
 

Kerkbuurt ter hoogte van het Merwedeplein 

Kids and Cars. Voor eenmaal was de Kerkbuurt weer eens open 

voor auto’s.  In een optocht reden vele prachtige auto’s door 

het voetgangersgebied. Inzittenden o.a. kinderen die om 

medische redenen wel een opkikkertje konden gebruiken. Wat 

genoten ze! Dat deden ook de toeschouwers. Waarschijnlijk nog 

meer van de blije kindergezichtjes dan van de glimmende 

voertuigen. Eindelijk weer eens de Kerkbuurt op z’n best! 

Aanderande leuke dinger in de krante … 

Deur omstandigheeje hà ‘k ’n behoorlijke achterstand met de 

krante. ’t Is raor, mor d’r gaot hier nooit iets ongeleze naer ’t 

oud pepier. Zôôdoende zat ‘k deuze week heerlijk met ’n 

staopel ouwe krante in ’t zonnechie. ‘k Wou ze minstes eefies in 

de gaauwighaaid deurblaore. D’r viel me gelijk al wat op. Wat is 

t’r veul te doen in ons Baggerdurrep! Wat beure d’r aanderande 

leuke dinger! 

AH, die grôôte supermart, hà 10.000 aaiere geschonke aan de 

voedselbank. Jammer dat ‘r in deuze tijd een voedselbank 



nôôdig is, mor de mense die daer afhankelijk van zijn, zalle 

vast aareg blij weze met een dôôsie aaichies d’rbij, denke jullie 

ok nie? Las ‘k ok nie aareges dat de sosjaole moestuin ok 

regelmaotig de overschotte aan dà doel geeft? Prachtig toch! 

Vrijwilligers houwe gemaole in de Waerd draaiende. Wat een 

mooi inisjetief is dat ok. Hoe hadde me ’t in ’t verleeje aanders 

drôôg motte houwe in dut mooie stuksie Nederland? Aalle 

mense die belangelôôs d’r aaige inzette voor NL Doet, doen ok 

mooi waarek op verschaaijene gebiede. Klussies die meschie 

nie gedaen zouwe worre zonder hullieze hullep. Goed, hee! 

’t Baggerfestival wor verempeld op 3 en 4 juli nieuw leve 

ingeblaeze. Wà leuk dat ‘r mense zijn die d’r aaige d’r voor in 

wille zette. We wense ze bij voorbaot van harte mooi weer en 

geslaogde daege bij aal heullieze voorberaaidinge. Sliedrecht 

Bruist zurregt voor een koningsconcert in de Lockhorst en twêê 

jongedaomes gaon opgetoge zinge bij d’n obaode op 

koningsdag en gaon vast oefene mè kaainder die d’r zin in 

hebbe. Fantastisch, hoor! 

De stichting Drôôme Zonder Bepaareking hellept mense die ’t 

écht hêêl aareg moeilijk hebbe aan ’n onvergetelijken dag. Dan 

worde ze hêêmel in de watte gelege en aareg verwend om d’r 

drôôm echt uit te laete komme. ‘k Wed dat iederêên dat die 

mense gunt. Daerom hulde! 

De Slierechse gemêênteraed zurregt ‘r voor dat de groene 

tonne elleke week geleegd worre, het aandacht voor 

biodiversitaait en bôôme in een mooi groenplan, en houdt een 

recyclerace om ’t schaaije van afval te bevoddere. Bovendien 

ken d’r goejekôôp worre gelêênd om d’n duurzaomhaaid te 

stimelere. Goed zô, Slierecht! 

’t Griendecollezie het een sponserlôôp gehouwe voor een 

Roparun-team uit Slierecht. Wà geweldig dat ‘r nou al 

vrijwilligersaksies gehouwe worde voor vrijwilligersaksies om de 

zurreg aan mense mè kanker te verbetere. Diepe buiging voor 

aalle meedoeners! 



Verschene zaeterdag was t’r ’s oches aareg veul vollek op de 

bêên op ’t Winklerplaain voor de voorrondes van ’t 

lanskampioenschap knikkere en voor ’t standwaarekers-

kampioenschap. ’s Middas stinge d’r rije mense te kijke naer 

Kids and Cars die in prachtige oto’s deur de Kaarekbuurt reeje. 

Hulde aan Slierecht! GEWELDIG, HEE!  

Korsjonnao     

   

 


