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GEEN AMBIEJANSE NIEMER IN ONS DURP ? 

 
‘t Es ie vree stille in ons durp. Mee diene Krokus en de Klokken van Ruume spoardeggen de polletiekers 
ulder verzeekerst veur de vakanse mee kientses en kleinkientses, tink mij.. We moeteme tons moar ne 
kier noar noar den Littoral Belge om wa uit te woaien en eenerzie t’én om alles weere op un rotse te kun-
nen zetten. Ge zoet tons paiezen we gomme noar Knokke want  doar luupen der toch wel nen uup paro-
chiejoanen van Martinus en Aldegonde om op un terraske of langst den dijk nen kreem ‘’eeten en un 
klapke te doen.. Moar ‘t es nootses. Doar zijn d’onze uuk al op beu gekeeken  zeekers? Oaas’t un beetse 
weere es, stoade ton uuk uren in de fiele. 

Mee den otto es’t al nondepietses al un lotterije om zonder conter-
vense ons durp uit te rijen en tons nog anschuiven op d’ottostra-
de...  Ge zijt wel bedankt ! Plaaze Peloeze es mier dan goe ge-
noeg veur Birke. 
Achter ‘t stuur moete verdomme stirk zijn in ‘t muultietasken zulle! 
En d’er uuk nog vrie mee ui gedachten bijzijn ! De zwakke wigge-
bruikers steken zonder boe of ba de stroate over en vliegen ui van 
alle kanten veurbij. Doarbij moede uuk nog zien dadde uiwen kilo-
meetriek in ‘t uuge ouwd. Want in de zone dertig moette uiwen 
voet van de gaze  ollen en wa freinen. Die tvijfteg respekteeren es 
uuk al da niet...  
 

Nen moat van mij es ezuu op ienen dag vijf kieren geflitst en da zuust veur wa kommissies te doen. Iest 
in Sentenijs, tan in Pinte, nog ne kier in Noazarette, dan weere op den Gaaversenstienwig en ten vijfden 
in Vosseloare op wig noar den Aldi in ‘Land van Nevele’. Diere kommiskes oas ge ’t mij vroagt  ! Sanse 
dander da moment giene stonden in Loatem want ee kost nen zesden kier prijs g’at én ! 
In ieder stadse of durpke es’t vandadde. ‘k Vroage mij af of da da geld nui noar de kasse van de flikken 
vloeit of noar de die van de gemiente. 
Ge zoet schui zijn veur de boane op te goan moar joat Birke zijnen otto moe intijds ne kier rijen sins da ’t 
boaske in pensjoen es. De loatste vijf joar es’t er moar un goeje vijfduuzend kilometers op den teller bijge-
kommen. Birke kan zijnen otto pertank nie  missen om ieverans te kommen en verre un moet ie nuut nie 
zijn.  Ezuu moet ee de batterie alle twie doagen ne kier an den druppeleere leggen om ze te voeden.  
Noar de Zieje goan es Birke te stresseerend en diere ! Noar ‘t stad moede uuk nie goan veur ui gemak. 
Nen knip alier en wegenwirken aldoar. Parkeren es uuk nieverans ne mier veur niet en ezuu ee Birke ‘t 
gevonden om wa kilomeeters te doen.. Ee zet de neuze wig van Plaze Sint Anjes, richtinge Oarsele en 
stopt onder de boane an ‘Den Bierstal’ in Wontergem, parkeert tons groaties en veur niets an de veurdeu-
re, drinkt er un Miko kaffeetje of twieje, doe un klapke en hop ee kan weere noar Loatem en ezuu ee den 
alteernateur de batterie uuk weere wa voedinge gegeven. Nog un veurdiel es dadde achter un poar be-
zoekskes te vriend zijt mee de stamgasten en  de boazinne, worde ezuu verwend dadde nui en tons in de 
ploatse van nen speekeloaze koeke un stukske zelfge-
makten pottink bij de kaffee krijgt.  
Vwala, ton kierde weere noar ui sjieke viellaaze aan de 
Leie, industrie- en hoorecaparadijs… en g’ét  gien vijf 
euroots verteerd veur twie uren échte, volkse ontspan-
ninge ! Loat ons polletiekers moar veuruit kijken noar 
uldren bieb en andere druumbeelden. Birke un trekket 
em niemer an. Oas de gemiente fajiet es, zumme ‘t wel 
in de échte gezette lezen ! Iest goame wa stuum afloa-
ten. Loat ze moar doen, zegdegge nonkel Marcel, de 
katten doen ‘t uuk wel ! 
        



