Het Burg. Winklerplein in vroeger dagen (tekst foto)
Het Burgemeester Winklerplein werd midden jaren ’50 aangelegd. De foto
geeft een rustiger beeld te zien dan nu. Na de ingreep met het plaatsen
van de kiosken ontstond een nieuwe situatie. Nu liggen de plannen klaar
voor een volgende ingreep. Een ontmoetingsplaats is het door de jaren
heen gebleven. Vooral op de wekelijkse marktdag op woensdag is de kans
groot een bekende tegen te komen! (B.L.)
M’n êêste brommertie
Dà mos netuulijk een Puch worre, want zô’n buikschuiver as een Zündapp
of Kreidler daer wou ie nò nie dôôd mee gevonge worre. Die wazze voor
ouwe nozems. De kwaolitaait was wel stukke beter as van ’n Puchie. M’n
êêste Puch was een oud bêêsie, mè zô’n brêêje koplamp, ok wel kikkerbek
genoemd. Twêêdehans netuulijk, want nieuw was veulste duur, ok al
waarekte ik toe al. Ik koch ’m voor 125 gulde van ’n kelegao. Dà was
gêên geld, vong ’k.
Toe ’k ’n keertie ’t achterlampie mos vervange, zag ’k dat ’r grôôte
roestgaete in ’t achterspatbord zatte die listig weggewaarekt wazze mè
kauwgom en ’n liksie witte vaaref.
Toch hà‘k niks te aarementiere over ’t brommertie, want zeumer of
winter, haogel, regen of snêêuw, êêne trap en ’t motertie liep as ’n
zonnechie. Voor ‘n paor cente kaailde je ‘t tanksie vol mè mengsmering en
kò je zô’n 130 kilemeter rondrije. As ’t ‘n mooie zeumerdag was, honge
d’r hêêle groepies jonges en maaisies rond op ’t Winklerplaain met d’r
brommerties. Tegewoorig zouwe ze dat hangjongere noeme. Een bietjie

flêême bij de maaisies, een petatjie haole bij ’t Zwaontjie, ’n koud pijpie
bier haole bij de Maotkan,’t was aailijk best wel ’n gezellige boel. Dan
wazze onze ouwers hêêl wà slechter af, die mosse om mekaor te zien
over de Kaarekbuurt flenere en mogge nie stilstaon, veraal nie in groepe.
We reeje ok wel is naer de Ponderosao, een grôôt jongerekefee in
Hoornaer, maor allêên in de zeumer. ’s Winters was dà gêên doen, want
dan vrore je kluive bekant an ’t stuur vast.
We gonge netuulijk ok op vekansie met d’n brommer. Waernaer toe?
Renesse netuulijk. Dà je daer haalef Slierecht tegekwam, maokte nie uit.
We gonge mè vijf man staarek, m’n beste maot Kees voorop, want die
was t’r al êêder gewist. Blijkbaor was t’r toch een klaain foutjie in de
navvegaosie van Keese geslope, want we wazze temet 6 ure onderweeg
gewist voordà me Renesse binnereeje. We mosse êêst mor is een
slaepplaets regele voor de nacht.
D’r wazze jonges die met ’r slaepzak onder ‘t strandpaviljoen gonge legge,
mor die wiere elleke nacht weer weggejooge. Die liepe dan doellôôs ‘s nas
met ’r slaepzak onder d’r aarem deur Renesse te krensele.
We konne in ’n ouwe koeiestal slaepe bij ’n boer voor ‘n paor guldes per
nacht. ’t Was nie bepaold ’n hotel, want ’t was daer hêêt en d’r wazze
hêêle zwaareme meezikke. We wiere hêêmel lek gestoke en bij ’t wakker
worre zagge me d’ruit ovve me aamel de maozele hadde.
Nae twêê weke vekansie mè prachtig weer, gonge me weer op huis aan.
In nog gêên 2 uur wazze me weer thuis. Deuze keer hadde me wél op de
ANWB-paolties gekeke.
Een mandemaokertie

