Het Middenveer was de naam van de vroegere aanlegsteiger voor de Fop Smit-boten. Deze steiger
was gelegen aan de dijk grenzend aan het huidige gebied Oostwijk1A. Sliedrecht kende in die tijd 4
aanlegplaatsen. Het Bovenveer nabij de vroegere gasfabriek, dan het genoemde Middenveer, het
Benedenveer te Baanhoek en niet te vergeten een aanlegplaats aan de huidige Volkersingel,
omgeving Bellevue.(BL)

’t Mot aareg warre wil ’t rêêje
Zô ’n ellef jaer geleeje zij me verhuisd. Dat was ’n hêêle stap! Aailijk ’n bietjie
nôôdgewonge. ’t Speulde naedat de op- en afritte bij ’t viëduct over de Stesjonsweg afgeslote
wiere. ’t Gevolleg was dat aal ‘t verkeer dà langs Paopendrecht ons durrep binnenreej, deur de
Deltaolaon kwam. Laete wij nou net in ’t huis weune dat ’t dichtste bij die laon staot. Op
mooie zonnige daege buite zitte was ‘r niet meer bij. Zellef hà ’k ‘r nie zôôvel moeite mee,
mor voor Korsjonnaos was de herrie ’n perbleem. Zôô aareg, dà ’k mêêstal in m’n uppie van
’t mooie weer genoot. We wouwe aailijk nie verhuize, mor we mósse, zou ie kanne zegge.
’t Wier ’n huis in ’n leuke, rustige wijk: ’t Middeveer. Pal tegenover ‘n uitlaetplek voor
honde, in ’n parreksie naest ’n voebalveldjie, én waainig verkeer. De vrachtwaoges van ’t
Leger des Haails en de vuiliswaoges van de gemêênte maokte nog wel herrie, mor dà duurde
mêêstal mor eefies. We voelde ons t’r al rap thuis! As ie goed om ie heen keek, zag ie wel dat
de wijk aan ’n opknapbeurt toe was. De straete wazze behoorlijk verzakt en dà gaf nogal wat
hobbels hier en daer. “Dà kom binnekort wel goed!” hoorde me zegge.

Nou, ellef jaer laeter, is ’t zô wijd. D’n hêêle wijk gaot op de schop. Intusse is de verzakking
wel zô ’n 20 à 30 centimeter of nog meer. Gêên wonder as ie weet dat ‘r gebouwd is op ’n
veenbôôjem en d’r suns de bouw waainig of niks aan is gedaen. De straet was ’n grôôte
hobbelbaon geworre, en de boel was nog veraaregerd deur de wortels van de fors uit de kluite
gewasse bôôme langs de kant van de straet. Hier en daer kò je bij de mure van de schuurties
zien hoe hôôg de straet hà gelege! Met aandere woorde: ’t was gêên luxe dat de boel is goed
aangepakt wier.
Een bekend Slierechs gezegde is: ’t Mot warre, wil ’t rêêje! Dat is nou bij ons wel van
toepassing. ’t Is host nie te beschrijve wat ’r voor kom kijke om de boel weer op te knappe,
mor nae enkelde weke zie je echt wel dat ’r vakloi bezig zijn. Aan- en afvoer van matterjaole
geef wel herrie, mor dat neme we mor voor lief. ’t Mò nog tot de eerste maonde van 2020
dure, mor verlôôpig is ’t in de buurt van ons huis wel effe afgerond. Aan ’t end van de rit
magge we dan weer eefies ’geniete’ as ‘t leste stuk straet pal voor ons huis op de rit staot.
Naest bovegenoemde zaoke beure d’r ok leuke dinge bij zô ’n karrewaai. Pal voor onze deur
sting de schoftkêêt van de waarekloi met daernaest de mebiele plee. Lae nou net toe de
bouwvakvekansie was begonne d’r ’n sturrem losbreke. Je raejt ’t al, dà pleechie gong op z’n
kant. Niemand had, begrijpelijk, de behoefte om ’t weer recht te zette. Totte me op ’n aevend
tot onze verbaozing ’t ‘toilet’ omhôôg zagge komme. Dà beurde deur de verêênde krachte van
een paor visserties die daer d’r schoolvekansie nuttig deurbroche. We doche: “Oh Jee! Hoe
lôôp dat af?” Eên hengelaertie maokte de deur ope, stapte naer binnene en deej bepaold ’n
plassie. Keurig jochie toch, hee!
Besjaon

