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HAAS OF SCHILDPAD LANGS DE LEIE 

 

ZONE 30 : Er dee'n ezuu geruchten de ronde da in hiel Loatem en Deurle nie rapper zoe meu'en ge-
ree'en worden dan 30 per uure !  
Un verbeetringe van veiligheid, weun- lucht- en leefkwaliteit zegdeggen ze in ' Colleeze. 'k Un koste 
mijn uuren nie geluuven moar binnenkurt krijgeme ollemolle un folderke in ons boatte mee den tekst 
en uitleg over d’eessense van de beslissinge. 
Op ienegste veurnamme boanen zoe'de nog tvijftig meugen vlammen moar da planneke mee nam-
me en toenamme es nog in den mak. ‘k Oa al ientse kunnen afpietsen op ‘t paleis moar nui schijnt ut 
dat da nog tjuuste nie un es en in den gemienteroad van feebruwoarie un zijnzer uuk nie uitgekom-
men oe dat da nui goa worden. Den hiele reutemeteut es verploatst noar de road van moarte. Oas 
die stommeteit der deurekomt dan vruize’k noar ‘t zietse want doar kannekik mee mijnen skoetmo-
biel of rolkerre tussen d’échte golfkerrekes sierkuleeren zonder danze mij bekijken glijk ne martekoo 
in de Zoo. Doar kunde op den dijk of in ‘t stad an vijftiene, ja somst zelfst an dertig per uure rondtoe-
ren en respect zien van de sjieke kamjons van Porse, Mazeratti en Tesla en ulder sooffeurs. Da kun-
de iere in ‘t Knokke an de Leije nie verwachten. Ze zoe’n ui nog liever van de boane rij’n en doarbij, 
mee al die putten in ons stroaten, trotwoars en veeloboanen zoede als ‘Benidorm Bastoard’ mee 
kerre en al ommekieren. Ee de rijkste gemiente nui serjeus gien sens om de weegenisse t’onderou-
wen glijk da’t zoe moeten? Moar kom, zuuverre un zijme nog nie.  
D’er zal ’t er doar toch wel ienen zijn 
verstand weere krij’n veur un serjeuze  
‘lange termijn viezie’ zeekerst? 
PALING  
Even ernstig voor iedereen en vooral 
voor zij die moeilijk Loatemsch lezen.: 
Laatst zag ik een beheerder van een 
Frans  bedrijf dat in de buurt van La 
Rochelle met bio-aquacultuur succes-
vol is. Bij een bezoek aan onze ge-
meente was zijn oog gevallen op onze 
‘Oude Blekerij’.Nom d’une pipe, zei hij, 
die site zou ideaal zijn voor uitbreiding 
van mijn activiteiten met een luik ‘Leie-
paling’!  Voor het kweken,verwateren 
en drogen van paling is die site wel 
heel geschikt.  
De putten en de gebouwen zijn er en 
ook de rokerij zou kunnen geïntegreerd 
worden. Ik zou er enkel wat moeten 
aan renoveren en uw gemeente zou nog meer naam kunnen maken met een typisch ‘streekproduct’. 
Ik zag dat vis en paling hier opnieuw gedijen.  
Ik probeerde hem diets te maken dat er andere plannen waren en dat de Meersen natuurgebied wa-
ren maar hij wou van geen wijken weten. Paling kweken in natuurgebied is toch te verenigen, zei hij 
laconiek. Inmiddels begonnen zijn mensen in samenwerking met de universiteit aan een voorberei-
dende studie.  Als die resultaten positief zijn, zal hij contact nemen met de eigenaar en het gemeen-
tebestuur. Hij leek mij erg gedecideerd ! Ik ben, net als jullie misschien, benieuwd of de sympathieke 
Fransman in zijn opzet zal  slagen... (wordt vervolgd) 



  

EN.. WE BLIJVEN DOORGAAN  MET AL DAN NIET LOZE  NIEUWTJES 

 

AFBREKEN EN OPBOUWEN ! 
 
Nui damme weere op onzen puut zijn beginnen spelen zijn,  moeme da buldoozerke aan den  
proat loaten en d’er nen lap opgeven om de vuuze kapellekes mee den grond gelijk te makken. 
Peist ne kier op ons sjarmant gemientenuizeke da op nen ik en nen.gij platgesmeeten wierd in 
den veurigen ieuw.  
Nui goan die mannen van PEDAL Anjeske en eur kornuiten adviezeeren oe da Deurle leefboar-
der kan worden. Nie slecht gezien want  zulder kennen ‘t durp glijk uldren broekzak. Danze moar 
affesseeren want nui es’t  an ‘t kirkweegelke zuust un front in ‘t Midden Uusten ! Het EMDEEDEE 
es uuk al bekanst twie joar an den slag veur de boekenkasse van Jan Hoet en un loozement veur 
rondtrekkende artiesten omuuge te krijen. ‘t Roare, vindekik, es da den uitwig veur d’ottos uit nen 
ondergrondsen parking in de Pontstroate zoe uitkommen.  Miekededjuu, es da nui gien gruut pro-
bleem veur veilig verkier  Oas ge vindt van nie meugdet mij zei’n, weete? ‘k Bennekik nie eiliger 
dan de Pouws van Ruume hé! 
 
DE KLEPPETOALLE 
Willen of nie ‘k moe iedre moand ezuu un pamfletse in de rekken of an den tuug kunnen leggen of 
‘k un voele mij nie in mijn nopkes.. Veur ulder,lezer, es’t un goeje oefeninge om ulder Loatemsche 
tolle leevend t’ouwen en doarveuren un geevekik nie af. Nen tip: zet ulder in ‘t kleinste ploatske, 
op ’t vertrek glijk danze  da ier ieten. Geef moar buzze en loat ulder ne kier goe goan. Leezet mee 
un klinkende stemme want ge moet luistren wadadde leest. Da es’t gemak van ‘gemak. Oas ge 
tussendeure  nen prot loat un es’ter gienenienen die ‘t zal uuren. Ge moet ui nie zeneeren. “Loat 
ze moar vlie’en” ,zegdegge mijn voader zoaliger oltijd, “want ze zijn’t pluimen nie weerd”. Zuulan-
ge dadde gulder onze boerentoalle verstoat en iert zijde écht van Loatem of Deurle... 
 
DEN STIENWIG 
Ze durven nogal lullen over dienen Titoo’s ! Iest was’t veur un kompleks van mijn favriet ottomirk 
den ‘Odi’. Achter un poar afgekeurde plans zaggen die mensen ‘t nie mier zitten en gong den ei-
genirre er un brasserie mee loenzebar van makken. Hopla, de gebuurs weere op ulder peerd. 
Weere lawijt zegdeggen ze. Nui, onlangs zittekik in un kaffeehuizeke in Nevele en uurek vertellen 
datter un tuunzoalle van keukes zoe kunnen kommen. Allee, maij nie geloatten, kannekik tons  
doar messchiens nen groatiesssen kaffee of pintse goan drinken in  ploatse van baa Arseine... 
 
 

 
 
 
Deze editie van De Loatemsche Kleppe wordt u gratis 
aangeboden met de steun van DHAENE TAILOR, 
Al 105 jaar uw Meester-Kleermaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MEGA ANNEKE zal over de snelheid waken. Met haar geen             
geleuter  maar veiligheid voor peuter en kleuter ! 


