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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 

IENTSE VAN SUIKER EN ZIEM  

 

ZIJDE KLEER ? 
 
We zijme weere an un nieuw joar bezig. Djuu, oe ouwer dadde wordt, hoe rapper dat den tijd 
vliegt. De mieste zeggen tons “woaromme moede ui ezuu joagen, ge zijt toch mee pensjoen?” 
’t Es zuust doaromme damme ons joagen?” Woaromme? Ne kier dadde an de tzeventig  zijt, 
es de meete in zicht. ‘k Un durve de gezette oast nie opensloan want die bloaren mee stirfge-
vallen groeien alsmoar an. Ze beginnen dedjuu al vrie an mijnen buum te schudden.  
 ‘k Gonke d’er den viertiensten oktober pertank nog ne kiere veure goan moar oasek de 
kieslijste van twieduustentwoalve bekijke un es’t er gien beginnen niemer an. Mijn kiezers van 
ton zijn ribbedebie.De nieuwe un kennen Birke nie en Birke un kent de nieuwe nie. ’t Es tijd 
da’k mijn matten oprolle en van de doagen die mij nog resten profiteere en ze vulle mee din-
gen veur ’t welzijn van d’ eigen famielde. ‘k Zal wel vanuit de ‘dug out’ (ge moet vandoage den 
dag wa Ingels in ui schrijfsels steken, zegt d’eetiekette) mijn zegske blijven doen en mijn ge-
dacht op den bots lanseeren. ‘k Ei oltijd al goe op de (lange) tiens kunnen terten of tegen de 
ziere scheenen van de polletiekers kunnen schuppen  en ge zult mij ezuu moeten verslijten 
zulle. Toch willek ulder ollemolle tuupetegoare un 2018 van ‘suiker en ziem’ wenschen ! Oas 
ge un klepke (oeps: klapke) wilt doen zijde oltijd welgekommen bij ‘Birke den kluizeneere’ veur 
un potse kaffee of iet straffers moar ge moet er tons ’t lawijt en ‘t gestoei van mijn honden wel 
bijpakken, ee.. 

LOATEM, LOATEM LOATEN 

“De huidige meerderheid wil er alles aan doen om de zoge-
naamde Put van Gevaert, een waardevol stukje natuurge-
bied van 2.900 vierkante meter aan de noordkant van de 
Kapitteldreef, van bebouwing te vrijwaren. Dat antwoordde 
schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Van den Abeele 
(Samen) in 2011 op een vraag van oud-burgemeester en 
toen Welzijn-oppositieraadslid Bob Van Hooland. Het ge-
bied ligt namelijk midden in de woonparkzone en is bouw-

grond, in privébezit.” Da ek ikke uit un gazette van april 
2011 gesnee’en. De nieuwe koojaliesse un es doar 
vandoage niemer zeekers van. ‘k Uure zegge dan de 
buumen van onzen vroegeren speeltuin ploatse zoe’n 
moeten ruimen veur ne sjieken villa. Oas’t kan, es da 
goe veur de eigeneere zekers? Wulder zijme wel wee-
re un beetse van onzen geroemden DNA kwijt. Da zijn 
ollemolle roddels die’k deure krijge. Ezuu zegt den ie-
nen dan de betoalboare bouwgronden an ‘t vijverke 
zoen kommen en den andren  es zeekerst da’t in 
Deurle es. Veur elk zijn pijpe en zijnen toebak... 
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Ja , ik weet het wel .Die foto trekt op niets . Maar een hond die geen weg kan met zijn 
kater , dat mag een fotograaf niet missen , dacht mijn baasje .  
Flauw .  
Maar goed , het ergste is voorbij . We zijn bij alle suikertantes en sigaarnonkels, schoon-
ma’s en wat minder schone pa’s, pateekes gaan eten.  
En dan ja , dan kan het wel eens dat de kater door ons hondenhoofd spookt . Maar geluk-
kig is nu het ergste achter de rug .  
Daarbij , ik heb vandaag een verkwikkende Nieuwe Wandeling gemaakt langs dikke vil-
la’s van even dikke failliete Vermogensbeheerders , van Gedupeerde ex-Vermogenden en 
van Te Duperen nog-Vermogenden . Nieuwe Wandeling : want mijn baasje heeft voor het 
nieuwe jaar zijnen toer eindelijk eens veranderd ! We zien de achterkant van de schone 
schijn. De achterpoortjes ,geen op- maar wel afritten, met afgedankte gele Bentleys bij-
voorbeeld . Een hond kan daar zonder schroom eens zijn poot op heffen . Bij de mens ligt 
dat wat moeilijker .  

Ik vraag me af wat er dit jaar nog allemaal gaat veranderen in onze chique gemeente . Wat voor nieuws , wat voor 
roddels te sprokkelen zullen zijn .  
Het zou , laat ons nu eens creatief zijn ... leuk zijn als Ghelamco hier bijvoorbeeld een voetbalstadion op de Molen-
kouter zou bouwen .Of een mega shoppingcenter in de Meersen is ook wel iets spannends . Of een viaduct van de 
Carrefour in Sint-Denijs-Westrem , over het mooie Gemeentehuis en de riante Leiebocht , tot aan de Dossche fabriek 
in Deinze .  
Dat zijn van die dossiers waar een hond graag zijn poot op 
heft want een satirische hond-columnist op den dool , mag 
ook wel eens dromen .  
In ‘t weekend was het nog steeds slechts de gebruikelijke 
drukte in de Maenhoutstraat. De Porsches staan in de file 
op het fietspad en blokkeren de Range Rovers die staan te 
blinken op andermans opritten . Gedoe , getoeter en gestoef 
alom . Daartussen laveert uw dienaar-hond dan maar . In 
de hoop niet als een hotdog tussen twee portières geperst te 
worden .  
Hopeloos op zoek naar een bux-of taxus of , en als het even 
moet, zelfs een olijfboom , om tegen te plassen . Maar als 
deze dan, zoals in een oase, verschijnt , staat hij dan onbe-
reikbaar in een pot van een halve meter hoog , uit te dro-
gen . Zucht. Een hond zou er een kater aan overhouden .  
Maar er is ook goed nieuws ! Bij de volgende verkiezingen 
ben ik kandidaat-burgemeester . Volgens mij zijn er meer 
beesten dan mensen in onze landelijke gemeente en maak ik zeker een kans . Vooral ook omdat meer en meer mensen 
zich als beesten gedragen .Die kunnen dan best ook op mij stemmen .  
Het belangrijkste punt van mijn programma ? Ik zal goed afgebakende voetpaden en fietspaden installeren , met hier 
en daar , mooie P&K (plas en kak) bakken voor mijn collega’s honden die geen manieren hebben . En optioneel ook 
voor de wild plassende beestachtige wandelaars. En de katers dan ? Vraagt de aandachtige lezer .  

Die slikken we wel weg . Dat nemen we ons voor . Elk jaar opnieuw .  

Bezoek ook :  
https://leiestreek.com/ 
 
Je hebt er  regionieuws & links naar interessante websites 


