
Da nieuw geluid zijme nui al 
geweune, moar of dat da de 
nieuwe zommer uuk zal in-
lui’n es nog te bezien. 
Zuust moar om ulder te zei’n 
da, in tegenstellinge tot vroe-
ger, de Welzijners wa mier 
ulder totte meu’n roeren dan 
in den tijd da Nonkel Bob de 
plakke zwojdegge over ons 
durp. ’t Es zelfs zuu verre da 
Abielke zijn opperuufd al ne 
kier durft ter orde te roepen 
oas ’t ee ezuu un persuunlij-
ke raket afschiet. 
Loatst was’tee van plan om 
de priveebewakkinge van de 
villats te loaten betollen deur 
de gemienschap… Hiel de 
road en de zolle schot wak-
ker omdan zulder uuren nie 
kosten geluuven dan zulkse 
woorden uit de mond van 

“God de voader” kosten 
kommen. ’t Was donder en 
bliksem te gelijk! 
 
Veur de reste es’t stille in de 
roadzolle, moar tons mag ons 
Voske nie zitten bassen. ‘k 
Paize da’sse mee vrie weinig 
klieren en un opene venster 
slapt, want die sluure luupt 
winter en zomer mee un 
bustvallinge of ‘t schilt nie 
vele. Ne kier dasse begint te 
bassen elpen zelfst de munt-
ses van Nolle Bubbel 
niemier. ‘k Mag et eigentlijk 
nie zei’n, moar t’es ‘t geheim 
wappen van de blaue. Oas 
d’oppoziesse te vele van eur 
gat geeft, trekt Proxifredse 
un uuge noar Sabientse en 
tons begint ze te bassen en ‘t 
hoesten datter gien katte nie-

mer verstoat wada Rigootse 
van de Fiesten of Gietse van 
de Plastiekduuzen vertelt. ‘t 
Es nen simplen truuk, moar 
ge moetter toch moar op-
kommen, ee? 
In de road van moarte en 
april kreeme ne reevaival 
van Polleke Stoofhout. Oe 
mier kiloots dander afgoan, 
oe mier da zain stemme wee-
re komt. Straks trekt ee op 
Koen Crucke. Oastee moar 
gienen boek schrijft over zijn 
dieet! ’t Schijnt pertank sim-
pel: veel seks, gienen alkol, 
tenelft minder eten, gien ruu 
vlies, moar af en toe un dui-
vejonkse, gemarineerd in den 
ruujen wijn om op krachten 
te kommen, ee Bart Wellens 
em gezeid. ’k Goa der uuk an 
beginnen, salu!  

NIEUWE ZOMER, NIEUW GELUID 
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Hier zijn we dan terug, maar 
met de zomerhittegolf in de 
benen en.… weer veel te laat. 

Na de wateroverlast bleef 
alles rustig, maar ‘t duurde 
toch verdomd lang vooraleer  
al het puin en de smurrie 
geruimd werden. Gelukkig 
zijn ze toch stilaan hier en 
daar de gevaarlijkste verzak-
kingen aan ‘t herstellen. 

Nu het containerpark op 
komst is, moeten we dat ima-
go van mooie, groene ge-
meente toch wat opfrissen, 
niet? 

Met de eerste lentewarmte 
kregen we én een nieuwe 
schepen én een nieuwe voor-
zitter van het OCMW. Vooral 
dat jong veulen van DL wou 
zich als schepen onmiddellijk 
laten gelden, want hij voerde 
bij zijn entree een paar mo-
nologen op, die hem niet 
steeds in dank werden afge-
nomen. Enfin, hij zal metter-
tijd ook wat leren relativeren. 

We hebben er een flink  ver-
baliserende hulpagente bij en 
sinds de jongste zitting is de 
sfeer minder bitsig, maar 
heeft nonkel Bob zijn tempe-
rament terug. Intussen is dat 
beeld van Radio 2 ook al bin-
nengehaald!  Alles zit dus 
goed snor. We pakken het 
leven luchtiger aan, maar 
blijven waken! 

