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Blessureleed vervolgt Badmoos
(van onze sportverslaggever)
aast Kees K. is ook een ander
gerenommeerd lid van de
Badmoos
langdurig
geblesseerd. Dit maal spraken wij met
Appie R. (inderdaad familie van Appie
H.) in zijn riante villa in een
Zevenbergse nieuwbouwwijk over de
gevolgen van een slepende blessure en
het hierop volgende moeizame
revalidatie proces.
Zal het einde van je revalidatie periode
gelijk vallen met het opleveren van je
nieuwe woning?
"Welke nieuwe woning ?"
Je bent toch in de ziektewet een nieuw
huis aan het bouwen?
" Nou, dat is niet helemaal correct, ik
heb wel lang in de ziektewet gezeten,
maar dat wil niet zeggen dat ik zelf een
huis bouw. Ik bedoel ik bouw wel zelf ,
maar het is niet zo dat ik dan ook zelf
bouw. Snap je.”
Nou nee, niet echt. Je zult toch zelf ook
wel een bijdrage aan je nieuwe huis
willen leveren ?
"Ja, ja doe ik ook. Ik regel van alles
zodat familie, vrienden en kennissen
zich hier bezig kunnen houden."
Oh, je houdt je dus bezig met de
delegatie
van
de
diverse
bouwactiviteiten ?
"Ja, het meeste werk laat ik aan
specialisten over. Er zijn maar een paar
werkzaamheden die ik zelf verricht."
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Zoals ?
Nou je moet hierbij denken aan de
inkoop van het bier voor het slaan van
de eerste paal, voor de eerste steen die
we bekeken hebben, voor de eerste
steen die we gekocht hebben, voor de
eerste steen die gelegd is, voor het
bereiken van de eerste verdieping, voor
het bereiken van de tweede verdieping
en voor ......... Shit ik moest toch nog
een keer bier halen ? Oh enne ik heb
ook zelf de steuntjes van de radiatoren
op zolder geplaatst."
Interessant allemaal. En dit alles is
perfect verlopen?
"Ja hoor, er is nooit bier te weinig."
Ja oké, maar hoe zit het met die
steuntjes ?
"Nou de verwarmingsspecialisten
hadden nog nooit zo iets perfects mee
gemaakt."
Echt waar ?
Ja hoor, ik heb zelfs de mannen die het
zooitje hier kwamen aanleggen nog
moeten
corrigeren
en
diverse
aanwijzingen moeten geven. Achteraf
heb ik er spijt van, dat ik heel die
verwarmingszooi niet zelf heb
aangelegd."
Dit is allemaal zeer verantwoordelijk
werk, dit zelfde verantwoordelijke werk
voert u ook uit in uw bestuurdersfunctie
van de vereniging de Badmoos ?
"Ja, inderdaad. Ik regel zowat alles voor
de vereniging. Ik in de contributie, ik
regel de vrouwen die na afloop met de
mannen mee douchen, ik regel de
teeravond en ik regel ........ Shit, wat
regel ik nog meer ?"
Misschien moet u nog iets regelen voor
de "Badmoos open"
"Welke Badmoos open ?"
Nou die van 13 juni! "Shit, moest ik dan
niet naar een concert van ....Van wie
ook weer ?"

Rectificatie
(van de redactie)
n ons vorige info magazine heeft de
redactie
niet alert genoeg
gereageerd op een wijziging in de
keuken van Kees K. Zo veronderstelde
wij dat Kees zich als hulp in de
huishouding ter beschikking had
gesteld en zijn vrouw hielp afdrogen
(de vaat!). Echter na het ter persen gaan
van ons eerste nummer, bleek Kees
over een vaatwasser te beschikken.
Kees is nu op zoek naar een ander
huishouden waar hij ter revalidatie als
nog kan participeren in vaat
werkzaamheden.
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