
 

Een buurtje van Wijk B in de jaren ’60 … 

Wijk B telde, naast de vele dijkwoningen, ook veel stoepen. Op de 

voorgrond de Jordaanstoep, genoemd naar Jordanus Gort. In deze 

stoep stonden 23 huizen. Iets verder terug was de Salonstoep met 

zelfs 46 woningen. Deze stoepnaam zou te maken hebben met een 

bewoner die op een salonboot van de rederij Fop Smit werkte. De 

straatnaambordjes zijn nog te zien op de muur. 

Van de Boslaon tot de Grôôte kaarek … 

Wout en Aort hebbe weer ’n mooi fotoboek over Slierecht gemaokt. 

Deuze keer is t’r van aalles in te bekijke over Wijk B. Vroeger wiere 

veul durrepe en steeje verdêêld in wijke. Voor Slierecht wazze dat 

de wijke A tot en met F. Daernaest hadde bepaolde buurte ’n niet 

officiële naom, zôôas bevôôbeld Kaoi, Prutsebuurt, Perijs en 

Lêêuwekuil. In 1955 vonge ze d’n indêêling dusdaonig hopelôôs 

verouwerd dà ze overgonge op nieuwe naome: Revierdijk, 

Kaarekbuurt, Meuledijk en Baonhoek. 

Wijk B begon bij de Boslaon en liep deur tot aan de Stejonsweg. Dut 

zal bij de ouweres nog wel gesneeje koek weze, mor veul jongere 

zalle d’r wenkbraauwe ophaole. “Wijk B? Nooit van gehoord!” Mor 

hoevel ouweres wete nog dat de Stesjonsweg aan d’n ôôstkant ok 



lange tijd tot Wijk B hoorde en d’n overkant tot Wijk C? Aan de 

zuidkant vurremde de Maarewede, ’t Middeldiepie en ‘t Klaaindiepie 

de grens van Wijk B. Aan de noordkant was ’t d’n Tienegt. Daeraan 

lagge nog ’n paor boerderije die ok ’n adres hadde dà begon met 

een B … 

’t Stuk land tusse d’n dijk en d’n Tienegt was ’t demaain van de 

boere. Vanaf de Kaoi tot de Stesjonsweg êên en aal waailand. De 

boerderije stinge nie ver van d’n dijk af, of de ouwere zôôwaer tége 

d’n dijk aan. Wijk B telde wel zô’n tien boerderije. Van boer Aorentze 

bij ’t vroegere Veereschool, tot de hofstee van Smits aan de 

Stesjonsweg. 

Azze me is in de buurt van Wijk B rondkijke, mot ’t wel ’n geliefde 

plek gewist zijn om te weune. D’r stinge (en staon) best hêêl wat 

mooie huize. Denk mor is aan de omgeving van de Boslaon, ’t 

Middeveer en van de laetere Ôôstebrug. ’t Dêêl dat in de 

volleksmond Kaarekbuurt hiettende, was ok ’n deftig buurtie. (Al zou 

íe dat nou, nae ’t verknoeie van de gevels en de huidige 

verpaupering,  nie meer zô gaauw zegge.) En wat wazze d’r veul 

typische, Slierechse stoepe! 

Dut is aamel trug te zien in ’t êêder genoemde fotoboek van Woute 

en Aorte, mor ok in ’t Slierechs Meseum in de Kaarekbuurt. Daer is 

vanaf zaeterdag 17 jannewaorie een  tentôônstelling te bekijke over 

Wijk B. Liefst 250 fotoochies hange d‘r te kijk. Wie d’r dan nog gêên 

genogt van het, kan op ’n grôôt schaarem 500 foto’s extrao zien. En, 

nè zô belangrijk, ok nog is bijpraote met aandere bezoekers. Over 

van aalles en nog wat, mor veraal over ’t stuksie van Slierecht dà 

Wijk B hiettende. Bovendien zal de waarekgroep ‘Diëlect’ ’s 

zaeterdas tege drieë ok nog ’n duit in ’t zaksie doen. Opschrijve dus: 

vanaf 17 jannewaorie tot midde april: “Wijk B in ’t Slierechs 

Meseum”! 

Besjaon 

 


