
Momentje veur jezölf. 

Eem zat van ’t wark nam ik zomaor een weke vekaansie.  
“Waar ga je heen?” vreug een collega toen ik zee dat ik pas over anderhalve weke weer 
trugge was op mien plek. 
Nargens hen.  
Ien van de dochters zee: “O, heb je vakantie? Wat gaan we doen?” 
‘Wij’ gungen niks doen, dizze vekaansie gung ik leuke dingen doen met mijzölf.  
Accordeon speulen, lezen, kleine klussies in huus afwarken en, bittere noodzaak want 
niet meer representatief, neie kleren kopen in Grun’nen.  
Met mien lengte nooit echt leuk, dus daorum doe ‘k dat het liefst allent.  
Ik nam de bus vanof het busstation in Roden en stapte 30 minuten later uut op het 
Zuuderdiep. 

Het vervelende was dat mij de rogge al een paar dagen parten speulde, dus het gung 
mij allemaole niet heel makkelijk of; ik leup wat holterig en kleren an en uut trekken 
mus met beleid en rustig an. 
In een pashokkie in een damesmodezaak wol ik drie broeken, een blouse en een jassie 
anpassen. 
Met beleid. Maar ok dan is het nog gewurm&gedoe. 
Broek an broek uut, nog een keer broek an broek uut en nog een keer, bloessie an en 
uut, jassie an en uut, körtum: ‘zwait veur de kop’. 
Toen ik d’r uut was wat ik wol kopen en uuteindelijk mien eigen kleren en schoenen 
weer an haar mus ik eem op de poef zitten die in het pashokkie stun.  
Haai jong, eem zitten. 
Ik keek omhoog en zag de tekst: ‘Momentje voor jezelf’……’ 
Daor heb ik nou hiel aandere associaties bij! 
Toen ik later in een schoenenwinkel ok nog neie schoenen haar vunnen was het tied 
veur een echt momentje veur mijzölf. 
 

In een hippe koffietent op de Grote Markt zat ik eem later op een barkruk  met een 
verse kraante en zachte, lichte jazz-muziek op de achtergrond; een vriendelijke 
Chinese ober vreug: “Madam. Did you order a cappuccino? Enjoy!” 
O man, wat enjoyde ik mien cappuccino en mien krantje; momentje veur mijzölf! 

 


