Begin van de Oude Uitbreiding met o.a. café Korevaar
De Uitbreiding moest een wijk zijn voor arbeiderswoningen, een villapark,
industrieterreinen en een haven. De gronden, nodig voor deze werken,
waren buitendijks, tussen het Kleine Diep en de Merwede. De bedoeling
was eerst de gehele haven in orde te maken. De Kerkeplaat in haar geheel
voor bouwterrein in te richten, het gedeelte van een villapark langs de
hoofdweg gelegen, op te hogen en een weg aan te leggen door de
industrieterreinen.

Kefé Korevaor een êêuw oud …
Toen in 1885 op 14 juli de spoorlijn langs Slierecht geopend
wier, sting d’r langs de Prelweg al een houte kêêt. Die had te
maoke met d’n aanleg van ’t spoor. In dat bouwsel zat de
direksie van de ploeg die verantwoordelijk was voor de goeje
gang van zaoke. Nae d’n opening was de kêêt overbodig
geworre. Eêne Odderjon Versteeg was t’r as de kippe bij om ’t
gebouwchie in te richte as kefé. Hêêl toepasselijk kreeg ’t de
naom ‘Spoorzicht’. In de volleksmond beter bekend as ‘De
Planke Kêêt’.
Nou mot jie wete dat de jeugd die op vrijersvoete gong, toen
tusse ’t stesjon en de de Planke Kêêt gunneweer liep. Odderjon
hà nege kaainder, waervan dochter Johannao trouwde mè Gijs

Schallek en Odderjonnao mè Johan Hendrik Korevaor, laeter
bekende naome van Slierechse kefees. In 1915 gaf de weduwe
van Odderjon Versteeg aan heur dochter en schôônzeun de tip
om een kefé te beginne op de nieuw aangelege uibraaijing.
Ommers, de ‘maaidemart’ hà z’n aaige verplaetst naer de
Slierechse haove. De femilie Korevaor greep de tip met twêê
hande aan en zel d’r zeker gêên spijt van gehad hebbe.
Kefé ‘De Uitbreiding’, geopend in 1916, was al gaauw een
geliefde plek bij de baggeraers en de plek aan de haove was
nie vekeerd. De veddere geschiedenis zal bij de mêêstes wel
bekend zijn. Hoeveule hebbe nie ’n kaortie gekocht aan de
kassao van de bioscoop, die al in 1926 wier geopend? Wie
herinnert z’n aaige niet de leuke aevende die deur verêêniginge
in de filmzaol wiere gehouwe? ‘t Was bevôôbeld tijdes de
aevende dà de fillem wier gedraaid die in 1953 was opgenome
langs d’n dijk, aevende lang stampvol.
Jammergenogt wier in jannewaorie 1970 Thaoliao Theaoter
geslote. De tillevisie hieuw de mense thuis en de jeugd zoch
aandere lokaosies om uit te gaon. De zaol wier laeter
omgebouwd tot een disco voor de jeugd. Bekende artieste
zonge daer hullieze liedjies. Nou bestaot ’t kefé dut jaer 100
jaer. Van de week kree’k ’n uitnôôdiging om de presentaosie
van ’t jubeleumboek ‘100 jaar Café Korevaar’ op 16 september
bij te weune. ’t Zel best gezellig worre mé mekaor. Jammer en
toch aailijk onbegrijpelijk is wel dá d’n aanvraeg om
‘Hofleveransier’ te magge worre, nie is gehonereerd. Een bedrijf
dà zô’n sosjaole rol hè gespeuld in ’t durrepsleve, hà beter
verdiend. We wense klaainzeun Marcel Korevaar en z’n vrouw
Corine ’n hêêle fijnen dag toe. Moch u een jubileumboek wille
hebbe, dan mot jie d’r rap bij zijn. Bij ’n Brijhapper mag ’t
aailijk nie onbreke in huis! ’Honderd jaar ‘Café Korevaar’… Wat
het dien weduwe van Odderjon Versteeg toe toch ’n
vooruitzienden blik gehad!
Besjaon.

