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LOATEMSE 
CLUYTHE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

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

MAG ER NOG MEER SATIRE IN 2018 ? 

 
Sins die mietoe akse moede opletten wadadde doet want ‘t zoe verkierd kunnen overkommen ! Ons ko-
meedjenne, Hilde, ee iest ezuu van euren teejoater gemakt over de al dan nie vieze dingen die de 
mansmenschen durven uitspuuken en viertien doagen loaters zegdegge ze da ne weereld zonder flier-
tende venten nie giestig niemer zoe zijn. Ge meugt nui wel de meiskes ‘t wit uit ulder uugen kijke moar 
losse andjes da un kan niemier. Mee andre woorden ne nieje edde moar ne ja kunde nog krij’en. Oas 
den hoaring broadt zijde un sansebuzze en anders moede ‘t doen mee un outen muilke. ‘k un durve kik 
noar gien vroumensch niemer kijke want zie ne kier da’k toesse éi ! Sjanse da mijn ‘moartweerde’ vried 
geslonken es, ezuu un ek doar nui echt giene last niemer van. 
 
STERREN 
 
Wemme in ons durp gieniene restoran mee drei sterren en toch zoeme un vijfsterren gemiente zijn. Un 
spiekmeedoalde die ons bestuur g’ad ee deur un ankeite van un Vlamsche gazette. Ge moet ne kier kij-
ke op dienen ingezondene fotto oe fier  dan de mannen van ‘t schuun verdiep pozeeren mee uldren di-
plom. Den schepen van den middenstand es’ter verzeekers speesjal veuren thuisgebleven wordt er ge-

fluisterd onder ‘t pirsoniel van ‘t paleis. Zie ne kier 
oe dan ze stoan te blinken, die binken ! 
Ge moetet moar doen ee ! Op 5 joar reejalizeeren 
wa dan de veurige besturen nuut gekund un én. 
Zelfs nonkel Bob en Proxifredse un oan die iere 
nog nuut nie g’ad. 
Da’t ier goe weunen es, kannekik zeeker nie tee-
genspreeken want anders un zoe’k ier nie blijven 
op mijn luie krente zitten ee. Moar ge weetet: ‘nen 
ouwen buum meugde nie verplanten’... 
 
In de veurige eediesse vroege’k mij af oe dan de 
lijsten zoe’n gevuld worden veur de lotterije van 
oktober 2018. Nui e’k al wa mier zicht omda 
Kristof uit de kasse gekommen es en zijnen groep 

tuupetegoare zal goan mee de volgelingen van ‘Seezar” De Wever. De Smurfen loaten nog nie in ulder 
koarten kijken en d’oppersmurfinne (Gwendootse dus) ee mij van de weeke an de teelefon gezeijd das-
se ‘t mij ne kier persuunlijk goa kommen vertellen op nen blauwen zondag in Loatem. ‘k Ben dus in blije 
verwachtinge. ‘t Schijnt da eur Loatemsche vrienden un stirke lijste in mekoar geflanst én mee twie wit-
te konijnen in d’anbiedinge. Ons burgemiestesse es’t er wel gerust in en veur eur zijn al de seenarie-
joots meugelijk. Wie weet ee ze gien bestuur zonder oppooziesse in eur achteruufd!  Ge weet noeit, ee 
vrienden? 
Anjeske verteldegge uuk dan d’er neeverst de blijvers hiel wa frisse, polievalente, nieuwe stemmentrek-
kers veur un verrassinge kunnen goan zurgen. Wie bennekikke om ons boazinne tegen te spreken? 
 
Veur de reste goa’k mij vast ouwen an de numeroots  van d’uizen want van den buum van mijn zeene-
roasse én ze van de joare al hiel wa takken afgezoagd. ‘k Magge d’er nie op peizen !  
Kom, we goame nui nie neuten. Que sera, sera zongt Jo Leemans in den tijd van  ons ma en pa en zie 
z’es zij nog alsan goe bezig. 
Damme d”er nog vele meugen schellen tegoare en anderst tot in d’Helle ee… huuger zallek nie kom-
men peizek. Ouwd ulder rechte en messchiens tot een volgende Kleppe.  
Let’s stick together gelijk da Brian Ferry zong. 
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WAT ALS LARGO NU WEER DE PASSIE PREEKT ? 

 
 Op de terugtocht van mijn zondagse wandel met mijn baasje . Een zak vol 
vloerkes van bij De Keyser . En plots bleef baasje stokstijf staan . Hij is terug ! De 
bus met Jappen .  
 Joepie , Joeshi , Sushi ! Ik kwispelde vrolijk en onderdanig als een Geisha met 
haar waaier . Baasje was ook opgewonden . Hij had niet voor niets geïnvesteerd 
in een weefgetouw en zijn vrouw had niet voor niets leren kantklossen voor de 
massa’s verwachtte Japanse toeristen .  
We zijn het Monschau aan de Leie ! Bussen vol. Belgische specialiteiten . Deze 
keer komt de bus niet van Wuppertal maar van Brussel . Baasje tikt op Miki zijn 
venster , die hem eerst niet hoort wegens de moteur die blijft draaien om met dit 
koud weer toch een beetje aan de opwarming van de aarde bij te dragen . Nobel .  
Eerst naar de Leiebocht , dan het Gemeentegedrocht , dan de Kerk . » geeuwt Mi-
ki .  
Maar haast u ! Met die sneeuw gaan ze het niet lang trekken .  
 

Baasje stormt zonder bocht naar de 
Leiebocht . Maar moet in volle aan-
loop reeds stoppen . Daar rechts : 
IN een privé-tuin . Daar zijn ze neer-
gestreken ! Een trosje jiechelende 
Jappinnnen . Je jappe aussi .  
Of baasje een foto wou nemen van 
hen met de  locals making a snow-
man .  
 
« En hoe lang blijft u in ons mooi 
dorp »?probeert baasje in zijn ge-
kuist keuken engels .  
« Twenty minutes » bevestigen de 
Japinnen .  
Twenty minutes om over niet ont-
sneeuwde gemeentepaden en we-
gen te crossen naar de Leiebocht , 
voorbij het Gemeentegedrocht te 
glijden en drie weesgegroetjes en 
vijf onze vaders in St Martinus  
tegen-ijzel-en-slipgevaar te preve-
len .  

De Japanners zijn wereldkampioen fast culture .  
« And will you visit one of our famous museums of the Flemish Painters 
School »? Probeert baasje wanhopig nog .  
« ??? We only had  time to visit «Le Pain Quotidien » in Bruges yesterday . 
Very typical . And cheap food »!  
« And how long do you stay in Europe » ? Waagt baasje zich alsof ze En-
gelsen waren .  
« We arrived on Friday and went straight to Bruges yesterday »  
  
Baasje en ik vergezellen de enthousiaste dames nog tot aan de bus , waar 
we afklokken op 19 minuten en 36 seconden .We tikken Miki wakker . 
« En nu » ? Vraagt baasje nog .  
Miki : « Deze namiddag Gent . Morgen Brussel . Morgen namiddag vliegen ze 
terug ».Vijf dagen heen en terug (inclusief vlucht )naar Belgie . Waarvan 20 
minuten Sint-Martens-Latem .  
Ze zullen zich voornamelijk onze typische Latemse sneeuw herinneren .  
Hopelijk  laat de opwarming hier op zich wachten . En komen ze nog terug. 
 

Merci Largo en tot de 15 januari 2018. Dekt ui uuren veur ‘tvierwirk ! 
 
 
 


