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Voorhuizerstraat, nu Kerkstraat (7)
Nico van Boeijen
Het rondje door de Voorthuizerstraat eindigt bij het café van Van
Dam met zijn vrouw Julia van Kernebeek. Daar op de hoek
woonde ook juffrouw Rikkers de handwerkjuf die les gaf aan jong
en oud. Jan Rikkers verhuisde het café naar het Stations koffiehuis waar veel Puttenaren een kopje koffie dronken met een
glaasje er naast, of alleen maar een neutje. Later verhuisde Jan
naar het dorp en had daar een drankwinkel met een kleine proeverij ernaast, bekend bij veel Puttenaren. Later nam Rikkerd Ruitenbeek deze drankwinkel over en .. alles bleef zoals het was, echt
Putten.
Het hoekpand werd overgenomen door Henk en Ger Vonhof, alle
twee uit Harderwijk. Zij begonnen daar een slagerij; Henk
slachtte achter en zijn vrouw Ger deed voor de verkoop. Ger
wilde meer en breidde uit met een cafetaria ernaast, en dat liep
geweldig, wij haalde er thuis elke zaterdag een frietje. De schuur
ernaast werd
verbouwd
met een bar,
tafels, stoelen, damesen herentoilet, en het
mooiste, met
een Juke
Box erin.
Op de foto is
te zien hoe
Wijnand Wildeman (schilder bij van Losenoord) op de achterwand
varkens en een krat Heineken heeft geschilderd, met de naam "DE
WAAG" erbij. Toen alles klaar was lag Wijnand naast zijn lege krat
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zijn roes uit te slapen/...
Niemand van de jongeren kon dansen, maar voor een kwartje gaf
de Juke Box drie plaatjes naar keuze. Wij drukten als derde
plaatje A8 in, dat was een plak plaatje, waarop je wat schuifelde
met een meisje... veel stelletjes hebben elkaar daar gevonden.
Op zaterdag liet ik onze hond uit via de Waag, hij kreeg een plakje
worst en ik een pilsje en zonder riem liepen wij een rondje verder.
Als wij met vakantie waren, paste een familie Mol uit Rotterdam
op onze hond. Bas Mol liep achter de hond aan. Die kreeg bij de
Waag zijn plakje worst en Bas een Pilsje. "Maar ik heb geen geld
bij me", zei hij. "O, dat komt wel goed hoor". Zo liep Bas 14 dagen
zijn rondje met de hond, en dat 8 jaar lang. Dat was dus Putten.
Tot de volgende keer.

