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APPELEFLAPPE EN 'N ZWEMBAD. 
 

Dien Klaaiweg is toch wel 'n fêêstnummer. Een pôôsie geleeje was 'k op 't daechie van de 

gemêênte nog bij 'm op de koffie en nou dêêlden ie weer wat uit. En 't smaokte nog 

lekker ok. 't Wazze echte oliebolle en appeleflappe. Ze gonge d'r best in. Nou ja, m'n 

vaoder zee aaltijd al: "Wie d'r in 't veen zit, kijk niet op 'n turfie!" Azzie weet, dat d'n 

burgemêêster, saome met z'n leeje van de raed van ons durp, beslote had om mor 

effentjies elf meljoen ronde guldentjies uit te geve, dan konne de raedsleeje en de mense 

op de trebune best nog wel getrakteerd worde. Venus van dat rooie rakkersgroepie is 

anders wel 'n smulpaop. Toen die doch dà niemand 't zag - hij had dan wel buite Opao 

Bertus gerekend - pakten die d'r nog gaauw een flappie extrao van 't bordtie. 

 

In de raedzaol 
 

"Wat was t'r nou aamel aan de hand?", hoor 'k al iemand hardop denke. Ik zel 't je 

vertelle. Zô azzie weet ben 'k nie zô binnelôôperig in 't gemêêntehuis, mor deur 't fêêsie 

dat de gemeente onderlest gaf, ben 'k 'r toch 'n bietjie aaige geworde. M'n klaainkaaind 

was, zôas 'k êêder al zee, aarg ongerust of ze in de kommende zeumer wel kon spettere 

en spatte in 't buitebad in de buurt van d'n Tienegt. Die d'n Beste kon me nog nie êêns 

vertelle, of 'k voor 't kaaind 'n jaerkaortie kon kôôpe. D'r mos eerst nog wat over, mè 

mekaor, gepraot worde. Dat vong plaets in de raedzaol en om 't opaozeggertie te susse, 

en eerlijk gezeed en gezwege omdà 'k toch ok wel 'n bietjie nieuwsgierig was, ben 'k ok 

mor 's op de peblieke trebune gaon zitte. 't Was 'n hêêl gekeuvel, waerbij die van 

Mêêuwe van d'n êên of aandere rechse groepering 'n goed woordjie dee voor de 

kaainder. De kaorties mogge nied aals te duur worde. Vrouw Verbôôm van 't CDA en de  

Progresievelinge zeeje nog tege d'n Beste dà ze vonge dat de kaorties nie te waainig 

mogge koste, want ander zou 't wel 's te duur kanne worde. Vrouw Bôônstrao, êên van 't 

kluppie van Venus, die in 't verleeje nog al 's hà tegegesputterd, omdà ze 't zwembad veul 

te luuks vong, gong ok overstag, naedat heur beloofd was, dat 'r goed op de 

bijkommende koste gepast zou worde. De Veeveedeejers zeeje nog, dà ze 'n 

projecwethouwer aangeweze wouwe zien om de boel goed in de gaote te houwe.  



Appeleflappe en 'n zwembad 2 Lissenburg 

Klaaiweg en consorte zeejen een hôôp toe en beloofde de hêête hangijzers nog 's 

deurdeweeks deur te neme. Je snap wel onderdehand dà ze 't toch êêns geworde zijn!  

Dà gebeurde op 'n maondagsen aevend op 't end van 't jaer. 't Wier dan ok wel effentjies 

tijd ok! Twintig jaer hadde ze nôôdig gehad om te bepaole dat 'r 'n haogelnieuw 

zwembad mos komme. En daer was 'k nou getuige van. Netuurlijk een rede om 'n fêêsie 

te viere en 'k gunde  Gaart Venus dan ok best z'n achterover gedrukte flappie. Hij hèt, in 

't begin as broeksie in de raed, en laeter as wethouwer, hêêl wat uurties ingestoke. 

Tijd  dus voor Klaaiweg om wel hêêmel de kommersjeele kant op te gaon deur reclaome 

te maoke voor 'n winkeltjie van kroi-jenier De Gruyter in de Kaarkbuurt, waer 'k vroeger 

m'n boodschoppies wel 's gong haole. Hij dêêlde zô mor " 't Snoepie van de week" uit, 

de oliebolle en de appeleflappe dus. 't Menkeerde d'r nog mor an, dat ie nie zelf met de 

schaol op de trebune langskwam. Toe 'k naer buite gong, liep 'k Besjoan Kurperaol, ok 'n 

wethouwer, nog effe tegen 't lijf. Mooi buitekansie om 'm voor de zekerhaaid nog effies 

te vreage, of 'k m'n klaainkaaind echt gerust kon stelle. "Ja, hoor", zee die. "Pas in 't 

naejaer, as de bouwvakkers trug zijn van vekansie, gaon we met 't waark beginne. Gao 

maor weer naer 't leket in het gemêêntehuis, daer legge, as de daege lenge, de kaorties 

weer klaor". 

 

Mijmere 

 

Hêêmel opgelucht hè 'k m'n klaaindochtertie gezeed, dà ze mor vast 's mos uitkijke naer 

'n nieuw zwempaksie voor van de zeumer. Hopelijk hèt ze d'r meer lol van dan van d'r 

ouwe, waer ze uitgegroeid is. 

Twêê daege laeter liep 'k over de mart en pas toen doch ik bij m'n aaige: "Wà zijn die 

raedsleeje toch aerdig voor Klaaiweg gewist. Hebbe ze z'n fêêsie nie verknald. Had ie ok 

nog 's met de flappe blijve zitte en om ze nou vers te houwe tot de Nieuwejaer was ok 

weer te lang. Aerdige mense hoor, die raedsleeje, aalemael med aales êêns. Zouwe ze 't 'r 

nied een bietjie om gedaen hebbe met d'n dag, dà me mè z'n aale naer 't nieuwe 

stemmesien motte, in't veruitzicht .... ?" 

Zô mijmerde ik nog wà vedder, tot 'r een bekend lekker luchie in m'n neus deurdrong. 't 

Geurtjie van oliebolle en appeleflappe. "Laet 'k mor 'n kokertie mee naer m'n fletjie 

neme", doch 'k bij m'n aaige. 'k Mos ze hier wel betaole. Zo aerdig as Klaaiweg, was de 

man van de mart jammergenogt niet. 

         Brijhapper. 
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