
 
Kringloopwinkel in de vroegere wijk B nabij de aanlegplaats van het Middenveer … 

Twêêdehansie 
We leve vandaeg aan d’n dag in ons welvaerende vao-
derland in een weggooi maotschepij. Dat was vroeger 
wel een bietjie aanders. Denk allêên mor aan de klere die 
me hadde. Klere die gekocht wazze voor een bepaolde 
gelegenighaaid, bevôôbeld voor rouw en trouw, wiere 
jaerelang voor dà doel bewaord. Iedere schôômaok haol-
de de moeders die uit de kast en borstelde ze grondig af 

en as ze goed gelucht wazze, wiere 
ze opnieuw in de kast gehonge. Een 
paor motteballe in iedere zak en ze 
honge weer voor gebruik gerêêd. Dat ’t medèl in de lôôp van de jaere 
verouwerde en dat ‘r over dat êêns zô zwarte jassie een groene gloed 
kwam te legge, daer maolde niemand om. Dà zô’n pak wel is een bietjie 
krap zat, was ok gêên perbleem, je was bepaold d’n êênigste niet. 
 

 
Mederrene lorrezak 
Wà wel dikkels beurde, was dat de klere van vaoder op zeun wiere gedraoge, laeter as op-
knappak of voor om de deur. Mor weggooie deeje me niks.’t Wier aallemael tot op d’n draed 
verslete. Tegewoordig doen we ok zôôiets, mor op een aandere menier. Vandaeg gaot ‘r veul 



van wà wij zat zijn in de mederrene lorrezak, je 
ziet ze hier en daer staon, de klerecontainers.  
Zô krijge onze afdankerties weer een twêêde 
leve. Dikkels worde d‘r goeje doele mee ge-
diend, dus dan snijdt ’t mes ok nog is aan twêê 
kante. We hebbe naest voedselbanke ok klere-
banke waer ie voor ’n krats je aaige in ’t nieuw 
kan steke. Ok de schoene die aaigelijk een biet-
jie te krap zitte, kà je op dezellefde menier 
kwijt. Denk nou nie te gaauw dat ’t allêên 
aareme mense zijn die d’r aaige zô klêêje, want 
’t komt in aalle range en stande voor.  
 

Kringlôôp 
 

 
’t Bovestaonde gel nie allêên voor lijfgoed, mor voor aalle spulle die me over hebbe. Denk 
mor aan meubels en aandere gebruiksvoorwaarepe. Aalles watte me kwijt wille is tegewoor-
dig welkom in de kringlôôpwinkels die de spulle weer aan de man brenge voor een paor cen-
te. Ok in ons durrep hebbe we daer een goed voorbeeld van. De mêêst uitêênlôôpende zaoke 
legge daer uitgestald en d’r is aaltijd vollek in de winkel. ’n Aerdige bijkomstighaaid daervan 
is dat deuze mense ‘t niet om ’t gewin doen, mor dat de baote weer aallemael ten goeje kom-
me aan mense die ’t veul minder hebbe as wij. Zô zijn d’r in de lôôp der jaere al meljoene 
weggegeve aan goeje doele. Dat aalles is mogelijk deur onze weggooicultuur die zôôdoende 
tò nog wat goeds het! 
 
Jan van der Vlies      


