NOSTALGIE en DAMESKLETS.
Door: Wim Baudoin

De Brokmop. Lindser kan niet. Koekje van eigen deeg. Geheim recept.
Eén keer per jaar wordt de Brokmop gebakken, alleen in Lind, alleen door `n Lindse bakker en te
koop aangeboden op Lind Mert. Over smaak valt niet te twisten, dat klopt, maar je moet dan wel in
Lind blijven!
Voor NIET Lindse mensen is ie niet altijd even lekker. Beetje mysterieus verschijnsel. De opmerkingen
over de smaak variëren van:
o
o
o
o

“Niet echt zo lekker als jullie beweren”, en
“Mwwouw, gaat wel” en is afhankelijk van de nog eventueel aanwezige (Lindse) genen in de
bloedlijn!” of,
Het nog aanwezige Lindse deel in de totale familiesamenstelling, of
De kwaliteit van de verhouding: Lind en de rest van de wereld!

De meest gehoorde kritiek is: “wat aan de droge kant”. Ons commentaar: dat KLOPT, je moet er ook
bij drinken, TADAAAA!!
De naam Brokmop is puur Linds en heeft in de zeventiger jaren een aantal Leendenaren (sommige
zonder Lindse genen) aangezet tot `t oprichten van CABARETGROEP: DE BROKMOP!! `N zestal
echtparen hebben de naam Brokmop gebruikt voor hun hobby: Cabaret!! De hoofdmoot van het
programma was: Lindse Politiek en andere gebeurtenissen. Plaats van handeling: altijd in De
Scheuter; nu voorheen De Scheuter!!!! Vooral de Lindse politiek ging er in als koek … eh … eh … ik
bedoel als: Brokmop. Uiteraard. Iedere uitvoering was volle bak, eerst de uitvoering, dan de bar en
dan …….. naar huis?
Een niet te verwaarlozen gebeurtenis rondom de Brokmop is: Het BROKMÖPKE. Een inmiddels zeer
bekende LIKEUR van Lindse origine! Een likeur met een onnavolgbare “touch” van de smaak van onze
Brokmop. Een product ontworpen en op de markt gebracht in 2008 door: Leendenaren!
Moet je weten! PROOST!

Hier komt dan uit de rijke cabaretperiode van de BROKMOP:
Damesklets bij de halte voor de buurtbus naar Heejs
Ooh, Maria, gade toch maar naar 't borstonderzoekbuske in Heejs? Ge had er anders
nie zoveul zin in had ik in de krant gelèze.
Och witte wa 't is, Mien.. ik bedoelde 't eigenlijk meer als protest tegen al die
aander dingen die naar Heejs gan zoals 't stembureau van Streejp.
Dè zal het CDA straks bij de verkiezingen vaore: d'r stemt er ginne inne mir in
Streejp.
En ik vind dat we naar Heejs moeten gaan ook heel erg voor de oudere mensen.
Kiek ik ben nog jong zat.
Dè valt nogal meej. Ge bent toch ôk al wied over de 60.
Zeg waacht 'ns efkes. Ik ben veul en veul jonger as gij. Ik ben nog maar net 60.
Ik ben in d'n oorlog in paniek gemaakt!
Ik hoop nie dè de buurtbus nog laang weg blijft want ik heb haast.
Hedde't zo druk? Met al dè vrijwilligerswerk zeker wir. Gij slooft oe eigen nogal
uit, gij.
Wanneer kan ik jou âs vrijwilliger ânmelde? Ze hebben nog jongere nodig.
Jaja 't is iedere keer wâ anders, as ge wâ ouder wordt. Ik hoop dat ze in Heejs bij
dè borstonderzoek wa rustig an zalle doen.
't Kan nogal pien doe meej al dè rek- en trekwerk en dè geneejp.
Hedde van Januzze al je griepinfectie gehad?
Nee van Sjeffe..'t deej hillemâl nie zeer...die injectie.
Wa moes ik toch laang wachten. Er stonden twee heel lange rijen.
Wie hâ de langste....rij?
Sjef wied eujt!
Sjef stèèkt veul fijner dan Jannus, zegge ze.
Ze zegge detter tegenuvver de Scheuter onder ut Meentplein un ondergrondse
parkeergarage, onder de grond, kumt.
Er komt een hele breeje school, Solmar wordt een meubelpaleis en ja d'r kumt een
ondergrondse parkeergarage, onder de grond.
O kiek daor kumt de bus ân. Ut geneejp in Heejs kan beginnen.
Op naar de blauwe plekken.

