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SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

RELATIVERINGSVERMOGEN... 
vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem 

Een dorp voor gastronomen en fuivers 

 
 In een vorig pamflet schreef ik dat onze dorpen Latem en Deurle tot de jaren 60 overheerst werden door land– 
tuinbouwers, bloemisten en veehouders. Geen inwijkeling die er nu toch al meer dan dertig jaar een ‘optrekje’ op de 
kop tikte, kan dat verhaal geloven en toch won dat rurale het toen nog van de riante ‘huyzen van playsance’.   
Naast grote erven, velden en weiden kwamen  enkele kleine middenstanders opzetten en tierden de huisjes van plezier 
en de volksherbergen welig.  ‘Le beau monde’ kon voor culinaire hoogstandjes te Deurle terecht in de Pêcheur, de 
Saint-Christophe, d’Ouwe Hoeve en ‘t Boldershof. In Latem had je La Couronne of anders uitgedrukt De Koon en Le 
Gastounet maar het duurde nog tot in de jaren zestig vooraleer De Klokkeput, d’Oude Schuur, Le Charabanc of Chez 
Paul de neus aan het venster kwamen steken en de gastronomen konden bekoren.  

 
 ‘Dikke Pier’, slagerij en 
danscafé, van Pier  en Martha 
Hovelinck was dan eerder naar 
het volk gericht. De aanleg vande 
E3 en E5(nu E17/E40) plus de-
Wereldexpo 1958 hadden hen op 
nieuwe ideeën gebracht : de hon-
gerige te spijzen. Bakker Julien 
De Keyzer leverde de enorme 
voorraad pistolets en brood. Piers 
vrouw Martha en hun 3 dochters 
smeerden ze met flink gekruid 
gehakt om zo ook de drankver-
koop hoger te tillen. Hoogtepunt 
was de passage van het zwaar 
vervoer en de autocars uit Noord-
Frankrijk, die er op weg naar 
Brussel halt hielden. Op topda-
gen telde men tientallen bussen 
zodat  Julien extra brood moest 

aanbrengen en Pier boerenworst en biefstukken begon te bakken. Frietjes kwamen er pas later. Nederlandse truckers 
kwamen met mosselen en oesters aandraven en zo legden Pier en Martha de basis van wat nu nog steeds het beste 
‘mosselrestaurant’ van de regio is. 
 De gastronomie in onze dorpen is nu wel totaal ‘gerestyled’ maar de ‘inboorlingen’ lusten ook nog steeds een 
hartig stoofpotje, hutsepot, hoofdvlees, lever en vette darmen in eigen keuken gegaard. Alles van ‘t varken is eetbaar en 
ondanks alle sterrenchefs en hun ‘nouvelle cuisine’ blijft boerenkost nog vaak op het menu ! 
 
Onze dorpen, vooral Deurle, staan bekend om riante villawijken, al dan niet aan het oog onttrokken door veel groen en 
reuzegrote poorten. Zij verklaren de welzijn score bij het oplijsten van de rijkste gemeenten van ‘t land.  Eigenlijk zou 
het ‘gemeente met de rijkste inwoners’ moeten zijn, maar geen gemeentenaar die daar nog zijn slaap voor laat. 
Ook de skyline is totaal vernieuwd. De kleurige lichtjes bij de schattige meisjes van plezier moesten wijken voor de 
showrooms van top automerken die nu alle aandacht naar zich toehalen. Een verdwaalde geest die de hier nog reside-
rende schaars geklede jonge meisjes gaat bezoeken krijgt, naar ik hoorde van vrienden die de Bobar zochten maar in de 
Obar verzeild geraakten,  een vriendelijke welkom gevolgd door  “50 euro la pipe”… Dat was blijkbaar toch een beetje 
schrikken. Je komt er met ‘honger en dorst’ buiten want voor die prijs heb je elders 3 longdrinks en borrelnootjes ! 
De horecazaken (brasseries en loungebars) kleuren nu het leven in een Sint-Martens-Latem waar het alle dagen feest is. 
Een oestertje met champagne kan op elke dag van de week. Wie gewoontjes wil doen, houdt zich daar aan een Gin-
Tonic of een Wodka-Sprite of ,beter nog, hangt aan de toog van o.a. de Sint-Martinus, Den Barok, Hoog Latem of Den 
Atelier. 
Dit alleen maar om te benadrukken dat ons dorp  de jongste jaren gonst van amusement en degustatie... 



