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An-t  begun van de meteorologische lente wier  ’t  ienies winter . . .  
Toen de weergoden angaven dät ter baoven Scandinavië een ogedrukgebied 
an-t opbouwen wazzen, konnen  wi’j der van op an dät ter een iezige klode 
wint  vanuut  ’t  noord-oosten  onze kante  op kump.   
 

En jao eur . .  Die malloten van de telegraefzender SBS-6  gelieke  alweer an  

’t zaeneken aover  een  11-stedentocht ??  . . .  dan e-j toch de goedwies kepot !  
 
 

Alleent . . deur de inies an-olende vrieskolde 

konnen de iesverenigingen met völle 
inspanningen een iesvloere bewärkstelligen 
wöörop de verenigingsleden de skeuvels  konnen 
onderbinnen.  
 

Disse keer bin-k is èven wèèn kieken op de 
iesbane van HWZ an de Kuyer-uuslaan.   

 
 
 
De leste keer dät ik op de bane van 
disse vereniging bin ewest is meer 
dan 55 jöör elèden, toen wi’j nog 
met de klasse van de praktische 
ambachtskoele gonnen skaatse-
lopen  bi’j  Urbana.  
 
 
 

 
Ien van mien leste wärkgever is HWZ ewest . . . dät ston veur (h)Ollandse 
Wegenbouw Zanen.     De collega’s  van  ’t planbureau gebruukken nog wel is 
de kreet  (h)Alen Wöör ’t Zit  as  ter weer  een begrotink mos  wörren  emaakt.    
 
Die  kreet wazzen ook op  1e en 2e meert 
van  toepassing  op  de  iesbane  van  
HWZ = (h)Ärfte, Wiethem, Zalné  .  .  . 
 

vermaek  . . was  döör  te  alen. 



Ewaopend met een kleine camera e-k zaoterdesmiddes èven toestemming  
evraogd te mogen kieken.   Elaas veur de verenigink wazzen  ’t  niet  ärtstikke 
druk en der ad best nog een kladde volk bi’j ekunt, maer diegenen die der wel 
waeren  adden now genog ruumte  umme un baanties te trekken zonder dät de 
dauwelende  en krabbelende kleine kinder  aover-oop zallen  wörden  erejen.  

  met goei’je  wille ku-j gerust allebeide skik ebben. 

 
En juust die kleinties . . . Wat now kolde wind ? . .  Döör ebben zi’j elemaole 
gies last van  .  .  onvermuuibaer  skoeven  zi’j  aover de  ies.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kieken zo now en dan is naor Pa en Moe 
maer  ’t  ies  is  onweerstaonbaer  
antrekkelijk . . . en  eerlijk is eerlijk  . . .   
ze straolen van gezond-eid . . .   
’t was gewoon een pracht  umme  naor  
te kieken. 

 
 
Ik ebbe een posien op de 
kleinties  elet . . . echt as 
ter toch iets is wöör wi’j as 
volwassenen toch wel 
vake onze plase op ’t 
lèvenspad eerstens willen 
beskouwen,  griepen  die 
kleinties onbevangen ’t  
vermaek met beide ansen 
an. 
 

 

’t Is jammer dät de zundagmorgen de dooit invielen en de iesbane eslöten mos 
wörren.      
 

Ik waere der dus gien dag te vrog.   Dät  is  now  ienmaol  Nederland.  
 
 
 
 

 

8 meert  2018.  
                                                Görendrögien  W.    


