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EDITORIAAL

Dzjuu, wederomme loate!!!
‘k En zoe’t bai got nie weten
oe datta komt moar d’inspiroasse veur un goeje Kleppe
tuupe te krij’n en komt zuu
gemakkelijk niemer as vroeger.
Est nui om da’k in de gemienteroad zitte te zitten of
es’t oujd worden?
Eigentlijk est ezuu un beetse –peisek– omdat er ezuu
veel nieuws nie te raupen es.
In de road vertelt nonkel Bob
oltijd zijn zelfste veroalke
(zain plakke blijf stoan) en
Proxifedse makt er em nog
oltijd dikke over.
Moar loat ons ne kier ierlijk
zijn: onzen burgemiester
mag toch wel un beetse verzwoaren zulle.
Ofte wel un krijgt ee nie veel
eten niemier van zijn Nelliet-

se of anderst pakt ee te veel
eui op zijn vurke. Ee ziet er
in elk geval un beetse uitgemirgeld uit en nogal bleekskes. Ee zal em moeten verlei’n van wijnstreeke en wa
mier van dien ruujen moeten
drinken in ploatse van diene
Moeselwijn…
Allee, ezuu nen langen anluup om te zei’n datter eigentlijk nie vele te vertellen
valt, zonder oltijd ‘t zelfste
moeten te vertellen.
Oas ge ezuu ne gemienteroad
baiweunt kommen dezelfste
punten minstens drei kieren
an bod. De mierdereid keurt
iet goed en de weeke doarop
goa Rikske, Katietse of Nonkel Bob zelve goan schriemen bai den goeverneur.

Den dienen begint tons uuk
te twijflen en schurst het besluit. Wa doen Proxifredse
en de Ruuze van Deurle? De
volgende road bringen ze da
zelfste punt weere op den
azenda. Belastingen, buuskotses, planwijzigingen… A
ge zoet op den duur ui katte
stuuren of ui ne boek zetten
te lezen binst de road. Mijnen gebuur doe’t anders. Ee
geboart dattee slapt, moar
oas zainen kolleega professer
zain totte opendoe, zit ee te
vloeken en zoet ee de mikroo
uit Nolle zijn anden snokken
om nonkel Bob zijn sausse te
geven.‘k Zitte doar wel
schuune, moar gevoarlijk.
Straks moe’k mai nog nen
elm opzetten veur oas Kommeire zijn tikken krijgt...

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

GRATIS

aangeboden door NV DRUKKERIJ DE MUYTER—DEINZE

"Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de
parler et de ne laisser aucun doute a ce sujet."

Het is merkwaardig,
maar sinds ondergetekende deeluitmaakt van
het gemeentebestuur is
het hem moeilijker om
ludieke, satirische teksten te verzinnen.
Nochtans gebeuren er
achter de politieke schermen soms verbijsterend
mooie uitspraken en dito
toestanden, maar omwille van de zwijgplicht
kunnen die niet aan het
daglicht komen. In commissies heb je een warenhuismandje vol versprekingen, lapsussen en
wreveligheid te rapen.
Geen wereldschokkend
nieuws, maar toch zaken
waarmee de draak kan
gestoken worden en die
leuk om weten zijn voor
de kleurrijke entiteit, die
ons dorp geworden is.
Tijdens die ‘binnenkamerse’ vergaderingen
worden er vaak leukere
aforismen opgetekend
dan tijdens een (saaie)
openbare zitting… maar
zwijgen blijft blijkbaar
goud.

Wa kumme de mensen nui nog mier wijs makken?
Oui, mes très chers, que peut-on écrire
de plus pour satisfaire ses lecteurs…
‘k En zoe’t nie weeten: den ienen zegt
datter teveel Loatemsch Gentsch instoat
en dattee da nie kan lezen en den
andren ee toch liever da plat verbasterd
boers. Un certain public aimerait ‘De
Kleppe’ en Français, un sortement van
vereedelde “Koerjee de Gan”, moar dan
veur Loatemneers. ‘k Willekik wel,
moar tons zallek nie kier moeten zoeken noar nen ex-schrijver van den
‘Poerkwa Pa” of nen frans klappende
Loatemneere die geeren satiere schrijft.
Het lijnenspel
Ge zoet van Beeja en Proxifredse ierder
‘bienenspel’ verwachten, moar ze zijn
verdomme straf in lijnen trekken.
Iest en ze doar wa strepen gezet aan
‘Den Apeeroo” en de weeke doarop
was’t prijs in de Vijverhofwijk.
Jadadde, Picasso un ee’ter niet an. Pas
op ik vinde ezuu un sjiekanne op de
‘piste’ leutig. Ge kunt ui ne kier lei’n in
den bocht (gelijk in de ‘Rupse’ omme
nog jonk en fris woaren) en da doe mij
mee nostalzie peizen an de uugdoagen
van de slaloms van ottoclub ‘Den Duindistel’. Tons kosten de mensen nog
tee’n un beetse spektakkel, lawijt en
stank. Nui neuten ze oas’ter un peerdevij’e ligt uit te druu’n veur uldren oprit
of zoagen ze veur den eeteirstank van al
die opgedreven brommerkes…
Jantje mee de pet un vindt da natuurlijk
bulsjit en rijdt liever rechtedeure. Ee ee
messchien gelijk. Ziede gij den ottobus