  

EN.. LARGO  

 
Nihil novi sub sole. Zelfs al is de februarisole weg.  
 
Ons hondenleventje kabbelt voort, en we stellen vast dat we ongeveer de enige hond moeten zijn rondom de Agnès- en 
Martinus Torens die voldoen aan de gemeentelijke GAS-hondenkak reglementering. 
 
Het drolt langs alle kanten. En baasje vindt dat alles behalve drôle. 
 
Want hij en ik houden ons tenminste in. 
 
Nu de vroege lente alweer voorbij is, en ik in afwachting van de Aprilse grillen, wegens de Maartse buien, voorlopig 
binnen moet blijven, vroeg ik me af waar ik mijn poot ondertussen kon op heffen . 
 
Bosbrossers of gele hesjes? 
In ons elitair dorp, hebben we daar voorlopig weinig last van. 
 
De gele hesjes zijn zeker ook in Oiljst Karnaval gaan vieren. De bosbrossers zijn met de SUV van papa naar Courche-
vel om er tijdens het Karnavalverlof hun vel te gaan bruinen teneinde er opgewarmd uit te zien tegen de optocht van 
volgende donderdag . 
 
Karnaval !  
 
Al van gehoord in ons chique dorp? Wat is dat voor een pop-up? 
Vroeger woonde mijn baasje in Heusden. Toen Heusden nog Heusden was, met eigen ziel en eigenzinnige burgemees-
ter, en dus voor het opgeslorpt werd door big brother Destelbergen.  
 
Heusdendorp. Een statement. Met haar beroemde Tramstraat, de lokale Sambadrome en-droom.  
 
De Tramstraat werd een week voor, een week tijdens, en drie weken na, tot de Halfkaterfoor in Gent, afgezet .  
Uw been of arm ook trouwens, als je als Heusdenaar tijdens die periode dierf te gaan werken... 
Mijn baasje woonde naast café « De Lustige Reiziger » , nu verkocht aan een Miljardair Gokduifchinees .  
 
In De Lustige Reiziger ging mijn baasje noodgedwongen vijf weken lang elke avond een pint of vijftien gaan drinken 
omdat hij van het lawijt toch niet kon slapen. Wat baasje daar allemaal gezien heeft, grenst aan het ongeloofwaardige . 
 
Hij heeft er onder anderen de Burgemeester met menig lustige reizigster zien stoeien, koeien,loeien. Hij was namelijk 
verkleed in een stier. Dat helpt. Zeker een bronstige.  
Dat missen we toch, Karnaval in onze chique gemeente.  Of zou dat hier dan toch permanent  zo zijn ? 
Stel je eens voor. De Maenhoutstraat afgezet voor vijf weken . Per burgemeestersdecreet. 
Ik vraag me trouwens af welk pak onze Burgemeesteres zou aantrekken. Welk masker ? Maar wie zou ze ècht willen 
zijn? Hoe zou ze haar teloorgaand kiezerspubliek weer kunnen verleiden? Laat uw verbeelding maar de vrije loop, 
vrije lezer. 
Karnaval ! Maskers op en alle teugels los. 
Precies een gemeentebegroting. 
 

 
 
 
 
Groetjes en 
pootje,  
Largo. 
 
 
PS  Onze 
dank aan de 
sponsors en 
sympathisan-
ten ! 
 
  
 
 
 
 


