De Watertoren in Wijk A
Pas in 1886 begon men met de aanleg van de waterleiding.
Centrale plaats vormde de watertoren op het terrein van de Zaai
in Wijk A. Niet langer was men aangewezen op sloot- en
rivierwater. Een enorme vooruitgang! Links op de voorgrond het
kantoor van Vos. Rechts de groentewinkel van Floor de Gruijter.
Daarnaast – toen nog aan de dijk – de boerderij van Van der
Laan. Meer vindt u in het binnenkort te verschijnen boek “Wijk A
door de jaren heen.”
Vroeger Wijk A, laeter Revierdijk
Op vrijdag 15 jannewaori wor in ’t Slierechs Meseum in de
Kaarekbuurt een nieuwe fototentôônstelling geopend over de
vroegere Wijk A. D’n dag daerop, zaeterdag de 16e kan iederêên
tusse 14.00 en 17.00 uur komme kijke. D’n intree kos 2 Euro en
voor kaainder is ’t mor 1 Euro. Op woensdag is ‘t meseum op
dezellefde tijd geopend. Wijk A begon op de Kaoi bij d’n boogbrug
over de Rijksweg op de grens tusse Slierecht en Giessendam en
liep over d’n dijk vedder tot aan de Boslaon. Onderweeg kwam
ie binnedijks verschaaijene stoepe tege. Ok aan d’n buitekant
van d’n dijk hà je hier en daer nog wel-is een rijchie huisies die

haoks op d’n dijk naer de revier toe wazze gebouwd. ‘k Glôôf nie
dà dat stoepe wazze met een echte aaigenaom, mor ‘k het de
naom Kolestoep wel-is hore noeme.
Mêêst in ’t ôôg springend wazze voor mijn de Jodekaarek, de
Gasfebriek en de Waotertoren, mor laete me veraal ok de veule
scheeps- en ripperaosiewurreve en wurrefies nie vergete. Die
gavve ‘n bonk waarekgelegenighaaid. In die jaere wier d’r nog
veul met de hand gedaen, zôôas bevôôbeld ’t aan mekaor klinke
van ijzere plaete waer de schepe mee wiere opgebouwd. ’t Mot
host wel een meraokelse herrie gewist weze langs d’n dijk azze
ze met die klinkhaomers in de weer wazze. Langzaompies aan
zijn ze bekant aallemael verdwene net as de Gasfebriek. De
Jodekaarek wier nae d’n dijkverzwaering een stuksie vedderop
weer stêên voor stêên overnieuw opgebouwd. De Waotertoren
die staot ‘r nog aaltijd, ’t is jammer dà dat ding zô staot te
verintereste. ’t Wachte bij zukke (afbraok)bouwsels is mêêstal
op een brandjie wat uitaaindelijk dan ’t excuus vurremt om ’t
overblijvende karkas met de grond gelijk te maoke. D’r zijn deur
de jaere heen aal voorstelle genogt gedaen om d’r (nou ’t nog
kan) een toeristische attractie van te maoke. Aalles is tot nou toe
van de hand geweze, mor ’t zou best een mooie mogelijkhaaid
kanne weze om d’r van te abseile/bungeejumpe. Ok zou ie’t in
kanne richte as baaregbeklimmuur en dat dan aamel netuulijk
met ’n bietjie horecao d’r omheene, leve in de brouwerij.
Op zaeterdagmiddag rond de klok van 15.00 uur verzurregt de
waarekgroep diëlect van d’n Historische Verêêniging een
voordracht. Êên van de leeje van die waarekgroep zal dan in ’t
onvervaalst (oud)Slierechs een verhaoltjie vertelle/voorleze in ’t
plaetselijke diëlect. D’n êêste keer, en dat zal dus op dien 16e
jannewaorie weze, is Huib Kraaijeveld aan de beurt. As hum z’n
stem ’t nie begeeft voor dien daotum, is hij zôôwaer van plan om
’t te doen in liedvurrem, waerbij die z’n aaige as ‘t waere as
troubedour op ukelele begelaaid. Welkom!
Huib Kraaijeveld

