
 

Wat is ’t lot van Elektrao 

’t Is ok nie gaauw goed genogt. Kree ’k effe geleeje een bericht deur dà ze vanuit de gemêênte 

Elektrao wille gaon opknappe. Zôôas ’k las zit ’r nogaal wà geld in de zak van Slierecht. 

Mooi toch, doch ’k bij m’n aaige. Waer dà plan vandaen komt? Zou ‘t ’n doeksie voor ’t 

bloeje weze? Ommers, nò nie zô lang geleeje gong ’t pandjie van de buurtverêêniging dà 

naest Elektrao sting, tege de vlakte. De proteste hiertege wazze nie waainig. Veraal op de 

zôôgenaomde sosjaole mediao wier d’r staarek tege geprotesteerd. Op ’t hoe en waerom zalle 

me hier mor nie trugkomme. Veule wazze wel bang dat de slôôphaomer ok nog eefies ’t 

Ouwemannehuis zou meeneme. Dut aalles met de gedachte: ”Wie in ’t veen zit, kijk nie op ’n 

turrefie meer of waainiger!” 

Nêênt, ’t Ouwemannehuis, waer ok echt wel ouwe vrouwe weunde, gebouwd as pasterie bij 

de kaarek, blijf, zôôas ‘k geleze heb, gespaord. Kanne me nou weer rustig gaon slaepe en is de 

grôôtste stôôm van de ketel? ‘t Gebouw stao bekend bij de inweuners van Slierecht, zôôas 

êêder gezeed, as Elektrao en is ‘n goedlôôpende plek voor jongere gaste. Suns 1970 huurt de 

Stichting Ope Jeugdwaarek Slierecht, opgericht in 1968, dà gebouw. Aan ’t begin hiettende ’t 

Rosmeule, een naom die herinnerde aan ’n ouwe meule die in vroeger tijje te vinge was op 

Baonhoek, Zeuve jaer laeter wier gekoze voor ‘n mederrenere naom: Elektrao. 

Ik weet best dat ’r op uitêênlôôpende meninge naer Elektrao wor gekeke, mor goed, ieder mag 

z’n mêêning hebbe, as ie die van ’n aander ok mor respecteert. Is ’t gebouw van de jongeloi 

nou in gevaer? Nie drek, hè ’k begrepe, mor ’t blijf wel oppasse netuulijk. Voor ie ’t weet ziet 

d’n êên of aandere prejectman d’r wel brốốd in en is ’t tege de vlakte eer je d’r aareg in het. 

Wat benne nou de planne? ’t Gebouw wor voor ’n grôôt bedrag opgekallefaoterd, nie gek dus, 

mor dan krijge de jongeloi wel inweuning. Of ze om dut leste staon te springe? ’k Weet ’t nie, 



mor dat wachte me mor af. Besluite worre van bovenaf genome en die vaalle nog wel-is 

minder leuk uit.  

Laete me mor wel hope dat de ouwe pasterie gespaord blijft, en dat ie zeker nie ’t lot 

ondergaot as ’t gebouw van de buurtverệêniging! We wille toch wel wat historie in ons 

baggerdurrep houwe? Ja toch! 
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