
Werkendam 18 maart 2019 
 
L.S. 
 
Het boek Lief en Leed in een verdwenen buurtje is gereed. De eerste aflevering verwacht ik 
begin volgende week. Degene die besteld hebben, kunnen dit boek bij mij ophalen op DV 
donderdag 28 maart tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Tot mijn verbazing is de 1e aflevering uitverkocht. Dus ik heb een 2e aflevering besteld. Degene 
die dit boek ook willen kopen, kunnen alsnog bij mij bestellen. Deze kunt DV dinsdag 7 mei 
2019 tussen 14.00-17.00 uur bij mij ophalen. 
 
U kunt het boek bij mij bestellen, de prijs is 20 euro, dit bedrag kun u overmaken op rekening 
van  
P.J. van As  
NL64 ABNA 0483612405 
eventuele porto kosten worden apart berekend. 
 
Waar gaat het boek Lief en Leed over? over een verdwenen buurtje. Maar dit buurtje had een 
bijzondere naam. Het wordt in Werkendam nog steeds het ‘Jodenbuurtje’ genoemd. 
Er worden verhalen beschreven van mensen die er hebben gewoond. Verhalen van vreugde, 
men was blij met het huisje, met de gezelligheid in buurt, met de geboorte van kinderen. Maar 
ook verhalen met verdriet, met moeite, met het sterven van geliefden, met strijd om het leven 
boven water te houden.  
Het gaat over woningen op de grens van De Werken en Werkendam. Een deel van de 
binnendijkse woningen, het waren voornamelijk arbeiderswoningen, werden gebouwd aan het 
begin van de 20ste eeuw. Een ander deel werd pas later gebouwd. 
In het gedeelte met de naam: ‘Sleeuwijksedijk Nieuws’ staan bijzonderheden van het roerige 
verleden van de Dijk. Een andere gedeelte beschrijft het ‘Buurtje in Beeld.’ Aan de hand foto’s 
van Vriendjes en Jongeren zien we de ‘Jeugd van toen.’ 
Om de leesbaarheid van de verhalen te vergroten, zijn de genealogische gegevens in een bijlage 
gezet.  
 
Met vriendelijke groeten van Nel van As 
Sigmondstraat 9 H 
4251 ZA Werkendam 
tel. 0183 504078. 
 
pjvas@kpnplanet.nl 
pjvas@outlook.com 
www.nelvanas.nl 


