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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 

‘T ES STILLE WOAR DAT NIE UN WOAJT ! 

 
Om aan de vraag van enkele op de Leieoevers aangespoelde dorpsgenoten te voldoen, zal ik een inspan-

ning leveren om enkele zinnen in het AN neer te zetten. Heel wat nieuwe bewoners en zelfs jeugdi-

ge‘locals’ hebben moeite om mijn ‘bargoens’ te ontcijferen. Ze hebben de ‘truc met de duif’ blijkbaar 

nog niet beet. Fonetisch, luidop lezen is de boodschap. Waarom ik op die manier schrijf? Eenvoudig ! 

Ik wil het plaatselijk dialect in leven houden. Na mei ‘68 is iedereen de kroost  beginnen opvoeden in 

het ‘schoon Vlaams’ en een mondje Frans. Ik ben zeker dat de kinderen van de generatie na mij nooit 

streektaal gesproken hebben. Zelfs mijn dochter begrijpt amper een paar woorden ‘Loatemsch’ een een 

beetje ‘Oostends’ maar het mag dan ook niet té plat gesproken worden. Waar is de tijd dat toneelbond 

‘Vrank en Vroom’ Gaston Martens en Cyriel Buysse ten tonele brachten in het ongekuist boers’ uit de 

streek tussen Zulte, Het Land van Nevele, Deurle  en Latem? Zelfs bij de Franstaligen kenden die sappi-

ge toneelstukken ‘un succès fou’ ! Nu nog ! 

Gezien ik nu toch ‘an den trok’ ben, zal ik maar verder klare taal schenken 

 Op politiek vlak is het nieuws toch schaars. De lijsttrekkers laten me op mijn honger tot aan het 

‘kermisgebeuren’. Misschien is het ook beter zo. Wat ik tot nu allemaal las of hoorde is nogal twijfel-

achtig. Op het pastorieconcert in Deurle wou men ‘de Welzijn Gazet’ onder het publiek verspreiden 

maar na tussenkomst van de VAR werd die ‘aanval’ teruggefloten. De dag daarna vond ik het pamflet 

dan toch in mijn brievenbus. In 13 foto’s wordt gepocht dat de ‘enige onafhankelijke beleidspartij’ al 

dat  moois uit die publicatie op haar eentje heeft klaargespeeld. Ik ga hen nu niet terechtwijzen want dat 

is de taak van de andere ‘multicolore’ beleidspartijen. ‘De Kleppe’ kan dit wel in vraag stellen maar 

heeft niet het ‘mandaat’ om daar tegenin te gaan. 

Waar Birke zich wel vragen bij stelt is die raming 

van 600.000 Euro (zonder muziek) voor het aan-

leggen van het park met ‘Leiezicht’ op de ‘site 

Cnops’. Om vanuit Deurle dorp de Leie te zien, 

zal er dan wel heel wat aarde moeten aangevoerd 

worden om over die mooie, noodzakelijke riet-

kraag het water en de meersen te aanschouwen ! 

En, wat met de parking naast de pastorie? Als het 

dorp daar autoluw of autoloos zou worden is dat 

een ramp voor de plaatselijke horeca en de aan de  

school tetterende SUV-mama’s ! Ook de in 2019 

geplande werken aan de Pontstraat zullen van het 

mooiste dorp van Oost-Vlaanderen rampgebied 

maken. Nu, ik wil op de feiten niet vooruitlopen maar de werf voor de‘bieb’ in de Latemstraat belooft 

ook voor hinder te zorgen. Als je zo eens aandachtig rondtoert lijkt ons dorp een volwaardige bouw-

werf. Ook de ‘trottoirs’ en de fietspaden vragen nog veel snoei- en herstelwerk. Je ziet dat er nog veel 

werk wacht op ons ‘Miesteresse’ en haar ‘Ringo’, zoals haar actieve schepen altijd weer abusievelijk 

vernoemd wordt… Aan allen een deugddoende vakantie en heerlijke kermissen ! 
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Met dank voor de steun: 
 
 
 
 
 

 
Komaan baasje , kop op . 

Okee , ik weet het wel . De kommerloze komkommertijd is weer in ‘t zicht . De strepen in de 
hemel , richting zon : een  laatste groet van charters vol kommerloze kommeerende vakan-
tiegangers  . 

Komaan baasje , kom op . 

Oké , er zal niet veel meer te schrijven vallen . Of nog erger : er zal hier geen lezer meer zijn 
om jouw gekwelde geknelde satires te lezen   . 

Zitten zich allemaal te vervelen , te vervellen , op dat overbevolkt strand . Hoezo lezen ? 
Zelfs de Dag Allemaal zit vastgeplakt van de zonne -en ijs crème. 

Allez baasje , laat je niet gaan … zelfs enkelband-dragende vermogenden-duperende heb-
ben nu recht op een verre wandeling , ver van de Nieuwe Wandeling . 

Laat de dictatoren nu nog wat van een hoge toren blazen . Of van een Schoon Verdiep . 
Zelfs geen stakende Waalse Haan die daar de komende Vakantiegeldmaanden naar  kraait . 

Doetterniettoe , baasje . 
 
Eens de voetbalwoede uitgeblust , is er niets meer . De Tour ja , nog wat zwe-
men  chlembuterol opsnuiven , nog wat epo-ische heroische beklimmingen afzweten , om fris  
te zijn voor de Gentse Feesten . En daarna  vallen we met ons (b)allen in het vacuüm van de 
komkommertijd . 
Ja, t zal wel zijn , baasje . Die Gentse Feesten  zitten ook  al vol mercantiele Hollanders die 
ons Belgische Frieten verkopen terwijl zij niet eens kunnen voetballen  kan jij een dicteeboek 
van de Nederlandse Taal volschrijven . Dat ze wel nooit zullen lezen . Ja baasje , het is zo . 
Ja baasje , ik weet het . Ze zijn zo stom , meneer . Je kunt je pen niet in be-
dwang  houden  .Maar heb je wel iemand nodig om te schrijven ? Heb je wel iemand nodig 
om te lezen ? Moet jij wel op vakantie , baasje of ga je ‘vrolijk handjes zwaaien bij Regi op de 
kermis ? 


