
 

Een van de foto’s die u vindt op Facebook … 

Geïnteresseerd in foto’s over hoe Sliedrecht er vroeger, maar ook nu, uitziet? 

Sluit u bij de Facebookgroep Sliedrecht Toen en Nu- Historische Vereniging aan. 

Ruim 1700 mensen gingen u voor. U kunt foto’s bekijken, reacties geven, vragen 

stellen en ook zelf foto’s plaatsen die met Sliedrecht te maken hebben. Ga naar 

de groep. Meld U aan! Binnen een dag bent u aan zet! 

Mederren en oud gaon goed saome … 

Laet is aareges ’t woord Facebook vaalle. Je mot dan nie gek opkijke as ie te hore 

krijg dà ze d’r niks van motte hebbe. “Rommel, rotzooi!” of nog veul aareger. 

Graef ie dan wà deur, dan hè je al gaauw in de gaote dà je mè vooroordêêle te 

maoke het. Of dà ze allêênig ’t woord wel-is gehoord hebbe. Perbeer t’r mor nie 

tegenin te gaon, dà ’s vechte tege de bierkaoi! Nou mò ’k êêlijk zegge dà ’k ok ’n 

hortie tot die groep behoord heb. ‘k Noemde ’t zôôwaer de ‘assosjoale mediao’, 

mor ‘k ben hêêmel van gedachte veraanderd.  

“Meschie wel ’n bietjie té aareg”, hoor ‘k Korsjonnaos wel-is zegge. Ik denk dà 

ze daermee wel ’n punt het, mor ‘k zal ’t nie gaauw toegeve. ‘k Ben in aalles wà 

‘k gedaen het, en nog doet, nogaal fannetiek. Dà ’s aatijd zô gewist. D’n aerd van 

’t bêêsie, zalle me mor zegge. Mor ja, wà bè je gelukkig as ie aaltijd wat om hande 

het, en je je aaige nooit verveelt!  



Zôôas gezêêd, ben ’k is begonne me te roere mè dutjies en datjies op Fb, zôôas 

Facebook in de volleksmond hiet. Al gaauw plaetste ik schoolfotoochies và m’n 

vroegere school. De belangstelling groeide met d’n dag. Dà duurde totdat de 

kieksies opraokte. Daervoor in de plek ben ’k plaetjies van Slierecht gaon uitzette. 

Ok dat gong d’r in as zoete koek. De boel kwam aailijk pas goed op gang toe ’k 

de groep: Sliedrecht Toen en Nu, tege ’t lijf liep. Aamel plaetjies en praotjies met 

’n Slierechse achtergrond. De groep was opgezet deur note bêêne ’n Haarevelse 

vrouw, Ina Maas.  

“Mooi” doch ’k , ”mor aailijk had dut van d’n Historisch Verêêniging motte 

uitgaon. ’n gemiste kans!” De foto’s, die ‘k plaetste, wazze goed in trek en de 

groep wier aalsmaor grôôterder. Op ’n dag kwam as ’n donderslag bij heldere 

hemel de vraeg of iemand van d’n HVS de groep wou gaon laaije. Dà was nie 

tege dôôvemans ore gezeed. Al gaauw was t’r iemand, bestuurslid John Kieffer, 

gevonge in de rol van beheerder van de groep die met d’n dag groeit. Intusse zijn 

d’r al zô ’n 1700 leeje. 

Waer draait ’t nou aamel om? ‘k Zee ’t al: “Mederren en oud gaon goed saome. 

Een medium van de leste jaere, ‘Facebook’, hêêmel in dienst van de historie en 

de plaetselijke infermaosie. Kan ’t mooier en directer? Mense van verschaaijene 

leeftije hebben d’r aaige gemeld en praote mekaor bij. Wil ie ok voor niks lid 

worre? Dà kan! Gewoon effe op de computer naer Facebook gaon en je aaige 

aanmelde. Binnen ’n dag is ’t gepiept. Adres: Sliedrecht Toen en Nu- Historische 

Vereniging. 
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