoldertie te komme. Een voor- en achtertuintjie met ’n schuurtie ma-
okte ‘t pelaaisie hêêmel af. Mense, mense, wat een genot voor de loi die daer as 
êêste beweuners inkwamme. En gezellig! 

Kijk nou in 2013 toch is om ie heene. Luxe keukes met aamel inbouwapperaote. 
Kollesaole koelkaste, magnetrons, koffiemesienes, petatpanne, mixers, grilplaete 
en noem mor op. Prachtige aarechblaoje met hallogeen- of inducsieplaete. Volop 
lichies bove de waarekblaoje.  Badkaomers temet nè zô mooi as in ’t Amstelho-
tel of Kurhaus. Bubbelbaoje, saunao’s en reuzegrôôte douchekoppe. Niks nie 
meer in d’n taail!  

Dan buite: elektrische zonneschaareme, terrasse mè comfertaobele buitebank-
stelle, terrasverwaaremers, lampe en grôôte barbecues op gas. D’n aalder-
grôôtste veruitgang is meschie wel de centraole verwaareming. Dat is pas echt 
makkelijk. En ’t wasmesien, hee. Dan te bedenke dat onze voorouwers ’t nog 
mosse doen met ’n klompehoksie met êên kraontjie koud waoter en ’n fernuis! 
Wat een veraanderinge.  

Binnekort is t’r weer een ope dag voor huize die te kôôp staon. Dat zijn d’r 
nogaal wat deur de crisis. Ok in Slierecht! Je schrik van aalle te-kôôp-borde in 
de tuine of voor de raome. ’t Is mor te hope voor aalle pertije, dat de vaert ’r 
weer is in gao komme. Of ie nou grôôt of klaain weunt, prachtig of gewoontjies, 
’t is van harte te hope dat iederêên naer z’n zin weunt en nè zô tevreeje is as dà  
stellechie in 1966!     

Korsjonnao 



 

 

Hoek Thorbecekelaan - Simon Stevinstraat 

Veel huizen te koop in Sliedrecht. Te kust en te keur. In het afgebeelde pand 
hangen de ruiten volgeplakt met foto’s. Het pand zelf is ook al een aantal malen 
in andere handen overgegaan. Eerst de winkel van de Coöperatie, daarna Kra-
mer fietsenzaak en nu de makelaardij ‘De Alblasserwaard’. 


