
Bankzaoke en randzaoke 

As ie 30 jaer trug de Stesjonsweg af liep, wazze d’r op ’t êêste stuksie 
wel drie banke te vinge. Eêst kwam ie langs de ABN/AMRO, de 
vollegende was ’t Posketoor, daer hà je toendertijd nog de PostGiro en 
as ie de Rembrantlaon overstak dan kwam ie bij de Boerelêênbank. 
ABN/AMRO is ’n sushi-resterant geworre en de bank is hêêlemael uit 
Slierecht verdwene. De PostGiro wier ING en verhuisde naer ’t 
Bonkelaerplaain. ’t Posketoor is geslote en je kan d’r nou wol en stoffe 
kôôpe. De ING vertrok ok uit ons durrep. De Boerelêênbank (met as 
nieuwe naom RABO) verhuisde ok naer ’t Bonkelaerplaain en vollegde 
vorige maond ’t vôôbeeld van de ING; weg uit Slierecht.

Nou is t’r netuulijk wel meer veraanderd. ‘k Herinner m’n aaige nog dat 
azze me met de kaainder op vekansie naer ’t Gardaomeer gonge, datte 
me cheques van de giro meenamme. As we dan Iteljaonse lires nôôdig 
hadde, toge me naer ’t plaetselijke posketoor en haolde ’t geld daer. 
Euro en pinne bestinge nò nie. Pinne wier voor ’t êêst mogelijk in 1988, 



mor kwam pas echt in de mode in 1991/1992. ’t Woord ‘pinne’ kwam in 
1992 in de dikke Van Daole. In de êêste jaere mos ie je kaortie nog echt 
in ’t apperaot bij de kassao stoppe. Nou hoef ie as ie nog pint, ’t passie 
d’r aallêên nog maor een bietjie langs te zwaaie. Steeds meer zie je ok 
mense met hullieze tillefoon of zellefs d’r horlozie langs de scanner 
gaon.

Kortom, toe ‘k in de krant las dà per 1 juni 2023 de acceptgiro ’t lôôdjie 
legt, verbaosde mijn dà nie echt. Hoeveul keer gebruik ie die aailijk 
nog? Ja,’vroeger’, toe ‘k nog ’n oto had zonder apperaotjie om de 
maximaole snelhaaid in te stelle, vong ik regelmaotig een briefie met ’n
acceptgiro van m’n vriende van ’t CJIB in Lêêuwarde op de mat. A ‘k nou
een rekening krijg met ’n acceptgiro d’r bij, dan betaol ik die viao iDeal. 
Vaok sneller en makkelijker. Zellefs dat is aalweer ouwerwets   “Zal ik ie
een tikkie sture,” vroog onderlest iemand aa mijn. ‘k Hà gêên idee waer 
ze ’t over had. Mor ondertusse ben ‘k ok dà truucsie machtig en hè ‘k 
m’n êêste euro’s weggetikt. Voor de goeje doele zal ’t een tegevaaller 
worre dat de acceptgiro verdwijnt. Dikkels ving ie die aan de brief die 
ze je sture om ie aan te zette tot ‘n donaosie. Gelukkig kan dà dus nog 
tot 1 juni 2023!

Gert


