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door Dick Bakker 

 

Ingang was aan de ds. Baxstraat, tussen het badhuis van ZVH, de demp achter Boomgaardspad en 

kerkhof lag de met schutting ommuurde tuin van speeltuinvereniging Het Zuiden. 

Ik zie het nog zo voor me. De poort naast een gebouwtje waar de opzichter huisde en toiletten 

waren. En dan links de grote zandbak. Een paradijs voor een kind. Ik heb er wat gegraven, taartjes 

gebakken en circus gespeeld onder leiding van Henk Veldhoven, toen nog redelijk ter been. Hij had 

een dompteurs-uitrusting en speelde de dompteur en wij de wilde dieren. We vermaakten ons 

kostelijk. Een groot terrein met zandbak, hoge glijbaan, schommels, wippen, looptonnen en 

klimpalen.  

Rechts een draaimolen, wippen, ringen, rekstok, klimpalen en een draaiton met daarboven een touw 

met knopen om je vast te houden. In de grote zandbak werd gespeeld met schepjes, emmertjes, 

vormpjes en zandkastelen gebouwd.  
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De grootste attractie was de glijbaan met een bocht erin. Je moest er twee trappen voor op. 

Wanneer de baan droog was, gaf de oppasser een grote lap met boenwas voor onder het kleedje van 

de uitverkorene, die als eerste naar beneden mocht en begon de pret. Je moest wel een kleedje zien 

te bemachtigen, anders zag je broek er niet uit en dat stelde moeder niet op prijs. Maar soms kon je 

er niets aan doen. Dan zat je klaar op het kleedje te wachten tot de baan vrij was. Een flinke afzet 

met je handen en je schoot naar beneden. Echter zonder kleedje, want dat had een grapjas achter je 

stevig vastgehouden of dat het matje de reis naar beneden alleen maakte. 

Soms was er een pestkop, die halverwege in de bocht bleef zitten. Dat belemmerde de doorstroming 

en ontstond er file in het trappenhuis. Totdat er een stoere knaap toch ging en in volle vaart en een 

flinke trap de pester naar beneden werkte.  

En dan het gebouwtje voor binnen activiteiten. Je mocht er niet zo maar in. Je moest lid zijn. In dat 

gebouwtje werden allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Ook een mondorgel club. Ben ik 

ook een blauwe maandag op geweest maar toen al bleek dat van muziek houden en muziek maken 



twee heel verschillende zaken zijn. Had voor zingen een 4 op rapport dus het zangkoor ging ook aan 

mijn neus voorbij. 

Tijdens zo een les op een zomerse avond met de grote openslaande glazen deuren open, werd Dick 

Borger, bijnaam Sum, een 5 jaar oudere belhamel, er door de dirigent uitgestuurd. Dat heeft de 

dirigent geweten. Sum klom naar boven bij de klimpalen en ging daar zitten spelen dwars door alles 

heen. Zo konden wij genieten van een onder de klimpalen staande tierende dirigent en een veilig 

boven zittende, straatdeunen spelende Sum. Uiteindelijk werden we allemaal naar huis gestuurd. 

Voor de dirigent was de avond verknald. Wij hadden ons prima vermaakt. Met Dick Borger is het 

trouwens goed gekomen. Bij de AJC werd hij mijn koppelleider en later kwam ik hem tegen op het 

stadhuis als raadslid. 

Mooie tijd, mooie herinneringen. 

 


