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TES WEERE BEKANST BOLLEKESKIRMESSE !
Binnen ienegste moanden es’t weere van dadde ! Stoelkensdans in ons twie durpkes. ‘k Moe
oltijd mee twie woorden klappen want Deurle un es nog oltijd Loatem niede, da weete gulder uuk wel
oas ge wa mee zijt mee ’den train de vie’ an ‘Bosch en Leye’...
Oasek ezuu an da echt Deurls ras, langs mijne neuze wig, ne kier vroage of danze die fuuze van zevenentseeventig nui nog oltijd nie verteerd un én, schieten z’’ollemolle in nen lach. “Birke”, proesten ze
tan uit, “die geboren Deurleneers dad és un bekanst uitgestorven ras. D’er zijnder nog un poar moar de
deze un trekken ulder al dien daaij niemer an. Ze zijn ezuu wa glijk Birke de Kleppe.Ze stoken den boel
vrie geeren tee’n malkoar op. Doar kunnen z’ulder nogal in vetten zulle. An nen andren kende ui aai’en
toch, Birke. Ge moet moar ne kier snoaren oeveel échte dander op de kieslijste zullen stoan in oktober.
d’Echte Deurleneers glijk wulder parlesanten veel liever langst de lijne. We reutelen ne kier en de kouse
es af. De die van ’t Schuun Verdiep’ moen ’t moar oplossen”.
‘k Ben tons wa in mijn ouwe paperassen goan snuisteren en dedjuu die gasten én begot nog gelijk uuk ! Achter ‘Pesseroei’ un ek oast gien inboorlingen niemer weere gevonden op die ouwe deeplieantses. Da’k doar nui nog nuut nie op gelet un oa, un es nie te geluuven!
Op de lijste van de viertiensten un zullen d’er buiten ‘de ruuze van Deurle’ en den tantist van onder de
linden nie vele van die ‘geborene’ te vinden zijn. De mieste zullen angespoelde zijn moar da zal veur
dienen and’ren stam, de Loatemneers tons, uuk nie anders zijn.
Ouw”d ulder vaste an de nuumers van d’uizen ! De ‘Jeehoova’s’ kommen uuguit iene kier in de moand
op ui deure kloppen om ’t einde van de wereld an te kondigen en uldren ‘Wachttoren’ in ui pollen te duiwen moar binnenkurt belt er iedren avond nen polletieker an de veurdeure om ui te zeggen dattij en zijn
moaten ons durp goan redden van den ondergank en de fuuze mee Pinte en Noazerette. Baa maai un
moenze niet te vele kommen lullen. Ik kenne de sietuoassie toch ezuu un beetse en nen ouwen ap un
moede gien muilen niemer lieren trekken zulde.
Moederoverste es nui al bekanst zes joar de lakkens an ’t uitdielen mee eur pagadders en wa
emme gezien? Nie te vrie vele oas g’ut maai vroagt. Vele gekocht, vele in gank gestoken moar weinig
afgewirkt! Geroesperteert en geneut over ulder verloren twoalf joar in d’oopooziesse en zelve amper wa
kasseistienen goegelegd om ons gemakkeluk op ’t kirkof te bringen. Moar kom, de volgende moe’n uuk
nog bewijzen danze ’t zulder beter doen, oas’t dezelfste nie zullen blijven...
’t Es ier in Loatem anders toch verdacht stille ! De lijst(t)rekkers zijn wel min of mier gekend moar d’er
kunnen toch nog roare sprongen gemakt worden tot mee den Blommenmoart of Loatemkirmesse.
Anjeske en Kristof zitten ezuu un beetse op de wip veur diene sjarp van burgemiester, tinkt maai.
Nonkel Bob luupt uuk nie te kontent uurek en baai de ‘Smurfen’ mag Gruute Smurf Lambiek nog niets
lossen van zijn tante Sidonie. Ze zullen doar baa die blauwkes wel un tandse moeten baaisteken en
witte konijntses uit ulderen sjappo buus tuuveren om goeje muziek noar uldren fanclub te bringen.
Wardse van Tuupetegoare ee al hiel d’harmonie opgetrommeld veur an zaain kerre te steken en wacht
moar tot wannier da ons moederoverste al eur duvels ontbindt!
In de gazetten es’t er wel al ‘t ien en ‘t ander gelost moar da woaren moar wa losse flodders en
nen iekeleere veur Radjoo Twieje. Nen meulen en nen kelderparking onder de reezedensie van nonkel
Bob an de rand van un binnenkurt ottoluus Deurledurp. Ziede ’t al veur ui uugen? De duuze van Pandora un es nog nie open moar ‘k beginne ’t al goe te rieken.
’t Zoe un roare koowalliesse kunnen worden in ‘Negentiene’. Moar kom, loat ons nui nog nie beginnen
neuten want wie ee ter nen gloazene bol om ons te veurspellen dan der and’re en betere kommen?
Spanninge un es’t er nog nie. ’t Es nog wachten tot an de zommer veuralier damme d’er ’t fijne goan
van weeten. Birke ligt er nog nie wakker van moar oas ter iets in zicht es, zal’t ee in tijds rapporteeren…
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LARGO HEEFT OOK WEER ZIJN KUREN

STEM VOOR DIERENWELZIJN !
Ik lees in deze Kleppe dat de politiek het weer eens over welzijn heeft . Mensenwelzijn wel te verstaan .
Wij dieren , wij zijn wel . Maar wel zijn we echter niet .
Wij dieren , worden door beesten van mensen al te vaak als beesten behandeld .
Chinese Chihuahua’s , Thaise Poezen , Argentijnse Stieren , Franse Kikkers ,
Engelse Rosbiefs , Vlaamse Vleermuizen ,Waalse Waterhoenen , Congolese
Konijnen , Ratatouille Ratten , Kakelaars die er als de Kippen bij zijn , André
Hazen , Kwartjes Kartel , Halve Maanpaarden , Volbloed Hengsten , Magere
Melkkoeien .
Geëlektrocuteerd , of de halalstrot overgesneden , gestroopt , gekärcherd , in
stukken gereten en meermalen gehakt, in gehakt meermalen gemalen, gebeulingd door bloedige beulen ,
geworst , gebloedworst .
Soms gebeulworst . Collateral damage .
En dan vind ik mijn collega’s-dieren beengehouwd of gebeenhouwd , zelden op been , meestal ontbeend ,
gezouten of gefarceerd , gerold of gespekt , gerookt of gekookt , in dikke of fijne sneetjes ,in paté of in terrine, in de winkel of het grootwarenhuis , terug.
Ik vraag dan doodleuk kwispelstaartend aan de beenhoudster :
“ Voor mij een been of twee van die Tyrannosaurus Rex in de etalage alstublieft, Madam . Op één been
kan je niet staan hé.
Graag zo groot en belegen als mogelijk” .
”Om ter plaatse te consumeren
” ? vraagt de archivaressebeenhoudster , als om te testen of
ik dit wel meen. “Neen , om thuis te
begraven , voor als ‘t slecht gaat “
Tot de volgende hansworsterij hé,
Largo ,
schrijvershond , bedreigd door
teveel mensenwelzijn
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