
Vrugger moste de minse de ganse vaste door 
annestuk vaste.  Da war va asgoensdag tot 
poassutterdag, fièrtig daag annestuk nie 
genoeg iète.  Zieder da noa nog iene doeoen?  
Bedde poase moste de minse 
hunne poase hoon.  Da war gen bichte en 
daan een poar daag ternoa te communie gun.  
Dié zenne poase nie hielt diè woort in dièn têêt inne ban vanne 
kerk geslage en nie kerkelek begrave en da war toeoen een hiel 
schaan, diè gonk recht nedde hul.
 
Vroeger moesten de mensen de ganse vasten door aan een 
stuk vasten.  Dat was van Aswoensdag tot paaszaterdag, 
veertig dagen aan een stuk niet genoeg eten.  Ziet ge dat nu 
nog iemand doen?  Met Pasen moesten de mensen vroeger ook 
hun Pasen houden.  Dat was 
dagen later te communie gaan.  Die zijn Pasen niet hield die 
werd in die tijd in de ban van de kerk geslagen en niet kerkelijk 
begraven en dat was toen een hele schande, die ging recht 
naar de hel. 
  
Azze mansminse va vrugger 
déén ze e kestum aan en doa onner ne borslap.  Diè war 

brulloft ofzoe, daan déén ze é neuke aon en stoke ze é 
stofferke in ‘t boveteske van heun kestum.  Noa de hoemes 
gonke ze bekan allemoal bé tweefke inne café iene drinke.  Ast 
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hoeg middag war daan gonke ze terug ne tehunnest want daan 
stond het middagiète oppe tefel.  Hoe da doa op kwamp, doa 
woort nie be noagedacht, het war mer normoal dada vièrig 
stond.  
Als de mannen van vroeger ’s zondags naar de hoogmis gingen 
dan deden ze een kostuum aan en daar onder een 
kostuumvest.  Dat was aan de voorkant van dezelfde stof 
gemaakt als dat kostuum en vanachter was dat van blinkend 
satijnen stof gemaakt.  Ze hadden dan ook altijd een das aan 
op een wit hemd.  Als ze nog wat meer wilden pronken zoals op 
een bruiloft of zo dan deden ze een vlinderdasje aan en staken 
ze een sierdoekje in het bovenzakje van hun kostuum.  Na de 
hoogmis gingen ze bijna allemaal bij de weduwe Stevens in de 
café iets drinken.  Als het “hoog middag was” dan gingen ze 
terug naar huis want dan stond het middageten op tafel. Hoe 
dat daar op kwam, daar werd niet bij nagedacht, het was maar 
normaal dat het klaar stond.  
 


