Vroeger was de bebouwing van het dorp Sliedrecht lintvormig en bestond voornamelijk uit
een dijk met vele stoepen. Van deze stoepen is echter helaas vrijwel alles gesloopt. De
stoepen vormden vaak een leefomgeving op zich. De sociale binding in de stoepen was
zeer groot. Veel stoepwoningen zijn gebouwd met het geld dat baggeraars hadden
overgehouden bij hun werkzaamheden in het vaak verre buitenland!(BL}

Stoepkrante uit de zeuventiger jaere
M’n schôônzussie hè nog ’n hortie in `n stoep geweund; zôôdoende hà ze nog zes exemplaore
van De Stoepkrant legge. Of `k die wou hebbe? Tuurlijk, aal z’n daege mooi, zô ’n stuksie
Slierechse historie. Die stoepkrante wiere in de jaere ’74 en ’75 gemaokt deur de
zôôgenaomde ‘Stoepgroep’. Dà ’s toch alweer 45 jaer geleeje, hee. Die groep is onstaon deur
jongeloi en ouweres die graeg in die stoepe wouwe blijve weune, trewaail de gemêênte
Slierecht d’r juist vanaf wou, en d’r gêên geld meer an wou besteeje. Zô lees ‘k in d’n êêste
uitgaeve van De Stoepkrant dà ze genogt hebbe van ratte, ope riole, lekkaozies en modder
voor de deur.
Vedder staot ‘r dà de beweuners best wel meer huur wille gaon betaole as de gemêênte voor
riolering zurregt en voor bestraeting van de stoepe. Ze weune d’r gezellig en vrij en wille d’r
nie weggaon. Op ’n flat kè je gêên aerepel verbouwe, schrijft ’r êên. Ok staot ’r ’n oproep in
aan aalle stoepbeweuners, om veraal op de vergaodering te komme die in gebouw ‘De Kurref’
gehouwe zal worre. D’r wor ok ’n praotjie gemaokt met de oudste beweuners van de
Jordaonstoep, êêne Jordanus Gort en de femilie van Seventer. De vaoder van Jordaonusse
hiettende ok Jordaonus en zôôdoende kwam die stoep an de naom Jordaonstoep.
D’r staot ok ’n verslag in over ’n vergaodering van B&W, Waoterstaot, Hôôgheemraedschap
en dijk- en stoepbeweuners op 2 oktober 1974 over d’n dijkophôôging. De emosies liepe
daerbij nogaal hôôg op, schrijf De Stoepkrant. D’r mosse ommers ok huize geslôôpt worre in

dà plan wat ’r toe op taofel lee. Waoterstaot geef aan dat de mense die achter d’n dijk weune,
ok d’r voete drôôg wille houwe. D’r wiere planne en berekeninge gemaakt en die wiere dan
weer afgekeurd. In Stoepkrant 6 staot ‘n verhaoltiie van persone die juist tege die stoephuize
wazze. Die mense wazze d’r ommers ok. Die hadden ’t over bleuriezooi, een asosjaole bende,
en vonge dat ‘r ‘n bulldozer overheen mos raoze, staot ‘r te leze. Ok in de
gemêênteraedsvergaoderinge kon ‘t ‘r hêêt an toe gaon in die tije. De Maarewestreek van
vrijdag 2 jannewaori 1975 kopte met: Stoepgroep pleegde ’pure vuilspuiterij’.
Ok kwam Slierecht somtije in ’t landelijke nieuws. Zô kwam d’r ’n tillevisiewaoge van de
KRO naer de Kurreverstoep om te filleme over ’t leve in ’n stoep. Dat was voor ’t
pergrammao ’Mijl op zeuve’. Aal met aal toch wel leuk om is te leze hoe dat aamel raailde en
zaailde in die tijd. Oh ja, ik kwam in êên stoepkrant ok ’t vollekslied van Baonhoek tege en
wat aandere rijmelaerij. Hier êên zô ’n kort rijmpie: Wat is een stoep? Een stoep is ’n straat,
waar men d’n dijk af gaat. Bovendien een gebied, waar jong en oud geniet. We blijven ervoor
vechten, voor onze stoepen en rechten. En wij blijven innig hopen, dat zij wat goed is niet
gaan slopen! Nou, temet 45 jaer laeter, wete we netuulijk wel hoe ’t aamel gelôôpe is met de
stoepe en d’n dijkverzwaering. Voor nou wens ‘k u aamel nog ‘n fijne Korsemis en ’n
gelukkig nieuwejaer!
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