Van andermans folten ku-j ook leren.

21 meert 2016.

Donderdag 17 meert 2016 is in ’t HCO an de Van Wevelink(h)ovenstraote ’t
16e Groot Zwols Dictee e-ollen.
En umdät ik niet veur niks an de cursus
Zwols lèzen, skrieven en sprèken ebbe
met-edaon, kossen toch veer tienties, wo-k ’t
Groot Zwols Dictee veur gien geld missen.
Veur mi’j is ’t ondertussen toch al weer de
9e keer da-k der an ebbe met-edaon en
naor ik magge aopen . . nog lange niet de
leste keer.
En jao eur . . . èvenas veurig jöör is ’t weer klooien met de medärne techniek
en poft inies de eerste zinne op ’t skärm nog veurdät de aovend officieel van
stärt is egaon.
Gauw een plagien skieten,
miskien kan-k dan strakkies
èven spieken.

Wi’j wieren welkom e-ieten deur Arie Slob, directeur van ’t (H)Istrorisch
Centrum Aoveriessel en Iesselacademie.
De eer Slob gaven an disse keer
niet zelf mèè te doen en wol zels
’t uutrieken van de priezen
aoverlaoten an zien veurganger
Bert De Vries, as dank veur ’t
creëren van de meugelijkeid
umme ’t dictee in ’t HCO te
kunnen ollen.

Iernao was de beurte an Minke Kraijer. Die ieten netuurlijk eerstens de
sponsoren, de anwèzige Zwolse prominenten en ’t ienigste gemeenteraodslid
van de SP ärtelijk welkom. S is toch van sociaal ? . . Dus wieren alle anwèzigen
uut-eneudigd bi’j de eerstvolgende verkiezingen dan ook maer solidair te
wèèn.
Minke lei de gewiezigde spölrègels nog is èven uut, zodät ’t
dudelijk wier dat eerdere winnaers now ook weer konnen
winnen en begon döörnao met ’t oplèzen van de eerste zinne.

De stried um de Wieze Oele kan beginnen.
Umdät Palmpaosen an de deure ston te kloppen begun ’t dictee disse keer met
een aantien op een stökkien.
Met Palmpaosen kree-j vrogger een ane op een stökkien of een ge-aokt
net met baovenan een kärtelräntien. Der gonk een sinesappel in met
sukelade-eier en tussendeur a-j ärde sukereigies, azel- en walnötten.

Astoeblieft . . . umme maer
dät belaoft wat . .
Ik
edrukt en mosse gauw

èven met te beginnen.
Now
adde de penne al weer kepot
weer een andere pakken.

Maer umme maer èven in oew kindertied te blieven angen, wörren ons in de
twiede zinne ook weer naor de erinneringen evraogd.
Wa-j as kind ook zo’n verzamelaer?

Wi’j spören segaerenbänties,

sukerzäkkies, puppies, zepies, vingeruties, ansichtkaerten, kaugomplagies,
slöttelangers en wi’j adden be-eurlijk völle märkspelties ekrögen.

Minke krig de smaak now te pakken en wil der de gank inzetten, maer vanuut
de zaal wörren al eroepen dät ze nog maer bi’j de vingeruties bint . . .
Èven piano an !!
En dan kriegt de deelnemmers de därde zinne veur de koezen wöörvan, a-j die
veur ’t eerst euren, al denken . . . È ? . . . Nog is goed luusteren !
Endrik is vaogelaer ewörren.

As e in ’t bos naor vögelties giet luusteren,

is e be-angen met ansen an een touwgien, een värrekieker en niet te
vergèten een tässien met zien zakflessien.

Döörin zit een säppien van

alco-ol zodät ij gien kolde oeft te liejen as ’t weer niet ärg mèèzit.

Ik adde net de dag erveur, een veur mi’j vremd, spannegien waetervögelties
e-sköten en anderen mutten vraogen wat dit veur soort was.
Dus kon ik mi’j wel in ’t gedrag van die
Endrik de vaogelaer inlèven.
Bert Dijkink ad een mooie tekening van
Endrik emaakt , maer ik ebbe foto’s

Grote Zaagbekken

Oera . . wi’j bint op de elfte . . ’t zal now toch wel niet muuilijkerder wörren ?

As Minke de veerde zinne oples begriep ik inies dät, a-j older wörren ie
uutendelijk ’t meest uut oe erinneringen mut veraelen en dan ku-j meraekels
bli’j wèèn a-j nog bi’jbe-eurende foto’s kunt achter-alen.
Minke ef veur disse zinne een gedicht van aerzelf gebruukt :
Zukend naor beelden die op-eslokt bint deur ’t verlèden.
Een straote, een uus met verael, . . ooit oew lèven.
Niks tastbaers meer . . van oe ’t was.
Erinneringen kommen baoven met sfeer . . die oe umärmt.
Koester ze, . . sluit ze in oe ärte.

Nog ien keer zuchen en dan de
leste zinne.

