
Naer de Floriaode 
 
Hoewel ‘k và m’n aaige nie zô aareg blommig ben, ‘k hè zôgezeed hêêmel gêên groene 
vingers, zij me toch met de traain naer de Floriaode gewist. Deuze keer wier die lekker 
centraol gehouwe, in Venlo dus. As t’r iets mor êêns in de tien jaer plaetsvingt, kà je daer best 
is gaon kijke, hee. We hadde nog goejekôôpe kaorties voor de traain, want as ie ’t nie 
bijhoudt, weet jie ommers gêên êêns meer hoe of ’t waarekt op ‘t stesjon. As we naer ’n 
bestemming gaon mè parkeerperbleme, gaon we vaok met de traain. We vertrekke graeg 
vanuit Slierecht en zeker nou d’r ’n stesjonnechie bij gekomme is bij Baonhoek. Wel aareg 
dicht bij Slierecht Centraol zà ’k mor zegge. Nou wisse we dà je daer je kaortie nie kan 
stempele en zonder OV-chipkaort ok gêên kaorties kan kôôpe. Ik ben wel ‘n grôôt 
voorstander van zô’n OV-kaort hoor, ’t is wel effies wenne. De knipperd was hêêmel nie bôôs 
en zee: “Stempel mor in Dordt. Zô gezeed, zô gedaen. Van Dordt gonge me in êêne ruk naer 
Venlo, d’r was gelukkig plaets in de Intercity aanders was ‘t ’n Interstaotie geworde. Daer 
êêmel angekomme, mosse we mè pendelbussies naer de Floriaode, dà was nog ’n menuut of 
tien rije. Op êên schrêêuwlillijk nae bleef iederêên die in de rij sting rustig. We namme êêst 
wà te ete en te drinke, gonge daernae met d’n  Ôôsterijkse gondel over ’t hêêle teraain heen. 
Sommige loi wazze d’r nogaal bunzig voor. We zagge ’n aallegaortie an aanderande bôôme. 
D’r zijn wel blomme, mor voor veul blommechies mò je naer de Keukenhof gaon. D’r stonge 
ok plantjies op waoter. Me man wil ok wel is ’n tuintjie beginne, mor ik zeg altijd: “Ik hoef 
gêên vors vlees uit de tuin, zôôas slakke, goutorrecchies, pissebedde, en zôô. Verschaaijene 
lande hadde heullieze negosie meegebrocht, mor d’r stonge meer toeristische 
niemendallechies as gewassies. Om zô´n uur of vijf gong bekant d’n hêêle meute naer huis, 
wij wazze ok zô gaor as daauw. As ie d´n oto op de parkeerplaets hà staon, mos ie ok nog met 
´n pendelbussie mee. Mor dà was veul beterder geregeld as voor de traaingangers. Afijn, de 
rije groeide en groeide en we zijn toe mor op ´n banksie gaon zitte en hebbe ´t is aangekeke. ´t 
Lekend wel oorlog. Ellebogewaarek! Uitaaindelijk was iederêên in overvolle busse afgevoerd 
en omdat ´t nog zuk mooi weer was, hebbe we op ´n zonnig terrassie nog lekker asperzies 
zitte peuzele. Aal met aal ´n hêêle leuken dag, mor ´k zou d´r bepaold niet hêêmel voor uit 
Chinao komme! 
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