De appartementen voor starters en senioren die op het terrein van het oude
Albert Schweitzer ziekenhuis in Sliedrecht komen, trekken veel belangstelling.
Om het plan te verwezenlijken, moet het ziekenhuis aan de Wilhelminastraat
tegen de vlakte. Op het terrein zullen vier kleine complexen met appartementen
voor starters en senioren komen. De woningen hebben een oppervlakte van 60
tot 120 m². (BL)

’t Doek is gevaalle voor ons ziekehuis
Dut verhaoltjie is ’n bietjie een geschiedenisles, maor is naer mijn smaok waerd om is te leze.
’t Gaot over de teloorgang van iets aaiges wà me wat harseer bezurregt. Mè gifte van de
goejere burgerij koch de Z.H. Verêên. ’t Groene Kruis in 1903 een herehuis in wijk A. met ’t
ôôgmaarek daer een ziekehuis van te maoke. Ouweres zalle nog wel wete dà dat ’t pand was
waer laeter Nette z’n dranke negosie had. ’t Was ’n ziekehuisie van niks met een paor bedde,
maor ’t was een begin. Deur een schenking in 1931 van de aarefgenaome van A. J. VisserPrins en bijdraoges van de bevolleking koche ze een pand in de Kaarekbuurt en as ziekehuis
ingericht met wel 20 bedde.
Nae de 2e wèreldoorlog onsting d’r behoefte aan uitbraaiding. Achter ’t ouwe pand verrees
een nieuw ziekehuis met een polikliniek, een labberetorium en verpleegafdêêlinge. Om
financiële perikele adviseerde Gedep. Staote de gemêênte Slierecht ’t ziekehuis over te neme
van ’t Groene Kruis. De gemêênte nam ’t over voor ’t symbolische bedrag van êêne gulde.
Om de rentebilitaait te verbetere, mos ’t ziekehuis faaitelijk grôôter worre opgezet. Mè steun

van Gedep. Staote wier in 1966 permissie gekrege voor nieuwbouw. Dà kreeg z’n beslag in
1968 en kon ’t voor die tijd mederrene pand aan de Willeminaostraet worde betrokke. ’t Wier
echt een Streekziekehuis. Ommers, uit hêêl d’n Alblasserwaerd kwamme zieke naer Slierecht.
Huisartse uit de Graefstrôôm sprakke d’r voorkeur uit voor Slierecht, bove Gurrekom en
Dordrecht.
Om overbebedding in de regio tege te gaon, drong de poletiek aan op ’n fusie met ’t
Gemêênteziekehuis in Dordrecht. Dat was om in Dordt tot nieuwbouw te komme. In 1986
kreeg Dordt z’n zin en was de fusie een faait. Slierecht zou z’n streekfuncsie houwe, maor we
hieuwe d’r een ongemakkelijk gevoel aan over. ”Maor,” wier d’r gezeed: “D’r mò
gemêênschapsgevoel zijn bij aallebaai de lokaosies.” In de 90-er jaere, de financiële pesisie
van ‘t Slierechse ziekehuis was nie best, wier beslote dat ‘r in Slierecht afgeslankt mos worre
tot ’n ziekehuis met 38 bedde en ’n uitgebraaide poli. Nae protest van de Gemêênte, en veul
stampij uit de burgerij, wiere de planne truggedraaid en wier gekoze voor ’n medel van 100
bedde. Voorwaerde was, dat ’r 3 jaer lang 5200 opnaomes mosse zijn per jaer. ’t Ziekehuis
kreeg ’n behoorlijke opknapbeurt. De 3 operaosiekaomers wiere ingrijpend verbouwd. We
konne beschikke over de mederrenste OK’s van hêêl de regio. Een nieuwe kans, doche me. In
1993 wier de afdêêling verloskunde geslote.
Daermee begon de afbraok en die is aalsmor vedder gegaon. We hebbe onderlest nog ’n keer
magge kijke hoe ’t gewist is, en daernae is ’t doek voor ons aaige ziekehuis gevaalle. Watte
me overgehouwe hebbe, is een afgeslankte polikliniek op ’t industrieteraain. We hebbe nou in
Dordt een medern ziekehuis, maor ’t hè lang nie meer ’t aaigeste van ons, nou afgedankte,
ziekehuis.
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