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Weer Baonhoek
Een lezeres reageerde op de stuksies die we over Baonhoek geplaetst hebbe miet
heur verhaol over Baonhoek as volgt:
In de veertiger jaere was t‟r nog zat te beleve op Baonhoek. We hadde daer van
aales. Een aaige strandjie bij Huig Kop achter. Daer leerde iederêên zwemme. De
mêêste in d‟r onderbroek want de textiel was deur d‟n oorlog op de bon en dan
konne ze thuis de textielpunte wel beter gebruike voor klere dan voor een zwempakof broek. Handoeke,- tegewoordig zegge ze baddoeke- zag-ie hêêlemael niet, je
drôôgde van z‟n aaige wel op.
Ok de spoorbaon was ‟n bron van vermaok. De traain stopte d‟r nog bij Halte
Baonhoek, net vóór de spoorbrug. We zatte dan dikkels op ‟t hekke dat langs ‟t
perronnechie sting. As-tie dan weer veerder ging, was ‟t net of wij ginge rije en d‟n
traain stil stong.
Ok lagge we stuksies ijzer of ‟n cent op de rails en as dan de traain d‟r overhene ree,
wazze ze êêns zô grôôt en plat as ‟n dubbeltjie. ‟s Winters hadde we een aaige
ijsbaon,dat was de Vliet achter de Rosmeule. Eerst leerde we schaetse op ‟t slôôtjie
van Rossies en laeter gonge we naer de Vliet en dan naer Wengerde en de Graef.
We krope dan op ons knieë over de Rijksweg hene. Die had nog mor êên baon en
nie zô druk as tegewoordig.
‟s Woensdassmiddas was t‟r in een gebouwchie een soort zondasschool. Dat ging uit
van de Griffemeerde kaark en wier gelaaid deur mêêster Lanser van ‟t Hakkenesse
school. Hij kon bar mooi vertelle en mit de Korsemes krege we een boek mit onze
naom d‟r in. ‟s Zondassaeves was t‟r een kaarkdienst die druk bezocht wier. Naer
kleur wier nie gekeke, ritmisch zinge en nieuwe vertaoling was nog nie uitgevonge. In
dat gebouwchie was ‟n verhôôging, daer stinge een lessenaer en ‟t urgel op.
Donderdas was t‟r bubbeleteek, daer konne mense dan boeke haole. ‟t Was een
soort voorlôôper van de Bonkelaer.
Êên Korstfêêst is me aaltijd bij gebleve, ‟t was in d‟n oorlog en buite aerdedonker. ‟t
Gebouwchie sting langs een gantel en toe ‟t fêêst afgelôôpe was, liep d‟r een ouowe
vrouw zô de gantel in. Manne hebbe ze toe uit ‟t waoter gehaold en om te verkomme,
dat „r nog meer mense in ‟t waoter zouwe lôôpe, zijn ze in een lange rij langs de
gantel gaon staon. Ze hebbe toe mekaor een hand gegeve en zô een ketting
gevurmd. Zôôdoende zijn we veerder aalemael drôôg op d‟n dijk gekomme.
Laeter is de boel verkast naer de kantine van de wurf van Lansere. Nog lang zijn d‟r
kaarkdienste gehouwe, mor nog langer hèt de woensdagmiddagclub bestaon. ‟k
Glôôf, tot aan ‟t tillevisie tijdpaark en toe was ‟t afgelôôpe.
Tot zôver ‟t verhaol van de schrijfster dat veul Baonhoekers d‟r aaige zelle kenne
herinnere en ‟t ok wel op prijs zelle stelle hier wat over te leze. Daerom hartelijk dank
aan de schrijfster.

