Café ‘De Planke Kêêt’ aan de Parallelweg

Tekst kader.
Op 16 juli 1885 werd het
laatste deel Gorinchem–
Dordrecht,
van
de
spoorlijn Elst-Dordrecht,
in
gebruik
genomen.
Schuin tegenover het
station, aan het eind van
de Stationsweg, was er
de
‘Theetuin’,
een
pleisterplaats voor treinpassagiers. Iets verder naar het
westen, aan de Parallelweg, stond een houten gebouw. Het had
tijdens de aanleg van de spoorlijn gediend als directiekeet.
Later was het een café. De naam, zeer toepasselijk,
‘Spoorzicht’. In de volksmond stond het gebouw echter bekend
als ‘De Planke Kêêt’. Eerste uitbater was Korevaar, die later,
rond 1915, naar de Havenstraat verhuisde.

Ok zô genote ..?
Ok zô genote van ’t voeballe in Pole en
Oekraoïne? ’t Had aamel veul beterder gekanne
as die jochies mor beter betaold wazze geworde!
Laete me mor lekker geniete van de
rest van de sportzeumer van 2012.
We zitte nou aan ’t begin van de
Tour de France en laete me mor
hope dat die jongeloi op de fiets ’n
betere mentaolitaait hebbe. Stel ie
voor dà ze nè zo waainig mè mekaor
zouwe ophebbe as die gaste van
Oranje en mekaor ’t licht in de ôôge
nie zouwe gunne. In de baarege zou d’n êêne nae d’n aandere
‘t revijn ingereeje worre. Mor nie aan denke. Aamel mor roepe
om RESPECT en mooie briefies voor de wedstrijd voorleze.
Nêênt, dat respect was ’r nie richting de beeldbuiskijkers.
Vollegende keer mor uit ’n aander vaetjie tappe en speulers die
nie hore wille, motte mor gaon fiereljeppe of zôôiets. Vedder
gêên woord meer aan die balletrappers vuil maoke …
Over wielrenne gesproke.
In naevolle-ging op de
ronde van Slierecht, waerin
de
plaetselijk
bekende
Aorie de Jaoger, beter
bekend as Aoi de Wap, ooit
’n kostelijke rol speulde
deur op ’n daomesfiets ’n
paor rondjies mee te rije,
wier d‘r deur schooljochies ok gereeje om ’t kampioenschap van
de buurt. ‘k Weet nog dat ’t parkoers gewoon over d’n dijk
gong van de Kaoi tot de Boslaon. Daer naer beneejene en over
’t fietspad trug naer de Witte Brug. ’t Zalle zô ’n drie rondjies

gewist weze. Mot jie je aaige nou is indenke met ’t verkeer van
deuze tijd. De winnaer was Andries Struijk, zeun van Herman
Struijk, een lappiesboer in Wijk A.
Nou hoorde ik nog nie zô lang geleeje dat ’r op aandere plekke
in de gemêênte ok van die onderlinge koerse gehouwe wiere.
Kennelijk was dà bij mekaor bekend en zô zou d’r is een keer
tusse de kampioene van de wijke gereeje worre om ’t
kampioenschap van Slierecht. ’t Parkoers was gelege op de
Prelwegge langs de spoorlijn. Om hoevel rondjies dat dà gong,
is me nie bekend. Wel kan ‘k ie vertelle dat de race vervroegd
afgeblaeze is. ’t Schijnt dat êên van de knulle bij ’n
uitlôôppoging effe nie oplette en tege de afgeslote
overwegbôôm naebij de vroegere Planke Kêêt is geknald.
Kennelijk was de lol d’r toe af. Een winnaer wor nie vermeld in
de
uitgaove
van
de
Maarwestreek uit de jaere ’50.
Pure lol dus voor aal die
fietsende knullechies. Meschie
’n blommechie uit aaige tuin
van êên van de toeschouwers
voor hum die als eerste over
de getrokke krijtstreep gong.
Gêên zakke vol geld zôôas die
Oranjegaste asnog meekrege.
Maok ‘k ‘r toch weer nege
woorde aan vuil. Zonde toch!
Besjaon

