Drukte op de ijsbaan te Wijk A, Rivierdijk
Sliedrecht kende vroeger twee ijsbanen. De ene was in Wijk C, nu Molendijk. De andere in Wijk A,
nu Rivierdijk. Thans is de ijsbaan gelegen aan de Lijsterweg. Daar huist ‘IJsclub De Vriendschap
Sliedrecht’, tellend ruim 2500 leden. Het doel van de vereniging is het in stand houden van de
ijsbaan en het organiseren van ijsfestiviteiten. Helaas hebben we de laatste tijd weinig ‘ijswinters’
gekend.(BL)

Schaetse in Wijk A
Om deuze tijd van 't jaer denk ie wel is: Zou d'r nog geschaetst kanne gaon worde? Regen, sturrem,
haogel en natte snêêuw genogt, maor ijs? Ho mor! Vroeger hà je twêê ijsbaone in Slierecht. Eêntjie
in Wijk C, zô’n bietjie tegenover waer vroeger Bouwman de fietsemaoker zat, en waer nou ABB zit.
Je had ok ’n ijsbaon in Wijk A, waer nou êêne straet IJsbaon hiet en ’n aandere hiet IJsveugel. Dà 's
ten weste van d'n oprit van de Thorbeckelaon naer de Revierdijk.
In de winter van 1956 vroor ’t in de maond febrewaori hard. As ie 't opzoekt bij Google kà je leze
dà van 15 tot 24 febrewaori in 't jaer 1956 de gemiddelde temperetuur min 10 en een haaleve graed
was. Voor en nae die periode was 't ok aerdig winters. Dus wier d'r veul geschaetst. De ijsbaone
wazze ’s aeves ok verlicht. Op ’n kouwen aevend beslote we om te gaon schaetse in Wijk A. Daer
weunde de opoe van êên van m'n maote. Nou schaetste ik wel, mor om nou te zegge dà 'k een
grôôte liefhebber was, neeje. De schaetse die 'k had wazze van die houte dinger met ’n ijzertie d'r
onder. Je hà twêê soorte, deurlôôpers en zwierbolle. Die schaetse mos ie mè riempies om je schoene
onderbinge.

Wij ’s aeves deur de kou naer d'n ijsbaon in Wijk A. D'r wier gezeed dat d'n ijsbaon in Wijk A beter
of grôôter zou weze as in Wijk C, maor 't verschil hè 'k nooit gevonge. We zouwe naer Wijk A gaon
omdat 'r ok maaider zouwe komme die me konne. Vanaf d'n Dijkstraet naer Wijk A was 't nog ’n
hêêl endjie. Onze fietse konne we voor 't huisie van d'n opoe và me maot zette. Vlakbij kò je een
stoep af en dan kwam ie bij d'n ingang van d'n ijsbaon. Daer zat ’n man in ’n klaain hoksie waer ie
een kaortie mos kôôpe in 't geval as ie gêên lid was. Die man hà twêê blekke segaoredôôze, êêntjie
mè klaain geld en êêntjie mè pepiere guldes en pepiere riksdaolders.
We kwamme bij dat hoksie en toe zee die man die in 't hoksie zat tege m'n maot: “Jij mag t’r op
omdà je opoe hier weunt, maor hij nie (d'r wier op mijn geweze). Hij hoort in Wijk C!” Nou, daer
stinge we dan. Wij mè z'n twêêë trug d'n dijk op. Een paor stoepe vedder kò je d'n dijk weer af naer
beneejene en we zouwe perbere om overdwars stiekempies op d'n ijsbaon te komme. Uitaaindelijk
wazze we hêêmael naer Wijk A gekomme voor die twêê maaider. Die wisse dà me zouwe komme,
dus wegblijve kon nie. Op ’n donker hoeksie van d'n ijsbaon zij me d'r opgesnapt. We durrevde nie
aals te veul op te vaalle, want dan zou die vent in dat kaortjieshoksie ons zien, en dan wier ie
weggejooge of je kreeg een schop onder je kont van ’n rondschaetsende baonwachter as tie deur
kreeg dà je gêên kaortie had of lid was.
Op grôôte afstand zagge me nog dat die maaider met aandere jonges aan 't schaetse wazze. We zijn
overdwars trug gegaon en deur de kou naer huis gefietst. Weggejooge en die maaider met aandere
jonges zien schaetse. Aal met aal was 't een kouwe ervaering in Wijk A.
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