Hêêt hee…
Sjongejonge, wat ’n zeumertie. ‘k Mot wijd in m’n gedachte trug gaon
om m’n aaige te
herinnere dà me in 1975 ok zôôvel hêête daege achter mekaor hadde.
We wazze toe net trug
van de zeumervekansie uit ’t vroegere Joego-Slaovië, en hêêt dat ‘t me
bij thuiskomst was…
Zôô hêêt dà ’k as niet-liefhebber van zwemme verempeld ’t zwembad
opgezocht het. Wat ’n
drukte was ’t daer. En wat ’n gezellige plek om mekaor te ontmoete.
Jammer aailijk dat ’t
buitebad plaets hè motte maoke voor ’t nieuwe bad met de naom De
Lockhorst. Dut hoor ie
aal gauw as ie over ’t zwembad begint. Mor ja, daer zal ok weer veul
nostelgie aan te pas
komme. Herinneringe aan de jeugdjaere roepe vaok dinger op die
gepaord gaon aan fijne tijje

van vroeger!
’t Was nae de zeumervekansie op school. In de klaslekaole was ’t zôô
hêêt dà de kaainder
aallêên ’s oches les krege. D’r wier zôôwaer wà vroeger begonne en
rond haalef twaolf gong
school uit. Troperôôster! Gêên wonder dat ’t in ’t zwembad zô vol was.
Je kon d’r je aaige
aallêênig ’n bietjie nat maoke, dà koelde wat af, mor van zwemme was
gêên spraoke! D’r
wazze d’r wel die ’t perbeerde, mor daer kwamme aallêên mor botsinge
van. Troperôôster…
‘k Heb ’t daernae nooit meer meegemaokt. ’t Is mor goed dat de schole
zeumervekansie
hebbe en daerdeur geslote benne. Aanders zou ‘t bordtie ’hitte-vrij’ wis
en zeker uit de kast
gehaold zijn!
‘k Weet best dat ’t waareme weer voor hêêl wat mense lastig zel weze.
Ouwe van daege, en
mense mè tobberaosie aan de gezondhaaid. Ja, je het ’t weer nie voor ’t
uitkieze, mor goed
ok! Zeker wete! As ’t zô zou weze, hadde we onder mekaor nog veul
meer perbleme! Veule
jeugdiges zouwe bij de ‘hettegollef’ staon te springe van vreugde, mor
hêêle volleksstamme
zouwe ’de gloeiende kogel in de lucht’ wel achter ’t behang wille
plakke. We zalle ’t motte
neme zôôas ’t komt en ‘r ’t beste mè mekaor van motte maoke.
Ik vraeg m’n aaige wel-is af hoe sporters omgaon onder deuze
omstandigheeje. Zwemmers,
nou ja, die kanne allêên mor last hebbe van te hêêt waoter. Beter as te
koud, zou ’k denke.

Hardlôôpers: een bietjie mooi weer lijken me wel leuk, mor ik mot ’r nie
aan denke om ’n
marrethon te lôôpe bij 35 graeje. Bij voeballers zie je wel-is een stoppie
om wà slokke waoter
te neme. Die benne getraind en kanne wel tege ’n stôôtjie… mor toch!
Verzichtighaaid blijf
wel aangeraeje. Netuulijk, zou ’k zegge, motte d‘r gêên risico’s genome
worre. De
gezondhaaid is nummer êên teslotte!
As ie dut verhaoltjie geleze het, is de hette meschie aal verbij en hoor ‘k
’r aal zegge, as ze
naer buitene kijke en de lucht grijs en donkergrijs is: ”Wat ‘n
snertweer!”
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