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Naer de vierdaegse in Nijmege
Saompies zitte we vleede week een donderdag lekker in ‘t zonnechie in d’n tuin, Riet en ik.
Zôôas gewoonlijk springe we vrolijk van d’n hak op d’n tak. “Nou”, zeg ze lachend, “en weet jie
wà ’k maarege gao doen? Dan gao ’k op stap! Naer Nijmege, naer d’n aankomst van de
vierdaagse. Dà ’s leuk, joh, ’k ben d’r wel is meer gewist, mè m’n schôôndochters. Je kijk je ôôge
uit. Je weet echt nie wà je ziet. We hadde gladiole gekocht en azze me mense zagge zonder
blomme, gavve we ze d’r ’n paor. ’k Stao nog op de foto met een lachende monnik die
meegelôôpe had. Dolblij was tie. Of ’t ’n echte monnik was of ’n verklêêjde, dà weet ’k nie, mor
’t was leuk. We dêêlde ok schijfies komkommers en spekkies uit aan de lôôpers. Die maaider
hadde ok gewoon aanderand lekkers meegenomen, zôôas toosies en bonksies worst en hompies
kaes. ’k Neem wél een klapstoeltjie mee en ’k gao met de traain.” We praote vedder over
koeichies en kallefies en as ze weggaot, wens ’k ’r hêêl veul plezier in Nijmege. “Maaid, gao
mee! ‘k Weet host wel zeker dà jij zôôiets ok aareg leuk zal vinge! Dan kom ‘k ie om hallef tien
haole.” Êêst stribbel ik nog tege. “Nee hoor, we hebbe afgesproke om maarege is hêêl goed te
waareke hier in huis. Je weet dà me ‘n hortie weggewist zijn en van de week hè ’k met die
waaremte ok al nie aals te veul gedaen en nou mot ‘r echt is hêêl goed wat beure!” Trewijl ik ’t
zegt, krij ’k gelijk al spijt. Dat huis ken ommers wel wachte, mor aal die lôôpers nie! “Goed! Ik
gao mee. Harstikke leuk!”

Belevenis
Hoe lang was ’t geleeje dà ’k in ’n traain zat? Was dat die keer naer D’n Haog op prinsiesdag?
Zes jaer geleeje? Of messchie wel acht of zô? Riet blijk al kaorties gehaold te hebbe. Dat was nog
knap lastig ok. Je mò tegewoordig, gewoon buite, van aalles intoetse en de zon scheen ok nog
percies op ’t schaarempie van dat apperaot. Niks gêên loket met ‘n stesjonsmedewaareker in een
mooi uniform waer ie ’n kaortie ken kôôpe net as vroeger. Belnêênt, aalles geötomaotiseerd. Met
een chip- of betaolkaort kom ie aan ’n kaortie. As ie die nie het, kè je nie êêns mè biljette betaole,
belnêênt, allêên mor mè munte. En de prijs? 59.90 euro! Hoe zou ie dat ooit in munte motte
betaole? Trouwes, begin zestiger jaere reej ik met ‘n traainabbenement ’n hêêle maond naer
Gurrekom en trug voor rond de dertig gulde!) Gelukkig hà Riet hullep van ’n aerdige knul
gekrege … As ie zelde met de traain meegaot is ’t een hêêle belevenis, hoor. Overstappe in
Geldermalse, nog is in ’s Hertogenbosch en dan aal die drukte nae percies twêê ure in Nijmege. ’t
Zoeke van twêê bejaerde daomes naer ’t goeje perron of d’n uitgang. Een praotjie met een Poolse
daome of met een vrouw die ok naer Nijmege gaot. Wat een belevenis!

Twintig rondjies Wengerde
We vollege gewoon de lange stoet bezoekers met onze stoeltjies en een grôôte tas op wiele, vol
met ete, drinke en lekkerties. Al gaauw zie me de êêste lôôpers. Oh, wà leuk! De vorige kere kon
Riet gewoon op d’r stoeltjie langs de kant van de ’Via Gladiola’ gaon zitte. Nou staon d’r
dranghekkes langs de kant en al aerdig wat mense. We komme te staon achter een ploegchie, uit
Putte op de Veluwe, dat êêne Gerrit kom binne haole en een groepie uit Noordwijk. Gelijk is t’r
contact met een gezellig praotjie. Bij toerbeurt maoke ze ok gebruik van Riete stoeltjies die

achter ons staon. Pal voor ons gaon de lôôpers verbij. ’t Is geweldig! Wat een prestaosie! Zellef
liep ik mè vriendinne regelmaotig een rondjie Wengerde, dà ’s ongeveer acht kilemeter. De
mense hier lôôpe dus vijf van zukke rondjies op êênen dag! En dat dan vier daege achter mekaor!
Wat een geweldige klus! Twintig rondjies Wengerde!

Aaldermooiste
Putte hè regelmaotig contact mè Gerrede. Hij lôôp zus en zôô. Hij lôôp daer en daer. Hij is al in
Malde, nog mor ’n uur! Opvaallend is ’t hoevel d’r gebeld en geSMSt wordt. Sommiges praote
d’r femilie of vriende gewoon naer d’r aaige toe. Prachtige, ok buitelanse, meziekkurrepse,
seldaotekelonnes, verêêniginge, en aareg veul individuaoliste blijve in êêne lange strôôm aan ons
verbij gaon. Hoevel aanderande vlagge worde d’r meegedraoge? Wat een mense langs de kant.
Aallemael eve vrolijk en opgetoge. Aals mor deur wordt ’r geklapt en gejuicht. Een kaokefenie
van geroep, getoeter en gezang. De balkonnechies van de huize zijn overbevollekt mè blije en
joelende mense. Lange lôôpers, klaaintjies, dikkes en maogeres. Vieves en afgepaaigerdes. Op
klompe, mè laerze, op slippers of sendaole. En dan aal die petjies, hoedjies, snoepkranze, bordjies
met opschrifte, belonne in aanderande vurreme en netuurlijk de duizende bosse gladiole. Je kom
écht nie uitgekeke. We hebbe gêênêêns tijd om te ete, zôôvel is t’r te zien. D’r zijn d’r die
dansend naer de finish huppele, mor d’r komme d’r ok zat bekaf en strompelend aan. Sommiges
worde tusse aanderes in bekant gedraoge en voortgesleept … De saomhorighaaid bij zowel de
deelnemers as bij ’t pebliek zijn messchie wel ’t aaldermooiste …

Vollegend jaer weer?
Aal met aal is ‘t een kostelijken dag. We lere veul over ’t huidige raaize en we hebbe hêêl veul
bewondering voor aal die sportievelinge. We wete nou ok dat ’r op hêêl ’t stesjon van
Geldermalse gêên êêne weecee te vinge is. Dat ’r vieze traaine mè kepot gesneeje stoele rondrije,
mor ok dubbeldekkers en prachtiges mè mooie pluze beklêêjing en spesiejaole ruimtes voor de
fietse. Wà me aaltijd bij zal blijve zijn aal die wandelaers, soms prachtig uitgedost, en aal die
kijkers. Mor veraal: de sfeer van gezellighaaid. As Riet nog is komt, zà me net as aaltijd wéér
hêêl wat bij te kletse hebbe. En ’k zal ze beslist vraege: “Hee Riet, dat was leuk, hee. Vollegend
jaer weer?”
Korsjonnao
P.S. De slôôp van d’n Ouwe Uibraaijing is in volle gang. Op onze website is dat aamel prachtig
te vollege.

