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OLLEMOL UN SCHUUNE LENTE GEWENST
Mee de lente zijn de bietses, hommels en de wespen ieverig an ‘t genieten van al die variejoasses in ons
klimoat en van ‘t held”re groen tussen al die modirne bouwduuzen en die kastars van villats woardadde
verzeekers un poar dozijn dakluuzen zoet kunnen wa plekke geven in ulder tuinuizeke. Sjanse da de
giest van Edgar en de nostalzie noar ‘t vroegere Werelddurp van de ‘Geevoarts’ hier nog ieveranst in de
lucht hangt !
Nen hielen uup ‘jonge mensen’ onder de vijvenvijfig zijn weere bezig mee de natuure, de makrobiotiek en
d’opwoarminge van ons planeete. En? Woar beginde doar mee? Zuuste, bij ui eigenstezelve en in uiwen
hof.
Wulder emme doar Greta, Anuna of Kyra nie veuren nuudig, we weten da van ons eigen en oasme ‘t zoen vergeten zijn, emme nog alsan
de prikkels van Inge en van ons Masha van de gemiente.
Zelfs ons Burgmiesteresse, Anjes, ee thuis biestses, nen ’neerhof’ en
ne biologiessen lochtink èk mij toch loate wijsmakken. Allee, an ons un
zal’t nie liggen. Wemme ier nen reesem volk dat toch weere noar de
natuure wilt. Ezuu un kolonieje glijk de schilders van Binus ongeveer.
Da den uitstuut van de zwoare Essuuveets uuk un uurzake zoe kunnen zijn van d’opwoarminge van ‘t klimoat un es nie bewezen want onderzoekers gerakken d’er zelve nog nie uit. Wulder kunnen zuust moar
ons beste doen en ezuu emme weere nen gevulde biomoart an de
‘Plaaze Sint Anjes’. Bringt uldren mieljeuvriendenlijken kaba of netzak
moar mee den vijfden van meije !
In den polletiek un es’t er uuk al nie veel nieuws. ‘t Es nui weere angetuund da witte konijnen of ouwe Bonoboots gien garanse zijn veur sukses of veuruitgank. Den tijd van ‘ons kent ons’ es veurbij. Wie kent wie
nog in ’t durp ? ‘t Was wel schuune van den kandidoat-burgemiester van de Smurfen dattee zegdegge
da’tee nie gemakt was veur d’oppoziese en zijnen zetel deureschoof. Moar kom, ‘k uure kikke overal in
ons prochies de uitsprokke van premjee Misjel klinken : “de sfeer is goed”. Zuveel te beter ee. Birke ee
veur de moment andre katten te gieselen. Zuulange damme leven en nie te vele afzien, zijme kontent.
Zelve un kantee nie vele niemier buiten kommen moar oas die fotoots van fiesten, reesepsies of kirmessen ezuu op Feesboek passeeren moe Birke toegeven datee oast bekanst gienienen durpeling un kent !
Ge moet intijds ui schuppe kunnen afkuisen en un proper blad van de spoa deuregeven an de nieuwe
Loatem– en Deurleneers.
Bij leven en welzijn (noar Jos Ghijsen hé)
tot in den droai of tot wannier damme
tuupetegoare ienen drinken!
‘k Goa mij nui toch nog ienen schellen op
‘t terras van Plaaze Peloeze en op “t gemakse mijne Saloa Nieswaze preepareere
want veur te barbekjuujen es’t veel t’ hiet
vandoage zulle.
‘k Moe stoppen want Largo stoa weeral an
de deure van de buro te scharten en te
bassen om uuk ne kier zijnen zeg te doen.
Oawt er de vliegen af en geniet van de
lente en de kommende zommer mee zijn
kirmessen !
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SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND
RELATIVERINGSVERMOGEN...

vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem

LARGO NEEMT DE PEN WEER OP EN ZET WINCH EEN HAKJE
MARTINUSLAND
En Largo, die schart voort…
De verantwoordelijke uitgever van De Loatemsche Kleppe verbaast mij telkens opnieuw als hij het risico
neemt om mij de poot te laten heffen op de actualiteit. Want het contrast wordt alsmaar groter met Albert, die in deze lente uitgave wel verbazend mild is voor alles wat niet reilt en nog minder zeilt in onze exclusieve en steeds minder landelijke Gemeente. Hij trekt naar zijn Plaaze Peloeze en het zich niet echt
meer aan, geloof ik.
Largo echter, voelt die dreigende pre-electorale stilte voor de storm. Iedereen houdt zich koest in
zijn hoekske en wacht op alweer een scheve schaats van de NVA die waarschijnlijk met de opwarming en
bij gebrek aan ijs geen scheve,laat staan een groene, schaats meer kan rijden, en zich bijgevolg ook koest
in zijn hoekske houdt.
De sfeer is goed? Lees saai. Nihil novi sub sole.
‘t Zal wel zijn. We gaan ons’oogkleppen eens opentrekken tot bij ons’zuiderburen.
Notre Dame brandt af, en een paar miljardairs dokken meteen een slordig weliswaar
‘belastingafgetrokken’ miljard neer.
En dan denkt een hond van. Van: moest onze Basiliek : “Notre Dame de Saint Martin’ afbranden, hoe gul
zouden onze vermogende gemeentemiljonairs dan zijn? Met het stoelgeld gaan we het niet redden. Nen
miljonair gaat alleen maar naar de Mis om zijn miljonairszoon met een miljonairsdochter te trouwen. Het
adagio: geld zoekt geld, getrouw. Voor de rest: niets Martinus. Ja misschien als ze doodgaan. Maar … een
schenking van een miljard aan Kerkfabriek Martinus lijkt me toch onwaarschijnlijk. Dan nog liever aan Optima. Post Mortem ad Mortem. Als er maar geen erfenisrechten hoeven betaald te worden.
Quod e rioolrat demonstrandum: met dat stoelgeld gaat Martinus geen Fenix worden. Ge zijt Van Assche
en ge blijft Van Assche.
Of... wacht... Largo weet misschien van beter : Martinusland!
Ja, een waterpretpark... met glijbanen tot in de Leie. Met een reuzeparking voor schoolreisbussen in plaats
van het Gemeentegedrocht daarnaast. Met pedalo’s en I Fritazzi’s en I Terrazzi’s. Volgens mij kloppen wij
met zulk een project de giften van Arnaud , Pinault en de andere Pipaus. Komaan, Vermogende Latemnaren: wij gaan voor twee miljard. R.O.I. gegarandeerd. Zeg dat Largo het gezegd heeft. Ajuus !

Onze dank aan de sponsors en sympathisanten !

