
 

        De ‘Kringloop’ te Sliedrecht 

De ‘Kringloop’ is al aan de derde vestiging toe. Eerder in de buurt van het 

huidige ‘Waerthove’, later aan  de Rivierdijk. Nu alweer een aantal jaar in 

het hoge pand centraal op de afbeelding. Een voormalig herenhuis, in 

later tijd omgebouwd tot woninginrichtingszaak van de firma Kop. 

Vandaag de dag een door veel Sliedrechters bezochte zaak waar men 

terecht kan om spullen te halen en te brengen! 

Aaregernis en binnepretjies … 

Al daege lôôp ‘k te grinnike. Kanne jullie ok wel-is geniete van 

klaaine toevaalligheeje? ’t Begon weke geleeje met een stuksie 

van de Kringlôôp in de krant. Aalle huishouwes van ons 

Baggerdurrep konne een brief verwachte waermee voor niks 

een spaorlamp kon worde opgehaold. Een lamp van meer as 

twaolef euro! Geweldig vong ‘k ‘t. Wat een geniaole vongst. Zô 

deeje ze wà trug voor d’n hêêle bevolleking van Slierecht voor 

aalle medewaareking deur de jaere heen, en bovendien zou d’r 

weer veul vollek bij hullie komme in de Kringlôôpwinkel, waer 

voorheen de zaok van Koppies zat in Wijk B. 

Een hêêl lijsie hà ‘k gemaokt: lamp kringlôôp, Carin brief, post 

Ben en Belasting, tillefoon, vessie en parac.  Kringlôôpbrief, 



schrijve aan Carin, verjaerdagskaort voor Benne, de 

belastingemvelop en ’t tillefoontjie i m’n tas gedaen en op pad. 

Goed geregeld, doch ‘k. Tò ‘k op d’n dijk ondekte dà ‘k ‘m’n 

briefie nie bij me had. Sjongejonge, waer begon m’n briefie  ok 

alweer mee? Oh ja, met dien brief voor Carinne. Hup in de 

brievebus. Dan die kaort voor Benne en die blaauwe emvelop 

op de post en gaauw naer de tillefoonman. Dà vessie van de 

reclaome deej ‘k toch mor nie en paracetemol hà gêên haost. 

Tevreeje omdà ‘k aalles gedaen had, gong ‘k gaauw naer huis 

trug. Daer lag ’t boodschoppebriefie op taofel. Lamp kringlôôp, 

sting d’r bovenaan. Oh, dat was ‘k vergete. En ‘k vong ’t nog 

wel zô’n aareg mooi gebaor. Waer was dien brief nou toch?  

Faailijk kon ‘k ’t nie uitstaon. Wie raokt ‘r nou zôôiets kwijt? 

Tellekes weer mos ‘k ‘r aan denke. ’t Was een losse brief, d’n 

emvelop hà ‘k al weggegooid. Overaal gezocht: tusse de 

krante, de tijdschrifte en in kassies. Niks hoor, gêên brief! In 

d’n dôôs met oud pepier? Ok nie. Dag lamp! Zellefverwijt over 

slordighaaid en vergeetachtighaaid. Nou ja, aaige schuld, kist 

en bult! Twêê daege laeter … “Hee Korrie, een brief voor jou 

van Post NL!” zee Besjaon. “Oh, dà ’s zeker reclaome, doe mor 

weg, hoor!” “Neeje, je mot ‘m echt leze, ’t is leuk!” 

Het spijt ons u te moeten melden dat uw postzending 

incompleet en/of beschadigd is. Deze schade is 

waarschijnlijk ontstaan tijdens de postverwerking. Wij 

bieden onze excuses aan voor het ongemak. PostNL.  

De vermiste brief zit ‘r bij. Dà ‘s leuk! Dat is prachtig! Hè ‘k 

zellef prongeluk die losse brief pesant met die aandere post in 

de rôôje brievebus gedaen. Gelukkig sting ons huisadres op 

dien brief en zôôdoende komt ie keurig trug. Hulde en dank, 

Post NL! ‘k Hè gelijk die lamp opgehaold. Dankzij Post NL en 

dank zij Solar-Aorie en z’n medewaarekers lôôp ‘k nou al daege 

te grinnike! 

Korsjonnao 