‘t Is hier komkommertijd in ‘t Leiedal ! 

 
RIJSTIJL 
 Oas ge nui paast da die 30 per uure al verteerd es bij d’ inweuners sloade den bal vrie mis. ‘t Ligt 
nog oltijd zwoar op de moage ! Pertank es die zone 30 vrie bepirkt moar al die plakoaten vervuilen ‘t zicht 
op de natuure. Moar volgens ‘der Rudi’ woaren al die gebodstiekens en kartoens al lange veur de goekeu-
ringe deur de gemienteroad besteld en betold. Ezuu moar veur tvijftigduuzend euro ijzer stoa nui te blinken 
langs de Loatemse stroaten en dreeven. ‘t Kolleeze mag doen wa da’t nie loaten kan. Oppoziesse of nie, 
oas ge de volstrekte mierderheid ét, doede toch wa dadde wilt. Allee w’emme die borden nui en ezuu 
moe’me ze uuk verslijten ee. D’er zoender zelfs nog baakommen om an de toeriesten te tuugen oe dan de 
schilders van Loatem en Deurle in uldren tijd zicht oan op de schuune natuure. Nie iederien vindt da un goe 
gedacht moar an de man in de stroate wordt er niets gevroagd. We moeten tons moar lieren leven mee 
ijzerwirk en troage sirkuuloasse. Vuile muilen zeg’n dan die nieuwe kameerats goan betold worden mee 

d’opbringste van de boetes en ezuu es da un nulo-
peeroasse veur de gemientekasse... 
 
Van fototrekker LdP komt dienen artiestieken fotto van ons 
miest monumentalle Deurelse dreeve. Geef toe da’t mo-
dirn es! ‘t Zoe un installoasse kunnen zijn die ezuu uit nen 
Deurelsen musee geplukt es. 
KUNST 
Over de kunste un kumme ier toch nie kloagen, es’t nie? 
D’er es zelfs nog vrie veele op komste. Den Kunstkring es 
leevend en wel  en vrie in form . Uuk De Kluize belooft de 
moeite te worden.  
‘t Galerijleven es in vollen bloei en ik moe uuk toegeven 
da’k gesjarmeerd woare van de pojeezie in ‘t wirk van Kar-
la Black. Wa da’k maa nui toch afvroage es wa danze 
goan doen oas d’eksopooziesse gedoan es. Wordt da pa-
pier gereesiekleerd of geven ze da ‘schijtpapier an de min-
derbegoede inweuners? Allee, ‘t un goa maa nie an moar 
‘k ben wel kerjeus noar de vieziete an die zwarte 
duuze.Wie datter ‘t einde van moand zal goan kijken, 
Joost mag het weten! Ikke niede want ‘t un past maa nie 
op da uure. ‘k Ben wel mee, want z’en mij den uitleg al 
mee anden en voeten gegeven. 
AFSCHEID 
Mijn moaten loaten ‘t afweten. Veel te vroeg oas ge ‘t maa 
vroagt. Bekanst op ‘t zelfste moment wierden Joost van ‘t 
Schuttershof en 
Luusse De Bondt 
weere geroepen 
noar uldren 

Schepper. Joost wildegge in alle stilte begraven worden en da 
wierd gerespekteerd  moar Luusse, die lange gezurgd ee da ons 
durp  proper lag en deur alleman geeren gezien wierd, ee un 
schuun en eemosjoneel afscheid gekree’n. Veel volk gonk noar de 
streujweije en de spreekers lieten ier en doar troantses vloeien. 
Luusse, moat, glijk ui loatste siegritse zijde nui uuk in stof en asse 
van ons wiggegoan moar we zullen nog vele op ui peizen en over 
ui lollen en streken blijven klappen. 
Joost en Luusse, woar da ulder zielke uuk meuge rusten, mersie 
dadde baa ons geweest zijt ! 


