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Puuzelrit
De verêêniging “H.K.W.” zou over een maond vijf jaer bestaon. “H.K.W.” betekende:
“Het Kraokende Wiel”, omdat de club bij de Wiel opgericht was. Klaos de Neus was
voorzitter. Dien bijnaom kwam netuurlijk nie zô maor uit de lucht vaale, want Klaos
had ‟n gok, die d‟r weze mog. Ooit, in z‟n jonge jaere, had-ie d‟r knap last van gehad,
dat-ie zô genoemd wier. Êêne keer was ‟t verempeld tot ‟n bloedig treffe gekomme
mit ‟n vriendjie, dat bij een spellechie gezeed had: “Buut Klaoze, „k ziet ‟t aan je
neus!!” Mor zoetjiesaan was-tie aan z‟n goffert gewoon geraokt.
Nou vong die ‟t aaigelijk best leuk, as t‟r iemand tegen ‟m zee: “Hoe doe je ‟t nou
KLlaos, azzie je in de gang om mot draaie?” “Dan hou ‟k m‟n kop voorover, want de
grond haolt-ie niet”, of zôiets zee Klaos dan, en toe gong ‟t plaoge d‟r gaauw af.
‟t Bestuur van de club was „s aeves bij mekaor, om de viering te regele; vijf jaer is
uitaaindelijk gêên kattepis. Klaos had z‟n voorstel al klaor: “We houwe ‟n puuzelrit.”
“Hoe hà-je dat gedocht Klaos, want gêênêên hèt ‟r ‟n oto?” “Fietse netuurlijk”, zee de
voorzitter mit ‟n êênderand gezicht. “En wie gaot dat regele”, was de nieuwsgierige
vraeg van de aandere hôôgwaerdighaaidsbeklêêjers.
Daer had d‟n orgaonisaoter, saome mit z‟n vrouw Gon, diep over naegedocht, want
aan d‟n êêne kant wist-ie zeker, dat-ie zou gaon winne en aan d‟n aandere kant wou
die ‟t graeg in de hand houwe. Saome mit Gonne koos-tie voor ‟t leste. En toe kwam
‟t vraegstuk van ‟t uitzette van de de route aan de orde en dat dee die ok, saome mit
z‟n eegao. Ze wiere „t „r al gaauw over êêns, dat d‟n tocht zôveul mogelijk op de d‟n
Ouwe en d‟n Nieuwe Uitbraaiding most beure, omdat-jie langs d‟n dijk gêên kant uit
kan en stug rechdeur rijde kan nooit de bedoeling zijn van ‟n puuzelrit.
Als schielijk kwamme ze d‟r achter, dat over iets praote aaltijd nog makkelijker is dan
iets doen, moar toch lukte „t. Wel hadde ze bij ‟n huisie op de Sesjonsweg zô lang
lôôpe keutele, dat de mense die daer weunde achterdochtig kwamme vraege wat ‟r
opdee. Toe aales achter de rug was, zatte ze d‟r aaige saompies achter ‟n borreltjie
thuis te verkneutere en hoevelste meer neutjieslKLaos achter z‟n kieze had, hoe
tevreejener hij mit z‟n aaige wier.
Twêê daege voor ‟t fêêst sloeg ‟t nôôdlot toe. D‟n baos van Gemêêntewaarke had ‟t
nôôdig gevonge, om op d‟n Tienegt ‟n bordtie “Einde B-weg” ‟n end te verplaetse en
dat verrekte bordtie was nou krek in de puuzel opgenome. En daer gong op de
fêêsdag dus aales fout. Op dat punt liepe verschaaije huwelijke zwaer op de klippe
en ‟t end van ‟t liedjie was, dat ‟r hêêle slierte fietse verkeerd op de Prelweg terecht
kwamme.
De klante van de “Plankekêêt” keke d‟r ôôge uit. “Wat zouwe die loi nou motte?”
“Zeker ‟t land in om mellek te haole”, zee ‟n grapjas “D‟n oorlog is toch allang
afgelôôpe”, zee ‟n aander, die niet hêêmel meer bij z‟n positieve was. Bij ‟t
Hoenderpaark kwam ‟n kwaojen aaigenaer naer buitene, omdat deur aal dat gebel
de kippe van stok kwamme en ‟t end van ‟t liedjie was dat iederêên
staaildeurwaoternat naer huis gong, want ‟t was gaon giete. Mog-ie dus lid wille
worde van “H.K.W.”, dan ken dat niet meer, vanweges dat nog diezelfde week de
verêêniging opgedoekt is!
P.S. Je zel wel begrepe hebbe, dat Klaos de Neus nie bestaot, netas Suntereklaos.

