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WE ZIJME WEERE VERTROKKEN 

 
‘k Ei nui gezeijd da’k weere un Kleppe zoe uitgeeven moar in un slanke verse glijk in den tijd da 
Siekstiene da veur mij kopjeerde of druktegge. Moar gulder zult den veurluuper van ‘Kaat’ uit den teele-
viezefuijeton‘Thuis’ en in ieste instanse de zeune van den koster van Pinte meschiens niemer kennen. 
Awel, sins dasse tons gieltegans vrouwe was geworden, vruisdegge ze noar de kanten van Ouwenoar-
de en  van tons un ék ze niemer g’uurd of gezien. 
Sjanse da’k ton op ‘Fliep Muitere’ koste rekenen om den druk op em te nemen want ezuu kostek noar 
nen gepleujden A-dreije goan veur den prijs van un fottokopietse ! Oas Fliepe den boel verkocht ee an 
Schaubroeck ee Freedriek nog wa vuurtgedrukt en vondek sponsers deur Dziejovanie van den bowling, 
Markske van den petie boeffe en van Freediveir. Moar ne kier da’k van ‘t polletiek toniel verdweene, 
was’t uit mee de liefde van de geldschieters. ‘k Smeete ton nog wa Kleppes op ‘t Internet moar de die 
wierden oast nie gelezen. In twieduuzend zestiene kwampt er weere inteeresse en ezuu bennekik wee-
re vertrokken. Veuruit mee de giete zoe Tsjarre Minne gezegd én… 
 
Nui danze weere an ‘t leuteren zijn om wa gemientes te fuuzeeren kannek maij van ‘t gedacht nie ont-
doen damme teejen 2024 in un gruute gemiente zoen kunnen weunen mee de namme ‘LAPINA’. Un 
fuuze van Loatem, De Pinte en Noazarette ! LAPINA, tusschen Leije en Schelde… Miljarre, mijn moa-
ten van Deurle luupen nog mee un indiezeste van de fuzie van 1976. ‘k Magge e’r nie an paijzen datter 
weere un reevoluusse uitbreekt. Oas d‘echte Deurleneers noar Loatem kommen es da nog oltaijd ‘t bui-
tenland veur ulder. Moar kom we zullen toch ne kier moeten tuupe zitten om nie opgeslokt te worden 
deur Gent of Deinze ! 
Op ‘t schuun verdiep van Durp nummeroo 1 un zijnzer nog nie mee beezig. Ze loaten alles nog un beet-
se bekoelen. Allee, ze zullen ‘t wel beter weten dantekikke , zeekers? 
Moar steldui veuren dat da der rapper komt ! Gedoan mee de ploatselijke frakses ! Ollemolle kleur be-
kennen en veur un nassionalle partijje opkommen. Nie gemaklijk zulle! Het DNA van Loatem en Deurle 
es tons gielteganst noar de voantses. Wie wilter da gedruumd én. Ikke niede weete ! 
 
‘k Ben nui nog an ‘t peizen oe dan de lijsten d’er veur oktober 2018 zoen kunnen uitzien.  
‘k Un paijze nie dan de Smurfen nummeroo dertiene 
weere an de start zoen zetten moar ee zal  wel ge-
ried stoan dienen ouwen zak van tons ‘t sjeeventig 
joar.  Want joat, oasek ezuu rondkijke bij glijk welke 
frakse un zie’k toch weinig jonkskes mee polletieke 
ambiesse en echte stemmentrekkers un zie’k nog 
veel mindre. Sinte Anjeske van ‘strand  an de Leije 
zal uuk moeten kijken noar wa jonk geweld. 
‘Tuupetegoare’ van ‘Akroziem-Kristof’ kan nog wa 
rekuupeereeren uit zijn bestand. Den NVA un kan-
nek nie inschatten en Groen en de Sossen uuk nie. 
Oas ge niemer meejenspeelt op da nivoo es’t groa-
jen en lutsen dadde moet doen. ‘t Un zal nui nog 
gienen ienen in zijn koarten loaten kijken. 
 
