De nieuwe burregemêêster
‘k Doch, laet ik is ’n stuksie schrijve over de nieuwe
burregemêêster. ’t Is meschie voor hum ok wel aerdig as tie de
taol ’n bietjie aaige kan maoke. Over ’n paor jaer zal ’t Slierechs
diëlect wel uitgesturreve weze, de jeugd het ’r, volleges mijn,
hêêlemael niks mee. ‘k Hà naomelijk ’n artikel over hum geleze in
d’n Dordtenaer. ‘k Vong ‘t zô aerdig, dat ie bij wel zestig
adressies moch komme ete. Wà zalle heullie d’r aaige uitgeslôôfd
hebbe om hum te onthaole.
Zô kan ‘k tevaallig loi die d’r aaige ok aangerrikkemendeerd
hadde om bij hullies te komme ete. ’t Zal wel smikkele en smulle
gewist zijn, dà ka je wel aan heullie overlaete. ’n Bietjie
waauwele over Slierecht en de poletiek, d’r is ommers genogt om
over te kaokele en tot slot nog ‘n deuntjie op de piaono. Zô stel ’k
dat m’n aaige voor. ’k Weet trouwes nie of ’t festijn al
plaetsgevonge het, ‘k zel ’t is naevraege.
As ‘k nog in Slierecht geweund had, hà ‘k ’m ok uitgenôôdigd.
Dan zou d’r ’n praksie mè draedjiesvlees, bôôntjies, aerepels en
stoofpeerties op taofel gekomme zijn, uiteraerd met
aaigegemaokte bitterkoeksiespudding nae, dat lust ie vast wel.
Hij zee in ‘t stuksie in de krant dà Slierechtenaere heerlijke loi
zijn, dà ’s wel ´n opsteker, want soms wier d’r op ie neer gekeke
met ´n blik van: kom ie soms van ’t dijksie, trewijl Slierecht rijk
geworde is van de baggeraers. Tegeswoordig weune ze over ’t
hêêle land verspraaid, mor d’n baokermat leg hier!
‘k Maok m’n aaige wel zurrege over de Kaarekbuurt, die is nie
meer wat ie gewist is en tot overmaet van ramp viel onderlest ‘t
licht uit, uitgerekend op zaeterdagmiddag, as de mêêste loi
heullieze knip ope trekke. ’t Was ’n hêêle consternaosie, zonder
elektricitaait kà je ommers niks meer. De deure konne nie ope, je
kon nie pinne. Ja, ’t duurde werempel nogaal ‘n hortie, wel
aanderhaalef uur, in die tijd kà je ’n hôôp verkôôpe. In sommige
winkels brandde d’r kaersies, aanderes hadde de tent hêêmel
dicht gegooid, ‘t was naomelijk aerdedonker, hee. De loi die al in
de rij stonge bij de kassao mosse d’r spullechies laete staon en
weg weze. Aal met aal hêêl vervelend. ‘k Hoop dat d’n
burregemêêster van de Kaarekbuurt weer ’n aareg bruisende
winkelstraet ken maoke!
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Brand in de Kerkbuurt
De Kerkbuurt heeft wel meer mindere tijden gekend. De foto,
gemaakt op 24 april 1925, toont ook een hele consternatie. Wel
van een heel andere aard! De brand heeft veel nieuwsgierigen
getrokken. Ondanks alles is de Kerkbuurt in later tijden
uitgegroeid tot een bruisend winkelcentrum. Moet nu toch ook
weer kunnen!

