
Totte mullert vanne joare fèèftig inne veurige ieuw gonke we inne 
winter vantêêt nog be kloanken oan net school.  Da war zoe wa 
werremer oanne vut.  Egelek deen we da oog vur goe te kunne sleure.  
Oppe spulplak mieke we daan een sleurboan en zoevulste mier dadder 
doa op sleurde hoe langer da dij sleurboan woord. Alle jung liepe daan 
achterien be mer ne goaje mièter tussen vur hunne oanloep te pakke 
ne de sleurboan.  Vantêêt warre ter oog dij halfwièg lengs de sleurboan 
gonke sten en daan iene putteke labde.  Dié suggelièr diè ant sleure 
war diè vielt daan en allemaan dié doa achter sleurde diè vielte doa 

daan bovenop.  Zoe lage vantèèt mier as 
tien jung op nen hoep want allemaan dij 
doa achter warre dij koste nie stoppe en 
dién hoep woort altèèt met gruder.  Ich 
hem es iene gewete diè oog putteke 
gelabt woort dor zoe een hèmelek 
menneke mer diè gevalle war da war oog 
è lestig burzeke en diè gonk be zen 
kloanke inne haan ne diè dien da geden 
ha en diè sloeg be zenne kloank oppe 
nanere zenne kop da zenne kloank in 

twieë vloog. 
Tot het midden van de jaren vijftig in de vorige eeuw gingen we in de 
winter soms nog met klompen aan naar ’t school.  Dat was zo wat 
warmer aan de voeten.  Eigenlijk deden we dat ook om goed te kunnen 
glijden. Op de speelplaats maakten we dan een ijsglijbaan en zoveelste 
meer dat je daarop gleed, zoveelste langer dat die glijbaan werd.  Alle 
kinderen liepen dan achter elkaar met maar een goede meter tussen 
om hun aanloop te nemen naar de glijbaan.  Soms waren er ook die 
halfweg langs de glijbaan gingen staan en dan ene tackelde.  Die 
sukkelaar die aan ’t glijden was die viel dan en iedereen die daar achter 
gleed die viel daar dan bovenop.  Zo lagen soms meer dan tien 
kinderen op een hoop want iedereen die er achter was kon niet stoppen 
en die hoop werd altijd maar groter.  Ik heb eens ene geweten die ook 
getackeld werd door zo een heimelijk mannetje maar die gevallen was 
dat was ook een lastig ventje en die ging met zijn klompen in de 
handen naar diegene die dat gedaan had en die sloeg met zijn klomp 
zo hard op de andere zijn hoofd dat zijn klomp in twee vloog. 
 


