
 Zô tege de tijd dat de Tour de France begon, deeje wij in onze 
buurt ok ‘t nôôdige aan wielrenne. Zô ‘n speesjaole wielren-
fi ets hadde we gêên van aalle. Je was al blij as ie een bietjie 
aerdige fi ets had. We reeje rondtjies. De start en fi nish wazze 
aaltijd in de Rijshoutstraet, in de midde, zô ongeveer waer 
Henk d’n bakker weunde en d’n badmêêster van ‘t zwembad 
in de haove. D’r sting mè krijt een dikke streep op straet. Nae 
de start in de Rijshoutstraet reeje we naer de Klaaindiep-
straet, ‘t bochie om, voorlangs ‘t huis van Jôôst de Puts d’n 
Dijkstraet in, en dan deur de Dwarsstraet naer de fi nish in de 
Rijshoutstraet.

     SLIEDRECHT  - D’r wier van 
te vore afgesproke hoevel 
rondtjies d’r gereeje mosse 
worre. Veul oto’s wazze d’r nò 
nie. maor d’r sting d’r toch êên 
op d’n uitkijk om ie te waor-
schouwe as t’r gevaer kwam. 
Dà kon de pliesie weze of een 
oto. As ‘t een pliesie was, wier 
d’r hard geroope: “Tuuuuut!” 
Wie d’r meefi etste, verbeeldde 
z’n aaige een bekende wielren-
ner te weze. Zô wiere d’r nao-
me geroepe as: “Ik ben Woutjie 

Wagmans”, of Jan Nolte, Wim 
van Est of Koppie. Dat was dien 
Iteljaon die mè gemak tegen ‘n 
grôôten baareg op kon fi etse. 
   
     Rijshoutstraet 
  Azze me zô een paor weke 
bezig wazze gewist, kwam d’r 
mêêstal êên op ‘t idee om de 
Ronde van Wengerde te gaon 
fi etse. Dat was een hêêl end. 
We gonge van start in de Rijs-
houtstraet zôôas gewoonlijk, 
mor dan andersom richting 
d’n Dwarsstraet, d’n dijk op 
en deur Wijk C naer de Tol-
lesteegt. Daer met een rotgang 

naer beneejene. In die tijd 
stak de Tollesteegt gewoon de 
rijksweg over en zôô op Wen-
gerde aan. Vervolleges naer ‘t 
ôôste tot de kruising met de 
provinsjaole weg. Daer rechsaf 
naer Slierecht.
     
     Klinkerbestraeting 
  De provinsjaole weg was toen 
d’r tijd een weg mè klinkerbe-
straeting en d’r was gêên am-
part fi etspad zôôas nou. Soms 
hà je wind tege en mos t’r aer-
dig aangepôôt worre om bij te 
blijve. As ie geluk had, kwam 
d’r gêên trein aan en bleve de 
spoorbôôme omhôôg. Dan 
fi etste we langs ‘t stesjon en 
daernae de Stesjonsweg op. 
Aan ‘t end hà je dan nog een 
kollechie van een lichte cat-
tegerie en zô kwam ie op d’n 
dijk en gonge we deur Kaarek-
buurt-west naer d’n Dijkstraet. 
Die hiet nou A.W. de Land-
graefstraet. Dan ‘t bochie om 
en deur d’n Dwarsstraet naer 
de fi nish in de Rijshoutstraet.
     
     Mè rôôje koppe 
  Bij d’n aankomst stinge d’r 
dikkels een hôôp aanderande 
jong die nie hadde meege-
daen, de renners op te wachte. 
Ok vaoders en moeders stinge 
daer aan ‘t end van de race. Mè 
rôôje koppe van d’n inspan-

ning sturremde we dan op d’n 
aaindstreep af. 
     
     Brôôd 
  Op ‘n dag wier d’r een prijs uit-
gelôôfd voor de winnaer. Henk 
d’n bakker had een klaain 
brôôd gebakke voor de win-
naer van De Ronde van Wen-
gerde. Omdat ‘r êêntjie een 
bochie had afgesneeje, en zôô-
doende gelijk met de winnaer 
aankwam, wier ‘t brôôdjie in 
twêêë gebroke. ‘t Was zôôge-
zeed een zôôgenaomde closed 
fi nish. ‘t Brôôd wier ter plekke 
aan bonke getrokke, uitgedêê-
ld en deur de renners gelijk mè 
smaok opgegete.   

 De Ronde van  Wengerde  

 Wijngaarden, in de volksmond Wengerde, is het laagstgelegen dorp in de 
Alblasserwaard. Het behoort tot de gemeente Molenwaard. Van 1817 tot 1986 
was Wijngaarden een zelfstandige gemeente. Een oudheidskamer is gevestigd in de 
voormalige raadkamer en wordt beheerd door de Historische Vereniging Binnenwaard. Er 
worden oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, kleding en speelgoed bewaard. (BL)   

 Da Capo viert zomer   

 Impuls naar  werk  
 Het gaat goed met de econo-
mie, maar dat betekent niet 
dat iedereen een betaalde 
baan heeft.

