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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 

WOAR ZOEME NUI NE KIER OVER MEMMEN ? 

 
 

‘k Ei mijn flasse tsenuiver van Filliers veur de prijsvroage van verlede moand weere in den kelder gezet 

want ter es gienien reejakse gekommen. Ze stoa nui neeverst  den ruujen Martini. ‘k zal Ze weere in de 

frigoo zetten oasek weete datter ne kier nen echten Deurleneere op vieziete komt. Tons kan uk em un 

“alf én alfke”schinken, den kokteel van Zuul De Koster, kunstschildre en ontvanger van d’aksijnzen. 

‘t Zal wel weere nie goe genoeg zijn, peizek, 

want volgens Piet Verploatse zolliger most 

ut moar tsenuiver van 30 groaden zijn en 

den mijnen ester 38.  

Veur ‘De Ruuze van Deurle un es’t gien be-

sant want de flasse sitroentsenuiver stoa al 

van de niejoarsmoand te koelen ! ‘t En es 

nie jedadde veur al die bezoekers (oan ze al 

kommen) kontent te stellen want ge zoet ne 

gielen kelder van alle sorten giest– en min-

deregiestrijken drank moeten tuupe tegoare 

én ! We geeveme wadamme kunnen ee; mier 

un kumme nie doen ! 

Om over iet anders te klappen. Op den joarlijksen blommen-, bio– of lentemoart ee Smurfinne Gwend-

olienne ons burgemiestresse oast gemollesteerd binst das ze rondliep mee eur ploatselijke Smurfenben-

de en Anjeske mee de lookalle teelesofie, AVS. De poliesse un es nie moeten tussenkommen moar ‘t 

was toch un beetse verschieten want iedre sekonde beeld kan un stemme zijn ee !. 

Intussen emme den bulletijn van Welzijn in ons busse g”ad. Mijnen patten zegdegge , oastee de mijnen 

kreeg, alsan, “Birke, papier es verduldig” en ‘k moet geluuven. Oas ge ziet wada de mierdereid op die 

bijkanst zes joar ollemol gekocht en gedoan ee en nog 4 miljoen over ee, zijn da tuuvereers zulle.Wa 

danze wel nie loaten weten es danze in de komende zes joar mee 8 miljoen nie goan toekommen om ul-

der plans te verwezelijken ! ‘k Zitte wel niemer in den polletiek moar ‘k wille da toch ne kier op de taf-

fel smijten. Als ‘belastingsplichtige’ peizek doar toch uuk ne kier op ! De banke zegt wel de sens lienen 

vandoage de beste belegginge es moar Birke es nog van den ouwen stempel. 

QUI VIVRA, VERRA zoe’n ze in vroegere tij’en gezeid én. Zegt moar ulder gedacht want er zijn nog 

drei Kleppes veur dadde ulder bollekes moet kleuren in die nieuwe kieskotses… 

Zij moar gerust Birke ouwd un uugske in ‘t zeil en blijft stoker neverst den masjienist ! 

Nui moe’k ulder loaten want Largo voelt em tekurt gedoan. A la prochaine, les amis... 
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“Ook de haan loopt achter zijn staart”, weet Largo 

 
 
 
 
 
Met dank voor de steun: 
 
 
 
 
 

Mijn baasje is weer vreemdgegaan . Ik begin me vragen te stellen of hij wel weet wat hij wel wilt . En vooral of 
hij wilt wat hij weet . 
Hij zat bij Albert . Zei hij . Hij rook naar andere honden . Water , antwoordde hij aan mijn en zijn bazin , die ook 
iets geroken had . 
Hij zei dat Albert zich afvraagt of zijn Kleppe nog gelezen wordt . Baasje zei dat hij Albert had gerustgesteld , 
baasje wist dat ik in ieder geval de door mij geschreven column voor De Kleppe per definitie ook had gelezen . 
Albert was hiermee nog niet overtuigd . 
OK , dat er bij Astrid een paar Oud-Strijders , die het Loatemsch Chinees van Albert verstonden , nog om de 
Kleppe vroegen , was goed voor de commercie van Astrid . Maar Astrid maakt de peilingen nid ( meer ) . 
 Over peilingen gesproken ! In oktober is ’t weer zo ver. Onze postbussen beginnen geleidelijk aan te 
zwellen met bergen papier van -volgens eigen beweringen - legaal gekapte regenwoudbomenhout gemaakt . 
Mijn uure Pieroo. Wel goed om de barbeque aan te steken . Al zal volgens mij binnenkort ook wel een GAS 
boete geheven worden op niet-GAS barbeques . 
Albert  doet tenminste de moeite om in de Finse Taiga persoonlijk de bomen te gaan kiezen die hij voor zijn 
Kleppe gaat laten vellen . Hij kiest alleen bomen die al aan het vervellen zijn , dat maakt het makkelijker om ze 
te vellen . Hij laat een pastoor komen waaraan de te vellen vervelden nog de absolutie kunnen vragen , of nog 
eens goed hun gal , als een boom dat heeft , kunnen spuwen tegen de Katholieke Kerk die zoveel ongelezen 
Bijbels voor op de nachttafels van de hotels heeft laten vellen uit hun vel . 
Zo ver gaat De Kleppe dus  in haar streven naar ethiek en duurzaam schrijven. 
 Terug naar de politieke strijd , of moet ik schrijven : de pantomime , die zich aankondigt en onze dorps-
ziel en  -waarde krampachtig beweert te willen bewaren . Over ziel en waarde gesproken : dat ze al eens be-
ginnen met De Kleppe te lezen . Er staat daar misschien iets over hen . Albert is altoos op zoek naar roddels , 
des intriges , cris et chuchotements , denkt voor , denkt na , analyseert , bekritiseert , houdt noch zijn wafel 
noch zijn bek … Inspireer hem ! 
Mijn baasje zoekt niets . Leest alleen maar de leugens van de politieke realisaties-en beloftenpapieren , die uit 
zijn postbus bulken ,af . Ze maken het hem zo gemakkelijk . 
Zo vatte hij mij de Gemeentepolitiek samen : 
De big enders zeggen dat ze het ei via de bolle kant hebben opengedaan en opgegeten . Ze hebben ook de kip 
die hen het ei heeft gelegd -lees : de gemeentebelastingbetaler- de hals omgedraaid . En ze moeten zeker 
weer herkozen worden omdat er volgens kip , pardon : volgens hen , nog een paar kippen rondlopen waar ze 
eerst de eieren van gaan stelen om ze dan de hals te kunnen omdraaien . 
De little enders die nu aan de macht willen komen willen onze voorkeurstemmen omdat ze heel anders den-
ken en doen . Ze eten namelijk onze eieren langs de smalle kant leeg . En : beweren dat de big enders ons be-
drogen hebben omdat ze eerst de haan zijn hals hebben omgedraaid , en niet de kip . En dat de little enders 
hierdoor ,indien ze verkozen worden - wat ze van ons dringend verwachten - door de schuld van de big enders 
voor de volgende generaties onvoldoende bevruchte kippen zullen hebben die eieren gaan leggen met kippen 
waar ze de eieren kunnen van stelen en daarna de hals gaan kunnen van omdraaien . 
 

Largo , politiek beest . Campagne 2018 


