
 

‘Samen voor Sliedrecht’ deelt ijs uit aan bejaarden.  (Foto Martin Dekker) 

 ‘Samen voor Sliedrecht’, sinds 1 januari 2018 een Stichting, is ontstaan door burgerinitiatief. 

Vrijwilligers organiseren o.a. stampotavonden, buitenspeeldagen en lampionoptochten. Op de 

Kerkbuurt komt men in actie met Pasen en Kerst. Binnenkort is er 'Living Statues and Art Festival'. 

Diverse activiteiten zijn er regelmatig bij de Kinderboerderij. Geld krijgt men o.a via giften en van 

sponsoren.(BL) 

In de schaodu onder de bôôme 

Trewaail bekant host iederêên zat te puffe of liep te klaoge over de hette deuze zeumer, hadde 

wij, de manne van de leugebanksies op ’t plaain bij de HEMAO, ’n schitterend pleksie aan de 

Maarewesingel, want zô schelde wij de Aodriaon Vollekersingel as gekipt en gebroejde 

‘Brijhappers’ nog aaltijd uit. Dikkels kwamme me banksies tekort.  

’t Beurde wel-is datte me mè 13 man, (soms rekende me ’n enkelde aangeschove vrouw daer 

nie êêns in mee) genote van de koelte die ’t dichte geblaoderte van de plataone voor ons 

verzurregde. Die staotige grôôte bôôme aan de revierkant van de Singel hiete dus plataone. 

Behaaleve dà temet iederen hond d’r hum z’n, of heur d’r plassie tege doet, straole die bôôme 

behaaleve rust, ok ’n aangenaome temperetuur uit. Jaot, ’t is daer goed toeve en je het hêêl 

d’n dag ’n aander beeld op ie netvlies. Aan de waoterkant van ’t verbij vaerende 

scheepvaertvekeer en de jachies van waotersporters, en achter je rug hoor ie geregeld geroep, 

getoeter of gebel van ’t verbij gaonde vekeer over de straet.  

Op ’n middagchie komme d’r hêêl wà bekendes langs en aallicht datte de verbijgangers in de 

groep eefies worre ‘naebesproke’. As ’t nie voor iederêên doijelijk genogt is wie de pesant 



was, worre hêêle femilies zôôdoende uitgeploze. D’n êêne weet ’t soms nog beterder dan d’n 

aore en haaleve stambôôme worre zô saomegesteld. ’t Is somtije meraokels hoever sommiges 

trug kanne gaon in aandermans femilie. Af en toe stao je d’r verempeld van te stuitere datte ze 

ok gerust nog 6 of 7 naome van broers of zusse wete op te lepele. As ie ’t zô is aan hoort, dan 

zijn ’t in Slierecht bekant aamel grôôte gezinne gewist.  

Iederêên weunde in ’n klaain dijk- of stoephuisie, want d’n Ouwe en/of Nieuwe Uitbraaijing 

bestinge toe nò nie. Weet jie wà ‘k ok zô aerdig van deuze weke vong? Dà was de sosjaole 

controole onderling. As d’n êên of aore ‘bankzitter’ is nie verschene was, zonder z’n aaige 

vooraf te hebbe afgemeld met opgaof van rede, dan wier d’r aal gaauw gezeed: “Zou d’r wat 

aan de hand weze, hij is toch vorige week nog bij d’n dokter gewist?” Of: ”Hij gao toch 

kommende week pas mè vekansie of ben ik nou abuis?” Mêêstal was de vraegstelling de 

vollegenden dag al opgelost, want dan was t’r al iemand bij de ‘vermiste’ langs gefietst of had 

’m aan de tillefoon gehad. 

’t Was ok ’n veraodeming om nie hêêl d’n dag geconfronteerd te worre mè van die loi die de 

godgansen dag met ’r mebiele tillefoontjie zitte te donderjaoge. Wà ‘k vedder echt nog de 

moeite waerd ving, is te vertelle  datte me op êên van de hêêtste daege bezoek krege van ’n 

dillegaosie van ’Saome Voor Slierecht’. De welbekende fotograef Martin Dekker en René 

Serno kwamme ons aallemael traktere op ’n ijsco! Nou, dà gong d’r wel graeg in, dà snap ie 

toch zeker zellef ok wel. Want al namme me host aamel ’n flessie koud waoter mee van thuis, 

binne ’t uur was dat zô laauw as … je weet wel, hee! 

Huib Kraaijeveld 

 