Moar, van oazek nen roddel of un alve woareid 
uure, kommek ‘t ulder wel vertellen. 
 
Birke de Kleppe 
 



 

OVER ALLES EN NOG  WA GELEUTERD 

 
We zijme uuk nog oltijd de gemiente  mee de miest verdienende inweuners. ‘k Ei ezuu ier en doare ne kier nen toets 
gedoan veur den neegenproef te makken glijk damme in ‘t vijfde studejoar moesten doen want ‘k moe zien da’k nie te 
veel leugens vertelle. Awel ge zoet verschieten dat da  baa ‘t gruutste diel van de gepensjonneerden moar rond de 
viertienonderd bruut per moand un es. Da es toch uuk al zeekers dertig persent van ons bevolkinge. Telt doar de 
kiendses en de studenten baij en ge komt an den elft van Loatem en Deurle. Da moe tons zijn da den anderen elft den 
boel (of liever de stattestieken) rechte ouwt. ‘k Smijte die misvatinge nui en tons ne kier op Feesboek moar de mieste 
lezen doar over of un willen ‘t nie zien of geweeten én. Moar gien gejank, zijme nie rijke, wemme toch uuk gien schul-
den en w’eeten liever nen botteram mee gekapt 
of we trekken iene kier in de weeke noar ‘ t Fer-
metse of den Kolmaar om ne kier zonder veel 
poespas un goeje  en goe gevulde telluure an te 
vallen want in al die sjieke eetuizen betoalde 
veele moar ge kundet ezuu wigbloazen of in 
uiwen boktand steken. Uuk nog un gluk danze in 
die sjieke eetabliessementen nui de sauskes in 
un potse apoart op taffel zetten want oasek in 
den tijd in ezuu un klasse doeninge van taffel 
kwampe un moast’ek nie sebiets goan slappen of 
mijn moage en buik prottesteerdeggen ! ‘k Ei da 
afgeschaft , diene restoorangank. Mee mijn 
pensjoen un es da niemer te betollen uuk. Moar 
‘k wille toch nog wel ne kier goan neuzen bij 
Zeeroom an ‘t Veer. Kom, verre moe’k eigentlijk 
nie luupen want tee’n mijn deure ek ‘Den Blvd’ 
en den Franschman (allee oastee open es). Bin-
nenkurt est’er uuk weere leven in den ouwen Ti-
too’s. Ter zoe un brasserie en nen loenzebaar 
kommen mee un zonneteerras op ‘t dak. ‘k goa 
nen NIMBY worden glijk zuveel andre. ‘t Es 
t’oopen datter niet teveel lawijt un es ‘s nachs want tons goa mijn ‘ferraariepeerdse’ stijgeren ! Fliepe ee eiers veur zijn 
geld gekozen geluuvek. Moar kom, nui moeme zuveele nie lammeren of damme peisdeggen… De die dien’t nie vers-
toan, wille’k ‘t wel ne kier uitleien tussen pot en pinte en in alle dieskreessie. 
NIEJOARSBRIEVEN 
Edde gulder uuk die niejoarsbrieven van de polletiekers in de boate of den meelboks  g’ad? Noargelang de frakse was’t 
positief of negatief moar doar loat den wakren burger em niemer an vangen. Birke de Kleppe goat er deze kier nie over 
toateren want in d’’ieste eediesse van d’irreezen Kleppe  ester te weinig plekke. ’k Leze nog oltijd geeren spruukskes 
moar der in geluuven da es weere wa anders ! Bennekik nui toch wel kerjeus of danze veur diene biblijoteek mee ad-
vies van den Vlamschen Bouwmiester nen n’ondergrondsen parking en nen assanseur veurzien én. Moar vent toch 
t’es doar nui al zuu moeilijk om te parkeeren. Van oasek uure dan de plans op ‘t paleis liggen, goa’k goan kijken en 
rapporteere ‘k et in de Kleppe van moarte. 
‘t Es spijtig da’k moeste passen veur de mieste reesepsies want doar oa’k verzeekers veel stoffe kunnen verzammelen 
veur mijn mijmeringen en was mijn uuge uuk wel gevallen op nieuwe, ambiesjeuze kandiedoaten veur nen zetel in ‘t 
Paleis. Achter d’ieste ‘toespartije oa’k al prijs. Nen virus angekondigd deur vierooloog Van Ranst! Djuu, ge moet toch 
overal veurzichtig zijn, es’t nie woar? 
IET ANDERS 
Oasek ezuu ne kier an vijftiene per uure rond daavere mee mijne skoetmobiel kijkek maaj d’uugen uit mijn kop. ‘t En es 
gien eeviedense zulle want veur ouwe mensen en invalieden es Loatem en Deurle nui toch echt gien paradijs ! Ge 
moet zien dadde mee ui kerreke nie neeverst de borduure of in nen put gerakt of ge stoat vaste of ge ligt doar te liggen. 
Gienen ienen die zoe stoppen veur t’elpen. Oas g’et alliene wilt doen zijde bij de bok gereejen en ezuu moede oltijd 
iemand in assiestense mee én ! Over ‘t loast wildegek mee nen rolstoel noar de Emdeedee of anders gezegd, den 
muzee van Deurle, goan moar dienen birm was veel t’uuge en wuiven noar ezuu un suppoosteke un ielp nie want ‘t 
was verzeekers in diepe gedachten verzonken. ‘k Ben tons moar weere gekierd veur nen kaffee in d’Hoeve. ‘t En was 
uuk nie gemakkelijk om te maneuvreeren moar kreege doar toch ulpe. Van koleere en frustoasse benek achter un avo-
koatse van Fliers en un pralieneke noor mijn kot gesjiesd.  
De Kestmoart was uuk ezuu nen indernissenparkoer. Ge zoet mee un klakkebuzze moeten schieten veur deure te kun-
nen. Mee die kesseijen edde ‘s avends en de reste van de weeke ne ziere rugge en vervloekte god en klein pierke. 
‘Oom swiet oom’ zeggen z’in ‘t Ingels. 
 