Foto Harry ten Klooster

Now nog van een stellegien weurties de betèkenisse raoden en een paer
Zwolse uutdrukkingen begriepen en dan is ’t klöör.
Veurdät ’t naokieken kan beginnen krig eerstens Paul Gellings de gelègeneid
een paer gedichies veur te dragen.
Wi’j euren uut zien ni’je bundel Ingenious, zien
gedachten an ’t gemis aover de kastelein van ’t
literaire café In De Sinnepoppen.
’t Volgende gedicht giet aover ’t misterie van een
twiede uusien in Ni’jlusen.
Wi-j allenig in de zommer op de veersprong van
Ni’jlusen wonen of toch niet?

’t leste gedicht is ooit een inzending ewest veur ’t kandidaodstelling in de
stried um ’t Provinciaal dichtersskap en giet aover
Lierderoltuus.
Gillings wil nog wel kwiet dät de juryveurzitter der
wöörskienlijk elemaol niks van ef begrèpen en gien
idee ef van ’t bestaon van de mooie dörpen in
Aoveriessel.
Maer ’t kan netuurlijk ook wèèn dät die man de
veraelen van Tijl Uilenspiegel kennen en dan ku-j oe
ook ofvraogen . . . . Wie ölt now Wie veur de gek?

’t Moment is döör:
Naokieken ! Op ’t now nog anraken van de
blauwskrievende penne stiet de straffe van uutsluting . . dus alles wat folt is
wört in rood an-ekruusd.
Waerachtig . . . ik ebbe ’t nog elemaol niet zo gek e-daon, maer mien
buurman was toch weer is een stuk bèter.
De pepierties van de kandidaot winnaers wörren in-enömmen en de jury kan
an-t wärk. Weet ie wat ? Ik gao de bienen strekken en naor de bar èven de
kèle smeren en gève un ’t naokieken.

Jury:

Connie van Riessen, Jannie de Boer, Leo Egbers
Philomène Bloemhof

Maer goed dät ter pauze is en kunnen wi’j euren oe de anderen ’t ebben
edaon.
Want ie bint niet ni’jskierig, maer toch . . is-t leuk umme te weten.

Uutendelijk is de jury der uut en kan Bert de Vries de
prieswinnaers de bi’jbe-eurende priezen aoverandigen. Eerstens krèg Leo Egbers, die as winnaer
van 2015 de Wieze Oele ef mutten inlèveren, een
ölten Pèperbussien met een flesse drank derin.

En zo kommen wi’j der achter dät een directeur, as e niet in functie is, ook een
mense is en der maer wat bli’j met is nog ien keer, op zien olde stekkien,
officiële andelingen te maggen verrichten.

De derde pries giet naor . . . Wim Koster met slechts 40 folten.
De twiede pries göt naor . . . Annie Saris met . . . . 38 folten.

De ontkneuping van de aovend: verassen mi’j zels.
De eerste pries is veur . . mien zönne . . Jack Willemsen met . . 25 folten.
Now dät is wel een feesien weert. Dus naodät Minke alle de juryleden en alle
betrokken sponsoren ef enuumd en Albert Bartelds aer een roekertien ef
aoverandingd . . . .

Upsekee . . . met zien allen an de börrel !

Jack stiet (h)Ennie Vrielink van
Weblog Zwolle nog èven te
woord.

En wie aoste gien stemme ef
en
zich
maer
muuilijk
verstaonbaer kan maken zal
mutten opskrieven wat zi’j
bedoelen te zèggen.

Jilles Zuiderbaan of ook wel The Voice of Zwolle De Stemme van Zwolle is veur
disse aovend uut-e-neudigd umme ons met zien zangtelent te vermaeken.
De geboren (H)Oltenbroeker weet
best wel sfeer te creëren en zo
euren wi’j nao ies op een dag dät
zels de name malle Babbe ook in
Zwolse kroegies in de ronte giet.

Jille Zuiderbaan

De apklöre brökkies vinnen gretig oftrek want die smaken deksels goed.

Vrög de iene stripskriever an de andere stripskriever . . .
Zullen wi’j deel twie nog maer èven vaag olen ?

En zo kröp de gezellige aovend lankzaam naor zien ende.

Maer dan is der toch nog een kleinigeid die ik nog èven naoder zol mutten
verklören.

Hoe waere ik dit veraeltien ook al weer beginnen?
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Want weet ie wel oe ’t kump dät Jack Willemsen der in is eslaegd umme disse
keer de eerste pries te winnen ?
Umdät ik as Görendrögien zovölle folten make !
De leste tied sture ik mien veraelties eerstens naor em op ter correctie.
Ik lèze namenlijk aover mien eigen folten en. Maer Jack is der de leste tied
be-eurlijk in bedreven eraakt um mien skrieveri’je deur te lichten. Wi’j bint ’t
weliswöör niet altied met mekaere ies, maer dät löt onverlet dät ij meer folten
weet te vinnen dan ikke zelf.
Deur disse corrigerende taak ef Jack dus mooi de instinkers weten te slechten
en ebbe ik weer is ’t naokieken. Maer trots dät Jack ’t ef, bin-k netuurlijk wel.

Of dach ie soms dät ik de wieseid in pacht adde ?

Volgend jöör weer ?
. . . Ikke wè !

Görendrögien W.
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