
 
Het mot erreges in ’t begin vanne joare 
fèèftig gewièst zen, ich 
dierste of twiede studiejoar zoat.
es de pastoer ent gardeke van toeoen es 
nedde jongesschool gekome en ze 
gonke in alle klaslekoale binne.
jung dij bè de pastoer inne bogert onne 
appels gewièst warre moste in èlk 
studiejoar ne 
oppe tréé gen zitte.
opgeschreve dor ‘t gardeke. 
nie ne veur gekome war, daan woorte 
daner zoe hert onner druk gezatte dasse diè verroaide.
zitte war ennet kwamp uit daan warder ter no
Aster noa zoeiet zoo gedèn wière daan stuurde ze sjoaves ne psychoog 
langs vur een traumatisch ervoaring te verwèrke.
een èè zoat daan mosder zelf mer zien hoeget kwèèt geraakde. 
verdoeme mier as sestig joar gel
nog nie goe vaan wazze oos toeoen allemoal oandeen vur è versaffelt 
Keulemenneke. 
 
Het moet ergens in ’t begin van de jaren vijftig geweest zijn
dat ik in het eerste of het tweede studiejaar zat. 
de veldwachter (politie) van toen eens naar de jongensschool gekomen 
en ze gingen in alle klasse
de boomgaard appels gestolen hadden
voor komen en met hun knieën op de 
allemaal opgeschreven door de garde (veldwachter). 
naar voor gekomen was, dan werden de anderen zo erg onder druk 
gezet zodat ze die verraadde.
dan waart ge er nog e
worden dan stuurden ze ’s avonds een psycholoog langs voor een 
traumatische ervaring te verwerken.
moest ge zelf maar kijken hoe ge het kwijt geraakte.
meer als ze
goed van wat ze ons toen allemaal aandeden voor een verrimpeld 
Keulemenneke (Keuleman was vroeger een oud inheems appel ras). 
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Huisvuil- & afvalophaling 
 
De voorbije maanden hebben we heel wat aandacht besteed aan de 
verschillende mogelijkheden om ons afval kwijt te raken.  Vanaf januari 
’22 verandert er weer heel wat.  We zetten dat even op een rijtje. 
 


