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Da 2021 beeteringe meuge bringen ! 

 
Ja santee mijn Ratse ! Oewel da”k ut verre g’ad ei mee al die varioasies van diene Corrona zoe’k ulder 
toch geeren un 2021 van ziem en heuning wenschen want 2020 was ierder zuur en zeekers gienen top 
want t vet was van de soepe. 
 ‘k Hoope dadde gulder ulder toch wa kunnen geneeren ét malgré da konfiennement damme op on-
zen bodram kree’en van de vieroloogen, de epiedemieologen  en de polletiekers. De kommuniekoassie 
van de polletiek was moar zuu en zuu oas ge’t mij vroagt. 
Miestal volgdeggen ze de viezie van de speesjaliesten wel un beetse mee den steert tussen ulder bienen. 
Moar van die mannen zijme da geweune. Sjanse da’t vrouvolk, mee Verlinden op kop, op ulder streepe 
stond en da de hastakmietoe opzij’e geschoven wierd veur de probleemen die ulder steldegden deur die 
Sjineese, Ingelse en Afrikoanse varjante de nekke omme te vringen ! Mij tinkt da Poetien der nui veur ie-
ne kier nie tussen zat. Messchiens was’t ee teveele beezig om zijnen vriend preeziedent Trump te truus-
ten of te peizen oe dattee den nieuwen beweuner van ‘t Wit  Huis an zijn zeel zoe kunnen doen trekken. 
Wie zal ‘t zeggen?  Was’t misschiens anders den novi– of casatsjok ? 
  
 Achter vijventwintig joar ‘kleppeschrijven’ stellelik mij de vroage of damme nui da zesentwintigste 
moeten vuurszetten. Nie da’k al uitgeblust un ben, nient gij, moar kunnen de lezers in ‘t nieuwe normal 
diene treut nog lezen en verstoan ? Nui damme ier in Loatem nen nieuwen sjoesoe en prinselijken, sim-
patieken Ollandsen ‘hofnar’ rondluupen én, bennekik un beetse g”ambeteerd, als belezen en gelezen  
boerke van de buiten, ulder mee mijn pamfletse lastig te vallen. Nui da’t niemer van bij de drukker komt, 
kundet uuk niemer in vieren scheuren en an un akske in den weessee hangen veur ulder poepken af te 
kuisen… (lol) 
 Mee al datter in ons paradijs an de Leie gebeurt of beter gezeid, nie gebeurt un ek ik moar weinig 
toebak om op te sjieken. ‘t Wordt uugen tijd da alles weere zijnen gank kan goan. We zijme’t ollemolle un 
beetse moe van in ons kot te bubbelen. Zoede geluuven da’k un beets menschenschuw geworden ben 
en da’k in paniek sloage oaze’k iemand an mijn deure uure bellen en mijn tottevodde moe an mijn lutsuu-
ren knuupen om open te doen ! 
Ben uuk wel un beetsen uitgekeeken op die gruute en kleinere schirmmekes woar dadde teegenwoordig 
alles te weten komt, feek of niede. Gelukkig amuzeere’k mij nog mee die Kleppe en blijvek mee of zonder 
leespubliek toch vuursdoen. 
De die dien’t beu zijn un 
moeten er moar nie op klik-
ken en ezuu es’t uuk gienen 
last moar ‘t blijft, glijk veel an-
dren bucht, zweven in de 
cloud. Wie weet lezen de 
eeliejeins mee den tijd uuk 
‘De Loatemsche Kleppe’ en 
blijft Birke op die maniere 
‘Cosmosberoemd’ ! Oltijd 
pozietief blijven peizen zeg-
degge mijn paten oltijd ! We 
doeme ons beste moar nen 
cadeau un est nie zulle. 
  
Messchiens tot op de fiestelijkheden en mannefestoassies bij ‘t nieuwe normal ! Ouw’d ulder an ‘t gès of 
klampt ulder vaste an de numeroots van d’huizen. Ajuus mannekes en meiskes ! 
  
 



  

Is Largo aan het mijmeren of is het herbronnen ? 

 
 
Onze Largo heeft zijn nieuwjaarsbrief nog niet geschreven denk ik. Normaal houdt hij van een vette kluif of 
een hondensnoepje maar voorlopig blijft hij afwezig en kwam hij zijn peter zelfs nog geen nieuwjaar wen-
sen.. 
Ik vermoed dat hij een beetje op zijn pik getrapt is omdat hij geen erkenning gekregen heeft op de zak van 
het nieuwe hondenvoer dat  in ons dorp zo populair is en geprezen wordt. Hij dacht dat er ook een versie 
‘Largo delicious for you’ zou volgen maar greep naast de ‘floche’..  

Beenhouwer Roland blijft hij trouw maar 
de préparé van de chef is nu echt niet zijn 
smaak. Er zijn daar nog veel  andere deli-
catessen voor zijn bekje. 
Ik moet wel toegeven dat ik zijn literaire 
bijdrage mis. Gelukkige zijn er nu de 
‘Brieven aan Richard Minne’ van Alleene 
waar we ons hartje hunnen aan ophalen, 
maar toch… 
Vele wandelen zal onze Largo ook niet ge-
daan hebben. Het is nu wel een Vizsla  
maar in de sneeuw lopen is eerder voor 
sledehonden en zijn nochtans stevige po-
ten (voetkussentjes, zegt hij) zijn gevoelig 
voor ijs– sneeuwtijden.  
Niet getreurd. Hij is al blij dat die Covid19 
voor hem geen gevaar is en kijkt uit naar 
de komst van het lenteweer. 
 Ik moet zelf grif toegeven dat ook ik 
dat ‘blijft in uw kot’ gedoe beu ben maar ik 
moet er mij als risicogeval aan houden hé. 
 

Nochtans. Nu dat de versmarkt op een boogscheut van mijn optrekje komt, kan ik misschien met mijn 
scootmobiel even buurten. De weg naar de Oase, waar het gebeuren voortaan plaats zal hebben, is tame-
lijk veilig, op de hobbelige voetpaden na. Slecht voor mijn rugje want zo’n vierwielertje heeft nog een harde-
re vering dan de Mini Cooper uit mijn tienertijd. 
‘t Is flauw met het nieuws uit onze dorpjes. Alles is gezegd en gezien in ‘Latem Leven’. 
De dorpsgek moet ‘Birke’ nu ook niet meer uithangen want de gemeentebestuur heeft nu zijn prinselijke 
‘hofnar’, een Hollander die de hoge poorten van riante domeinen met een vingerknip opende,  nu bijna 
overal en gratis zijn bakkie koffie kan gaan slurpen en daarenboven nog de ‘chouchou’ van de Latemse da-
mes is gebleken. ‘k Had er al iets over gelost maar da’s nu voor zij die mijn ‘spreektoale’ niet verstaan. 
 
 
We geven het ech-
ter nog steeds niet 
op en blijven ons 
pamflet met ‘sense 
‘ en ‘non sense’ op 
het Internet gooien 
tot  we weer veilig 
naar de drukker 
kunnen om het ge-
drukte en corona-
vrije papieren 
exemplaar bij onze 
middenstanders  te 
kunnen droppen. 
Misschien lukt dat 
nog voor het grote 
kermisgebeuren in 
de oogstmaanden.  
 
A la prochaine  
hasta el siguiente  
 
 


