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KLAAGLIED OM  ANJES ? 

 
‘ t Es al wa loate om te niejoaren moar g’ét toch nog ollemolle de beste wensen van Largo en Birke. 
De resepties loaten we passeeren want achter drei weken bij de famielde en de vrienden begint die-
nen buik wa te zwellen en de lever doe presies uuk mee ! 
Achter de kiezinge moest Birke zijnen koater deurespoelen… Bij de famielde woaren ze nie te vrie 
kontent dattee, achter un pooze van zes joar, weere op dienen buut mee un blauwruuje vlagge 
sprondegge. ’t Was wel wa loate en de mieste van zijn kiezers woaren al wig of op un andere kerre 
gesprongen… Da wit konijn, un jong veulen en den ap uit de mouwe woaren nie de ‘Lucky Lips’ van 
Cliff Riesjaar veur den VLD ! 
 
DE KIEZINGE 

De veurspellinge van Birke gonk tan toch nog kompleet de mist in ! In plekke van veruupte 6-6-7 was zus-
ter Anjes ezuu moar op eur koussevoeten mee tien zeetelkes goan luupen en woaren Stofke en de Smur-
fen elk un zitse kwijt. Veur den kiezer zal die tellinge wel winkbrau'en doen fronsen én ! Moar ja, da es nui 
ezuu mee da siesteem. Zelfst mee achtenviertig persent van de ‘bollekes’ kunde de mierdereid ollen ! 
’Les Schtroumpfs ‘(of oe schrijfde dadde) en der toch nen Coco bij en ee kan nog zingen uuk ! “En chan-
tant” kunde verre gerakken en edde minder zurgen, zong ‘t iedol van mijn alfbedde, Miesjel Sardoe.  
Nui da’t den deesten ier ‘t nie ee g'olt veur ‘t Paleis, kant ee weere goan memmen en kleppen...  
't Es messchiens wel veel beter ezuu, niede ? 
Da hoar es thuis nui intussen uuk uit de botter en de ruste es weere gekommen an onzen pijpenkop. 
 Allee d'amuuzeleute mee 'Kwien Agnes II' want, geluuve 't moar, z'ee zij uuk eur goeje kanten 
schijnt ut. Veur de kiezinge was ‘t gros van de gemiente wel an ‘t sjiekeneeren over die weldoeners van 
Welzijn. Da moest en zoe veranderen achter den viertiensten oktober ! Anjeske was de burgemiestresse 
veur ‘t welzijn van de rijkoards. De man in de stroate kendegge zelfst eure namme nie of oan ze nog nuut 
gezien. En toch… De mierdereid es wel kleine en ze kreeg al un padde in euren kurf op  de loatste zittin-
ge van den afluupende road. Ezuu un verlieginge van de lasten komt olsan bij ‘t sjanzement van un lee-
zieslatuure. Nui wierd ze gebrocht en er deuregesleurd deur de kommende oppoziesse. Pas moar op da 
Anjeske da nie wigtuuvert. Z’ee un duuze mee alle truuken in, ee ! 

Nie neute we zijme 
weere wig veur 6 joar !  
Den tijd vliegt glijk zot!  
‘k Verschotte mij nen 
bult oasek op 
‘Smoelenboek’ laze da 
Joowan en zijn 
Gwendoliene al mier 
as 25 joar Giedo en 
Fransiene zijn opge-
volgd in ‘ons’ superet-
te ‘De Latemse Fruit-
boetiek’. Mieljaare ! 
 
Moar kom, De Loa-
temsche Kleppe zal 
doar uuk were op ul-
der liggen wachten ! 
 
 



  

EN.. LARGO BLIJFT DOORGAAN  MET AL DAN NIET LOZE  NIEUWTJES 

 
LARGOLEAKS 
 
Het pas ingezet jaar kan voor een blaffende hond, die weliswaar ook bijt, al niet stuk.  
We hebben een hele kluif, alleen al aan alle valse beloften die onze leidinggevenden niet waargemaakt 
hebben tijdens de eerste weken van 2019. 
 
Potomac River  
 
Ten witten huize Trump speelt men uit verveling Lego. Muurtjes bouwen om te oefenen. Er wordt zelfs niet 
meer getweet. Genen elektriek meer in het Huis. Nen shutdown heeft ook zijn collateral benefits.  
Maar hier valt noch te blijven noch te schrijven, aldus : Back to Welzijnstaat Belgium. 
 
Aan ‘t Scheld,  
 
ergens tussen Marrakech en Christelijk Assyrië gelegen, zijn ze aan het beraadslagen hoe ze een Trumpse 
muur gaan bouwen om de onvermijdelijke rode Waalse Tsunami, die ons in april wegens de politieke kli-
maatopwarming zal strikken, alsnog tegen te houden.  
 
Terug om adem happen in ons Welzijnsdorp Sint-Martens-Latem, voor we verstikken. 
Aan de Leie,  
 
ergens tussen de Torens van de Heilige Agnès en de Schijnheilige Martinus wordt de biecht afgenomen 
door Mijnheer Pastoor:  
-Hoezo, geen gemeentebelastingsverlaging?...Je hebt dat toch beloofd?  
-Beloven,Geloven,Hopen,Berouwen, Liefhebben, Mijnheer Pastoor, zijt toch een beetje van uwen tijd , al-
leen uwen Jezus kon dat allemaal cumuleren. Wij politiekers kennen onze cumulgrenzen !   
-Ach ja, onze God kent geen grenzen, dat is waar. En vergeeft je je beperkingen. Maareuhhh ... vooraleer 
ik u de absolutie geef, die muur rond ons Welzijnsdorp,meen je dat nu echt?  
-Mijnheer Pastoor, dit is de enige oplossing om ons voor te bereiden op een Latexit ! 
-Theresa, pardon , Agnès,bedoel je : dus geen fusie met de Parochies van De Pinte-Nazareth ?  
-Inderdaad Mijnheer Pastoor. Jij blijft, na uwen God, de baas over uw parochie, en ik over mijn vermogende 
belastingbetalers.  
Maareuhhhh.... 
-Jahhh ? Wat nog?  
-Ik heb een toezeggingske moeten doen aan Samen-NVA. 
-Het politiek vlees is zwak... en dat is?  
-In ruil voor een muur gaan we vooraf een Visa moeten verlenen aan 220 Assyrische Christenen.  
-Christenen? ....  
We gaan ervoor, en voor de muur, en tegen gemeentebelastingverlaging.  
 
Het is u allemaal vergeven, Agneske, maar als penitentie 3 Ave Maria’s, 3 x akte van berouw en in de Pint-
se pastorie tower opvraging van de 10 geboden… én een handgeschreven paper van 5 bladzijden over … 
‘De 13 Geboden’ ! Amen... 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Met dank aan Dhaene Tailor 
 

 


