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DE KERMIS 
 
We wore mit zes kinjer, 3 jongens en 3 maegdjes. Toe oos Pap is gestorven waas ut oadste 10 joar en ich 
het jongste 4 joar. Oos Pap en oos Mam hebben dit hoes samen gebouwdj. (Tuurkesweg 9B). Oos pap is 
gestorven toen het hoes nog neet aaf was. Det waas neet het ergste, we zoote en slepen allemoal druug 
mer doa waas gein inkomen, sociale voorzieningen bestonge nog neet en oos mam mos met 7 gulden ein 
week rondj koome. Det kreeg mam van de familie. Det waas pas crisis.  
Als det geh zeetj en huurtj hoe de wichter en de jeugd om geit mit centen, ich gun ze het allemoal, we 
haaje het neet , met de kermis kreege we allemoal 2 cent.  
Het oadste, oos To, die ging mit os noa de kermis. Aan de kerrek stong de carrousel en ein snoep tent. De 
carroussel kostte 10 cent dus doa koste we neet op. We koste allein mer kieke hoe ze rondj dreidje. Oore 
stonge we doa te geniete tot os To het meug waas. Komtj zag oos To, noe halen we os eine dropreem biej 
die snoeptent en dan goan we heivers. Twiee cent kosdje de dropreem. Onger ut loape trokken we aan de 
reem. De reem woord waal get langer, mer auch smaaler mer det snapdje icj toen noch neet.  
En zoëe gingen we allemoal drie daag noa de kermis alle 6 met 2 cent en zoe ging ut joar noa joar.  
Os To waas 13 en ich zeven. Toen kwaam ein tante oet Herten oppe kermis. Alle 6 de kinjer mostte biej 
heur kome en we kregen allemoal ein dubbeltje. Ich stong boeëte te dansen op het graas, ich reep almer 
To we kunne oppe carousel. Os To zagtj niks. Deur det we weg gingen noa de kermis reep os To os allemoal 
biejein. 
We stongen allemoal rondjom oos To. We vrooge wat d’r waas en toen zeet oos To als ge allemoal het 
dubbeltje aan mich geeftj dan hub ich 6 dubbeltjes en die geef ich aan oos mam, doa heet oos mam weer 
ein mik veur.  
We keken deindanger aan en goven zonger wat te zegge oos dubbeltje aaf en gingen weer noa de kermis, 
mét 2 cent, kieke wie de carousel dreidje en gingen weer met eine dropreem heivers. Toch woare we bliej 
en gelukkig . Dit is een woar gebeurdj verhaal. Sjoen hé, vindj ge auch neet 
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