     SLIEDRECHT  - Om werk-
zoekenden te helpen in hun 
zoektocht naar werk hebben 
Stichting Werkbank Drecht-
steden en Stichting ANDERS 
de handen ineen geslagen 
om een drietal workshops te 
organiseren. Het doel is om 
werkzoekenden nieuwe fris-
se ideeën mee te geven. Een 
nieuwe impuls richting werk! 
Voor de workshops werden 
3 bedrijven uit het netwerk 

van stichting ANDERS bena-
derd om belangeloos mee te 
werken. Zowel Talentassess-
ment.nl, Werken met Pas-
sie en Artifl ex waren direct 
enthousiast om vanuit hun 
maatschappelijke betrokken-
heid hun talent beschikbaar 
te stellen. Initiatiefnemer Her-
man Nieuwstraten van de 
Werkbank Drechtsteden ver-
telt: “We vinden het mooi om 
op een nieuwe manier deze 
doelgroep te helpen om een 
baan te vinden.” De drie work-
shops worden deze maand 
allemaal gehouden. Op 11 juni 
hield Talentassessment.nl in 

de Portier in Alblasserdam al 
een workshop over “hoe ont-
dek ik mijn talenten?”. Op 18 
juni zal uitzendbureau Werken 
met Passie in de Bibliotheek 
van Sliedrecht de aanwezigen 
meenemen in het onderwerp; 
“hoe maak ik een goede cv?”. 
Op 25 juni zal tot slot uitzend-
bureau Artifl ex in Sportbedrijf 
Papendrecht een workshop 
geven over “hoe voer ik een 
succesvol sollicitatiegesprek’. 
Via de Sociale Dienst is er een 
groep werkzoekenden vanuit 
onder meer de gemeente Slie-
drecht om zich aan te melden 
voor de workshops.

 Muziekvereniging Da Capo 
houdt op zaterdag 23 juni 
houdt een Zomeravondcon-
cert.

     GIESSENBURG  - Met dit con-
cert wil Da Capo inwoners uit 
de omgeving laten genieten 
van muziek in zomerse sfe-
ren. Allereerst kan men luis-
teren naar de muzikantjes van 
het Opstaporkest. Aansluitend 
treedt het Leerlingenorkest op 
met leerlingen van alle leeftij-
den. Beide orkesten staan on-
der leiding van Marjolijn van 
der Lee. Vervolgens treedt het 
Groot Orkest op onder leiding 
van Bjorn van Pruijssen. Met 
dit concert sluit Da Capo het 

muzikale seizoen voor de zo-
mervakantie af. De orkesten 
spelen een luchtig program-
ma met een feestelijk karakter. 
Onder andere worden Klezmer 
Karnival, Highlights from La La 
Land, Latin Gold en Selections 
from Tarzan uitgevoerd. Geen 
toegangsprijs maar wel veel 
mooie muziek en er is koffi  e 
en een ijsje te koop! Het con-
cert begint om 19.30 uur en 
duurt tot omstreeks 21.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom 
op het plein aan de Giessen-
laan (voor de Basisschool). Bij 
regen gaat het Zomeravond-
concert van Da Capo niet door.
Kijk voor meer informatie op 
www.dacapo.giessenburg.nl. 

 EMS speelt 
op braderie
     HARDINXVELD-GIESSEN-
DAM  - De harmonie van 
EMS geeft ook dit jaar weer 
een concert op de braderie 
in Hardinxveld. Dit jaar is er 
gekozen voor een andere 
locatie, namelijk het plein 
voor het nieuwe gezond-
heidscentrum (vroegere 
Rabobankkantoor). Zowel 
de jeugd als de harmonie 
zullen optredens verzorgen. 
De braderie is op zaterdag 
16 juni en de optredens zijn 
tussen 15.00 en 16.00 uur. 
De orkesten zullen voor een 
licht en vrolijk programma 
zorgen. 

 De Haan verhuist voor 
stichting Verhuisfamilie   
  HARDINXVELD-GIESSENDAM 
 - Stichting De Verhuisfami-
lie ondersteunt mensen die 
door omstandigheden moe-
ten verhuizen, maar daar niet 
de middelen en het netwerk 
voor hebben. De stichting gaat 
op zoek naar een Erkende Ver-

huizer die mee wil werken. In 
dit geval werd een mevrouw 
geholpen die vanwege ge-
zondheidsredenen naar een 
gelijkvloerse woning moest. 
De Haan verhuizingen heeft 
de verhuizing uitgevoerd. Info: 
www.verhuisfamilie.nl. 

 Puck 
    Deze dame wordt 17 juni 8 jaar! 
Het is een echte spring-in-’t-
veld! Ze houdt van dansen, 
hockey, zwemmen en knutse-
len. Van harte gefeliciteerd lie-
ve Puck en een gezellige dag! 
Opa Leen en oma Janny.   

 JARIG!   

 Lezing Hava en David  Levene   
  GIESSENBURG  - Op uitnodi-
ging van Christenen voor Isra-
el spreken op dinsdag 19 juni 
Hava en David Levene in De 
Rank, aan de Dorpsstraat 57 in 
Giessenburg. De avond begint 
om 19.30 uur en duurt tot on-

geveer 21.30 uur. Het echtpaar 
Levene is betrokken bij Neve 
Michael, een opvanghuis voor 
kansarme Israëlische jonge-
ren. Deze zomer wonen Hava 
en David vijftig jaar in Israël. 
Het thema van de lezingen 

is dan ook: ‘50 jaar in Isra-
el - vier het leven!’. De lezing 
is gratis te bezoeken en aan-
melden is niet nodig. Hava en 
David spreken in het Engels, 
maar er is vertaling naar het 
Nederlands. 

 Sliedrechts dialect   

 SOMS HÀ JE WIND 
TEGE EN MOS T’R 
AERDIG AANGE-
PÔÔT WORRE   

 De Rijshoutstraat in vroeger tijden… (Foto: pr)   

 Zeun van Sjorse   
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