Mooie waterpartij in Sliedrecht …
Er zijn in Sliedrecht óók heel wat mooie plekjes te vinden. Wie
wel eens een blik op Facebook werpt, ziet heel wat fraaie
natuurfoto’s voorbijkomen. Vooral aan de randen van het dorp
is veel te genieten. In de kern is helaas te weinig groen
overgebleven. Een uitzondering vormen een paar parken, zoals
o.a. bij de kinderboerderij en in de Westwijk het Dreespark.
Geniet maar even van de mooie foto van Martin Dekker. (B.L.)
Een waarem land mè brêêje strande
Trewijl ik eefies wat mè jullie gao zitte kletse op ‘n
schaarempie, legge de mêêste mense nog lekker te slaepe. ’t Is
pas 5 uur in d’n ochend, mor ‘k ben opgestaon omdat ’t hier zô
hêêt is, zeker snas.
Gistere en eergistere was ’t hier bekant nie om uit te houwe,
meer as 30 graeje en vendaeg wordt ’t weer hêêt, zegge ze. Je
ben blij met ’n zuchie wind deur de bôôme en met een lekker,
koel dranksie in ‘n grôôt glas. Een waoterijsie gaot ‘r ok best in
op z’n tijd. ’t Aalderbeste smaok aailijk nog een ’n gewoon glas

kraonwaoter dat uit ’n fles in de koelkast komt. Veul doe me
nie. We leze uitgebraaid d’n ochendkrant, maoke is een praotjie
met de bure en lôôpe is een rondjie deur dut mooie gebied,
mor dat is aal in deuze barre hette. Wat een waarem land!
Regelmaotig gao me is hortie naer ’t strand. Aalles is hier vlak
in de buurt, we zijn d’r zôô. We zitte dan op êên van de veule,
brêêje, witte zandstrande. Je ken hier kilemeters langs ’t strand
wandele, schellepies bewondere die mè vrachte teglijk
aanspoele bij opkommend waoter, geniete van de unieke duine
en de gezellige strandtente. Hêêl wat aanders as vroeger ’n
daegchie naer overdiep, of gewoon vekansie in Slierecht. Toch
is d’n afwisseling van Slierecht en ’n aander gebied ok ’n
heerlijkhaaid. Wat is ‘t hier een prachtig land!
Meraokels hoor, die gezellige, ouwe stadjies vol historie waer ie
gêên benul van had. Aaltijd fijn om wat te zien en te lere over
hoe de mense hier leve en waareke deur de êêuwe heen. Hoe
ze ok hier tege ‘t waoter hebbe motte vechte. Lange dijke,
levendige jachthaoves, groene polders mè soms hêêl aaandere
gewasse op ’t land as bij ons. Kollesaole bouwwaareke en
gigantisch lange brugge maoke diepe indruk. We zijn hier al
meer gewist, mor kijke aaltijd weer opnieuw onze ôôge uit. De
taol hier kanne me wel verstaon, mor spreke kanne me die nie.
Iederen dag blijve we ons verbaoze om ’t verschil én de
overêênkomste met onze aaige Alblasserwaerd. Wat een
interessant land!
Hoevel percent waoter zal dut land hebbe en hoevel percent
groen? Hoe grôôt is ’t gemiddelde inweunertal hier per
vierkante kilemeter? Werschijnlijk hêêl wat minderder as bij
ons. Zalle hier veul Brijhappers naertoe verhuisd zijn of
meschie een twêêde onderkomme hebbe? Van hoevel mense
uit Slierecht komme de voorouders uit dut land? Hoevel mense
uit Slierecht zijn hier al is gewist en hebbe gesmuld van ’n
lekker vissie? Aamel vraege waer we gêên antwoord op wete. ‘k
Denk dà jullie nog mor êêne vraeg hebbe: “Korsjon, in wellek
land zit jie nou?” ”Bel, we zitte eefies op ‘n camping in
ZêêLAND!
Korsjonnao