Voor niks gaat de zon op…en toch…  
 
            
           deze roddelkrant is 
 
 
 

aangeboden door NV DRUKKERIJ DE MUYTER—DEINZE 

G  R  A  T  I  S  

Ben dit: “le problème de la culture dans les petites villages ce 
n’est pas qu’il n’y en a pas assez mais qu’il y en a trop et qu’elle 

est confisquée par deux ou trois…” 
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Opgelet, Bob waakt! 

 
U moet het mij maar niet kwalijk nemen dat ik u alweer met mijn kritische kanttekeningen lastig kom val-
len. Ik acht het gewoon mijn taak u tijdig kond te doen van de zure oprispingen die sommigen mij bezor-
gen met hun ongebreidelde zucht naar persoonlijk welzijn en lijfsbehoud. 

Wat mij nu weer van het hart moet? Dat uw dienaar niet echt opgezet is met de plannen van het gefortu-
neerde volkje, dat het eens zo groene en lieflijke drevenlandschap rond de Golf met kasten van villa’s 
achter hoge hagen en hekkens heeft verkwanseld, en zich nu, uit schrik om beroofd en overvallen te wor-
den door onguur tuig dat hen wat van hun overdadige bezittingen wil afnemen, privé-bewaking wil inscha-
kelen. Met het gegeven op zich, kan ik nog leven. Iedereen doet wat hij niet laten kan en als die brave 
burgers daardoor rustiger slapen, loop ik minder kans dat een gefrustreerde rijkaard met wallen onder de 
ogen mijn lijf en leden onder zijn Range Rover of Humvee verplettert.  

Ik heb echter schrik dat die nieuwe Rambo’s van de GMIC en aanverwanten mij als wandelaar en genie-
ter van de Latemse en Deurlese levensgeneugten al gauw een Browning onder mijn neus zullen duwen of 
een grommende Duitse herder of pitbull achter mij aan sturen. Spaar me daar van! Geef me dan maar lie-
ver die politieamazones op hun ranke paarden die onze burgervader geregeld eens uit Brussel naar hier 
laat afzakken om op hoge poten door de dreven te paraderen. Die blaffen soms ook wel als ik mijn klein-
kinderen onvoldoende aan de leiband kan houden; maar hebben me nog nooit gebeten. 

Het strafste van al vind ik echter nog dat mijn vriend Bob, onze vroegere burgemeester, ons allemaal voor 
die nepagenten zou willen doen betalen ook. “Uit solidariteit met die sukkelaars die nu eenmaal meer ge-
vaar lopen dan Jan Modaal en het geboefte aantrekken.” 
Ik dacht nochtans dat niemand bij wet verplicht is met zijn rijkdom te koop te lopen. En voor een degelijke 
alarminstallatie mag je bij mijn weten nog altijd enkele nullen minder op je cheque invullen dan voor de 
pareltjes die je in onze plaatselijke kunstgalerijen of in de autotoonzalen van de welig tierende luxemer-
kenverdelers langs de Kortrijksesteenweg geëtaleerd krijgt. 

Nee, Bob. Met alle respect. Dat mag je ons niet aandoen. Wij weten dat je zelf binnenkort wil verhuizen 
naar je nieuwe residentie in het vroegere spookkasteel op de heuvel achter de kerk van Deurle. En dat je 
daar liefst in alle rust nog wat van het leven wil genieten. Je mag dan misschien hopen voortaan tot de 
beau monde gerekend te worden; voor ons blijf je die vlotte, handige jongen uit het volk die het met door-
zettingsvermogen en visie gemaakt heeft. En wij hopen dat je voor dat gewone volk in de eerste plaats 
blijft opkomen. Of ben je een bijverdienste begonnen als verkoper van waarschuwingsbordjes? Dat staat 
toch niet in Latem of Deurle: een villa met een bordje “Opgelet, Bob waakt!” aan het hek. 