‘t Goe nieuws da’k onthou’en ei, es de zubielee van ons Astriedse. Ze ziet er verdomme nog oltijd flink uit achter tvijftig 
joar dienst in euren boetiek. Zoesse nu écht al vijfentseeventig zijn? ‘k Geluuvet nuujt. Ze kost’et nogal uitleijen op de 
teeleevieze. ‘t Schijnt dasse nui nog mier wirk ee mee al die blommen diesse g’ad ee. ‘t Veurnamste es dasse kontent 
was en un gezonde Vlamsche brokke blijft. ‘k Zittekik al te peizen da Ivan Heylen ‘De Wilde Boerendochter’ veur eur 
geschreven ee… Veur eur! 
‘t Spijt maa da’k nie mier kwijt un kan in d’ieste van de nieuwe reekse Kleppes Veur de noaste kier zullen ‘t messchiens 
weere vier bloaren worden . Den produuksekost valt nog reedelijk mee veur un bepirkte oploage van 500 stuks. En ier 
en doar zijn d’er toch ezuu wa goeje zielen in ons durp die wa sens willen baaleggen. We zullen ‘t wel zien en anders 
doeme uuk un kampanje langs ‘t Internet en Feesboek veur de mensen die nie baa den ploatselijken middenstand 
kommen en liever op ulder schirmke kijken. 
Allee, ‘k ben d’er mee wig want mee al da kompjoetergedoe krijge’k ne stijve nekke en ziere an mijn uugen. Saluu  en 
tot tons in moarte. Moeste gulder nieuws én, kommet maij moar vertellen. De flaskes stoan kouwd en nen Senseejoo 
es in nen wip geried.  


