Zeskamp op het Burgemeester Winklerplein …

Kermis terug naar het Burgemeester Winklerplein. Een veel
gehoorde kreet. Waarom eigenlijk niet? Zijn we de tijd van de
tentoonstellingen,
het
op
de
televisie
uitgezonden
spektakelstuk Zeskamp, de rommel- en voorjaarsmarkten,
muzekuitvoeringen, enz. vergeten? Kon het toen allemaal wel?
Dient het plein nu grotendeels als parkeerterrein voor het
winkelende publiek? Welnee toch? Er zijn toch meer belangen
dan alleen de commerciële!
Verworre tot perkeerplaetse …
De Slierechse Kaaremis gao weer aerdig over de tong. “Waer
mot ie wel of nie komme?” is de vraeg. In ‘n ver verleeje was ’t
nie aanders. Naer de jaerlijkse kaaremis keek bekant iederêên
in ons baggerdurrep uit. Veul spaorcentjies wiere opzij gelege.
Ieder kwam wel effe naer ‘t kaaremisterraain. Veraal op
zaeterdag was ‘t ’n drukte van jewelste. De buiteafwaarekers
kwamme vrijdags met de traain naer huis. Een dag laeter

wazze ze te vinge op de kaaremis. D’r wier hêêl wà gedronke.
Opstôôtjies en vechtpertije bleve nie uit.
De vóórpret begon al met ’t opbouwe. De jeugd liep uit naer ’t
stesjon om de goederetraain te begroete. Ze keke d’r ôôge uit
bij ’t aflaoje van de attrebute. De selonwaoges krege een plaets
onderaan d’n helling van de Stesjonsweg. Veul bekeke wier ‘t
stôômmesien van de carresèl. Overaal in de Kaarekbuurt wiere,
mêêstal op parteculier terraain, de attraksies opgebouwd.

Dat wazze behaaleve de stôômcarresèl, een poffertieskraem,
schommels, een schiettent, de tent van de Dikke Daome, ’t
theaoter, de Kop van Jut, d’n oliebollekraem, d’n hôôge glijbaon
én de centdraaimeule die voortbewoge wier deur een paerd.
De koekkraem sting voor ’t kantongerecht naest ’t raedhuis. ’t
Koekslaon, in ’n ontruimde rijtuigestal, trok veul bezoekers. De
rijtuige wazze aareges aanders gestald. Ze zoue deur d’n
drukte toch nie kanne uitrije. ’t Rad van avventuur sting ok in
deuze buurt.
Nie allêên de Kaarekbuurt vierde ’t zeumerfêêst. Draaiurregels
trokke langs d’n dijk. Venters mè pepiere mutse en meulentjies
trokke rond. In kefees wier meziek gemaokt en bove in de
societaait aan ’t Middeveer was een café-chantant. ‘t Hêêle
durrep was in kaaremissfeer. Draaimeules wazze ok nog
verspraaid over Baonhoek en De Kaoi.
Ze gavve mekaor kaaremisgeschenke. Veraal koeke mè suikere
opschrifte viele in de smaok. In 1913 wier zô'n kaaremis voor ’t
lest gehouwe. ’t Vollegende jaer wiere de vermaokelijkheeje
nog wel opgebouwd, mor deur ’t uitbreke van d’n oorlog en de
daermee saomehangende mobelezaosie gong ’t fêêst nie deur.

We benne zô’n 100 jaer vedder. Nog aaltijd houdt de kaaremis
de gemoedere bezig. Zôôas vroeger, uitgesmeerd over d’n
hêêlen dijk, gao nie meer. Mor waer dan? Slierecht het aalles
volgebouwd en de plekke waer ’n hedendaegse kaaremis kan

staon, de plaaine en plaaintjies, zijn verworre
perkeerplaetse in ’t belang van de middestand.

tot

Burg. Winklerplaain …
‘k Weet wel, die mense motte hullieze zaok ok draaiende
houwe, mor om te zegge dà ze ’t monepolie hebbe op een
plaain, gao me toch wel ver. ’n Plaain is, bij mijn wete, van de
gemêênte. Laete we dus mè mekaor overêênkomme om ’n paor
daege de kaaremis ’n plek te geve die de inweunende wense. ’t
Geluid nie aals te hard. Host iederêên zal tevreeje weze!
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