Leo Leieridders 

 

DE OPINIE VAN LEO LEIERIDDERS  

BIN OF WIN IN DE MAAK 
MAAK JE GEEN ZORGEN OM ‘T GEKRAAK 
 
LAAT JOUW BOBJES EN FREDJES NU LOS 
ZIJ WAKEN EN JIJ WORDT NIET DE KLOS... 
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Zantses en ander gelul in Loatem en Deurle 

 

SAMEN BETER… HOUDEN ZO!…BETER SAMEN HOUDEN ZO ?...BETER ZO  SAMEN HOUDEN ?…HOUDEN 
ZO SAMEN BETER ?… ZO HOUDEN…SAMEN BETER !…ZO HOUDEN, BETER SAMEN 
 
Je staat er niet bij stil die eerste dag, hoewel iedereen die politiek bedrijft  zou moeten weten waar hij aan begint…  ‘t Is een er-
varing en je maakt wat mee.  Is het nu in de vriendenkring, in de fracties, op de gemeenteraad of één der commissies, op café… 
overal krijg je commentaar.   Vrienden, ‘t is een soep, en wij zijn de ballekes.  Hoe plechtig men ook belooft de deontologie te 
laten triomferen, wanneer het kàn en als het past krijgt men een sneer uit de pan.  Maar, tegelijkertijd, als het past in ‘ieders 
kraam’ is de liefde plots weer aan. 
En neen, niet alleen bij de politiekers, ook bij de burgers. Ineens is iedereen uw vriend, zijn de ‘anderen’ de verliezers, staat 
eenieder met u mee te vieren. Ook zij die een andere pet op hadden in de vroegere tijden…Tot de eerste druk komt. De negatieve 
stemming, een miskleun van Jan of Piet. Dan was het vroeger ineens weer ‘anders’. Zoiets zou nooit gebeurd zijn…. Maar jon-
gens toch! Kijk eens in de spiegel. 
Laat u niet misleiden waarde Kleppelezer, achter de schermen is er veel meer begrip dan soms blijkt uit hevige discussies. Laat u 
niet meeslepen en slachtofferen door de doorwinterde– of bakvis-politiekers. Er zijn er helaas die het niet inzien en denken -in 
opdracht van ?- ten strijde te moeten trekken tegen al dat nieuw geweld… driewerf helaas; zij trekken aan het kortste eind, want 
zeg nu zelf,  samen beter en houden zo, liggen niet zo ver uit elkaar. Hoe mooi verweven kunnen straks die slogans leiden tot 
één zelfde visie!  En waar de eerste maanden met scherp werd geschoten, worden de woorden al meer en meer afgewogen, komt 
men elkaar al eens tegen op de ‘brug’ en filosoferen sommigen al over een eendrachtig geheel, één schone bende met als thema : 
Welzijn Voor Latem en Deurle of voor Deurle en Latem. 
Tot de boel weer op stelten staat natuurlijk. En waarover! Intussen kijkt de burger van op de banken toe en vraagt zich af wat er 
aan de hand is. Ineens verdwijnen gevestigde waarden, ‘onmisbaar geacht’ omwille van hun jaren, en komen anderen met grote 
trom –soms nog wat ‘politiekendom’- de stoelen pakken en er naar smijten met hun klakken.  ‘t Is soms om van door uw stoel te 
zakken. Maar laat het wel zijn, en denk vooral niet dat er ééntje is dat zich zal storen aan het niet bekoren! Waarde lezers, de mo-
raal van het verhaal, geloof niet in kabaal!  Ze hebben allen het beste voor met u de inwoner, de kiezer, de beslisser!  Sommigen 
weten niet waarover het gaat, anderen des te beter.   Maar weet ge wat : zeg uw gedacht en zie niet om. Politiekers zijn niet zo 
dom. Laat hen maar doen met al het wel en wee. Jij beste lezer, jij krijgt ze wel gedwee. 
 

J. de Meersman, observator 

DE INVENTIVITEIT VAN  
PROXIFREDSE 

Gezien er in onze gemeente heel 
wat « kriebelmuiten » hun waar 
tentoonstellen heeft  Proxifredse 
beslist sommige raadsleden een 
visakaart ter beschikking te stellen 
voor het testen van de aangeboden 
koopwaar. 
Onze gemeente heeft de naam eli-
tair te zijn en dit betekent dat de 
aangeboden « vleeswaren » ten 
gronde moeten gecontroleerd wor-
den. Initieel was deze delicate taak 
weggelegd voor de schepenen van 
Middenstand en Sociale Zaken. 
Beiden bedankten voor de eer, zo-
dat de burgemeester uitkeek naar 
raadsleden van mannelijke kunne 
om aan dit onderzoek mee te wer-
ken. Als je dus een raadslid uit der-
gelijke zaak naar buiten ziet ko-
men…‘t is niet voor ‘t plezier, maar 
in ‘t belang van hun eigenste 
« gemeenschap ». 



