
We hebben ’t wel-is over ’de goeje ouwe tijd’, mor wat hè me toe toch ok ’n hôôp kattekwaod 
uitgehaold. ’t Wazze echte kwaojongesstreke! We wazze dikkels op De Punt van d’n Ouwe 
uibraaijing. Daer bonge me twêê naeste deure mè touw aa mekaor vast. Azze me dan aanbelde, 
konne ze gêên van twêêë d’n deur ope doen. Ok gonge me daer wel-is bellechie trekke bij ’t hêêle 
rijchie huize. Nae ’t leste huis holde me viao ’t gangchie achterom en daer gooide me dan aalle 
drôôgstokke van de paole. Dà gaf lekker veul kebaol! Ok hebbe me wel-is een mellekkarrechie 
meegenome, daer holde me mee deur de straete en aan ’t end van de straet liete me dà karrechie 
dan van de glooiing af de haove induike. Bij de Coperaosie in d’n Dijkstraet haolde me kertonne 
dôôze weg die me opstaopelde in de pisbak bij de Westerbrug. Bij bakker Verheij haolde me daernae 
spaonderbosse en gooiden die bij de dôôze. Een prachtfik netuurlijk. Wij holde gaauw ’n straetjie om. 
Laeter kwamme me trug en vrooge schijnhaailig aan aal ’t vollek wat ‘r gaonde was. We zijn nooit 
verraeje!   

Vroeger wazze d’r veul meer fruitbôôme in Slierecht. In ’t naejaer perbeerde me stiekum hier of daer 
wat te pikke. Van de neute kreeg ie van die bruine hande. Die wazze slecht schôôn te krijge. Dan kon 
iederêên zien dà je in de neute hà gezete. Achter appetheek Hoogland, die zat toe nog in de 
Kaarekbuurt, was een grôôte tuin. We gonge daer wel-is stiekum pere plukke. We klomme gewoon 
viao de Nieuwe uibraaijing over de schutting.  

We gonge ok soms op zondag bij Lien van Arkel de stoep af. As ’t dan lêêgeb was in ’t Klaaindiepie, 
konne me zôô over een paor aarefies bij Kees van den Herik komme. Daer zatte me dan in de 
appeltjies en de peerties. Deur de gantel gonge me weer trug. De ouweloi vrooge dan laeter aa 
mekaor: “Hà jouw zeun ok van die vieze schoene? Hoe komme ze daer nou toch aan op zondag, 
hee?”  

Mellekboer Koorevaor, naebij d’n Ôôsterbrug, had ’n bogerdtie achterin de Klaaine Kaarekstoep bij 
de Merbao. Daer plukte me heerlijke wijnpere. Laeter gonge me nog is. ‘t Viel nie mee om in ’t 
schemerdonker te zien om welleken bôôm ’t nou aailijk gong. In ’t donker zij me de pere op ’t Stort 
bij de Singel gaon verstoppe. De vollegenden dag, met ’t schoft van ’De Klop’, wij naer ’t Stort om de 
pere op te graeve. Wat hè me tóen op mekaor gescholde. We hadde d’n verkeerden bôôm te pakke 
gehad. ’t Wazze knoerharde stoofpere! Wat ’n belhaomels, hee!    

‘Nico’ 