IN MEMORIAM: Robert CLAEYS, dorpsfiguur 

 

 

 
 
Leuke teksten, aforismen, weetjes, kortom alle 
bruikbare satire is welkom bij uw dienaar en 
verantwoordelijke uitgever: 
 

Albert-F. HAELEMEERSCH 
Karel van Wijnendaelelaan 11 

9830 Sint-Martens-Latem 
 

loatemschekleppe@hotmail.com 
Fax: 09 261 36 55 

 
 
DE TERUGKEER VAN 
                              GWIJ VAN CAMPEN  
 

LENTEDIALOOG 
 
 

Is er iets mooier, zei ik, 
dan bloemen? 

 
Ja, antwoordde hij, 

Liefde! 
 

Is er een mooier geluid, zei ik, 
dan de zang van die vogels? 

 
Ja, zei hij, 

de klank van jouw stem 
als die zegt “ik hou van jou.” 

 
Is er iets zachter, vroeg ik 

dan dit donzige, jonge blad? 
 

Ja, antwoordde hij, 
jouw strelende hand in de mijne. 

 
Een dialoog met mijn kleinzoon R. tijdens een wandeling langs 
de bloeiende Latemse tuinen. 
Paasvakantie 2003 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGE WIL NIEUWE SIGNALISATIEBORDEN 
 

Het College wil van ons dorp een veilige site maken en aan 
alle invalswegen het agglomeratiebord plaatsen om te bena-
drukken dat in onze gemeente de maximum snelheid beperkt 
is tot 50 km/uur. Zij die dat niet verkroppen gaan best terug 
want de politie zal over de strikte toepassing van deze regels 
waken. Ik denk dat ik de eerste zal zijn die op de bon vlieg. 
Met mijn lompe poten duw ik soms wat hard op de 
“champignon” en in geen tijd zit ik toch lekker 10 procent 
boven de vigerende snelheidsbeperking. 
Let op, ik keur deze visie niet af, maar ik betwijfel het dat de 
spelregels zullen gevolgd worden. Langs de andere kant 
hoop ik dat de “blauwe mannetjes” consequent zullen optre-
den en alle overtreders op de bon zullen slingeren. 
Gezien het om “willekeurige”, onaangekondigde controles 
zal gaan, zullen sommige snoodaards door de mazen van het 
net glippen en kan het gebeuren dat “onschuldige” huismoe-
ders in hun gedrevenheid even onoplettend zijn en dit is ge-
noeg om tranen in de ogen te krijgen zonder ajuinen te schil-
len. Ik herinner mij een dame uit de Meersstraat die 6 eitjes 
ging halen bij “Meloentje” in ‘t Dorp, verkeerd parkeerde en 
een bon kreeg van een “blauw mannetje”. Nu staan er tien-
tallen verkeerd geparkeerd, maar geen “Smurf” die het wil 
zien. Administratief werk is toch nu helemaal geen politie-
werk, niet? LEVE DE HULPAGENTE! 

‘k Weet dat het tegen het zere been is, maar ik 
blijf het jammer vinden dat dit monument zo-
danig verwaarloosd werd in de loop der jaren 
dat het nu enkel nog kan tot nut kan gemaakt 
worden door dit prachtig stukje patrimonium te 
verpatsen aan één of andere « rijkaard », die er 
weer eens een exclusieve villa kan neerpoten… 
Adieu herinnering aan onze « Belderbos-tijd »  

 

Meliske staat er beteuterd bij, maar laat Ilse niet met hem « t’ 
jollen. » Het beeld voor Gevaert-Minne is in de pocket. Eerst 
de waterbuffels en later… de waterbuffers! 