Protestgijzeling te
DEURLE
We vernamen dat de
robotten van het technologiebedrijf
« PRODATA » een
tijdlang « ’t Boldershof » ingenomen hebben. De patron werd
aan de tapkast geketend: hij wou niet
meer tappen voor zijn
tooghangers…
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of nen kamiejon diene slangensteert
pakken zonder dattee un poalke of nen
blombak toesjeert? Ikke nie.
‘k Ben ne kier kerjeus oe danze da an
den Pykenzot goan anpakken. Da zal
nen Sjef d’euvre worden!
De Bobbies
‘k Ei nui g’uurd uit uugere polletieke
kringen dander nieuwe reeglementen
goan kommen veur de verkiersdrempels, de ‘Bobbies’, glijk damme zei’n.
Ze zoe’n lieger moeten worden en minstens vier meeters lank…
Wist nonkel Bob da nie in den tijd?
Ee zal em dan weere afvroagen woar da
al ons gemientegeld noartoe goa, zeekers? Jij leg ze en den nieuwen ploeg
magt er veuren opdroajen om ze weere

reeglementeer te krij’n. Hoeveel
‘lijken’ goan d’er ezuu nog uit de kasse
vallen?
Chibootse zal straks nog verplicht zijn
om de belastingen te veruugen en nonkel zal tons weere zei’n dan de Smurfen
ulder (en ons) gemiente slecht bestuuren! Enfin, de cette manière on
trouvera toujours un truc pour discuter
devant le comptoir, komsa tussen pot en
pinte…
Heureusement il y a bientôt la ’gruute
kirmesse’ et l’exposition tant attendue
de Miss VEVE. Enfin on aura une artiste régionale, même ‘Braekelloise’, dans
une galerie communale…
Loat ulder nie kennen en komt noar d’openinge op de 23sten oogustus!

DE MEMOORE VAN GIEDO DOANE
Oas g’eigentlijk iet wilt weten over den
ouwen tijd moede bij kliermakker Doane
zijn. Wa da den dien kan vertellen over
Loatem en Deurle… t’es verschrikkelijk!

mee ezuu nen nest pagadders) en in den
winkel van zijn Denise zoede ui puuten
gebrokken en over de leege duuzen en
bakken. Oas ge doar nen kilo tomatten
Deur de Uustenrijkse innamme van ’t ge- moest èn, zei ze: <’k zal ne kier kijken
mientehuis ek ezuu mee de veurzitter van of da’k er nog un kilootse uitkrije, ze
beginnen te vurten...>. Nie moeilijk ’t
de Loatemschen Middenstand un klapke
groensel was miestal nie te fris of de
kunnen doen over onder andere ’’t Misgasten oan d’er un stuk uitgebeten en
verstand’ van in den tijd van Bakker
Schuure en zijn Denise mee euren winkel. were in den bak gesmeten.
Wippers en muilentrekkers verkocht ze
Birke Schuure oa ’t beste bruud van ’t
mee hiele zakken. Mee eur anden vol
durp mee zijnen ouwen, ambachtelijke
eerde van de preije da ze zust gestokken
houtoven. De reste van zijn doeninge en
oa ging z’in de bokal en vuldege nen
de winkel was un sturt (wa zoede willen
verkleurden papieren zak sneukelinge.
Gienen mens die doar uut zijn beklag
over dee. Vuil of nie, Denise was un
stuk folklore en de mensen kwammen
d’er geeren. Bij Astridse zoen ze al
lange de gezondheidsinspekse gestuurd
en, moar in den tijd van Denise un trokken de mensen ulder da ezuu nie an.
Rijk en oarm kwampter over de plansee
en oas ge wildegge koste zelfs nen botteram mee eten en un tasse soepe drinken. Kijk, da was nui nog nen kier nen
tijd, zie. Pas op, ’k spreeke ier van de
joaren tvijftig en tzestig ee! Nui zijn de
mensen vies van (en op) ulder ei’n...

De Loatemsche Kleppe

Prentses en ander gelul in Loatem en Deurle

HET « HOOGLATEM » VAN DE TOEKOMST? »

DE MEERSBEEK VOORBEHOUDEN...

Nie pleuje, stond er op de tramkoarte
‘k Ben uuk ne kier goan luistren noar die
mannen van de Vlamsche Gemienschap.
Jawadde, ze zoen nogal wa uitgespuukt en
mee UUG LOATEM!
‘k Eit in de mot wa da de provinse en de
regeringe willen: stadses van mier dan
dreihonderdvijftigduusd inweuners mee
veel groen in ‘t stad en al d’uizen rond de
stadskern. Mijn uure pirootse, oasek ik
der iet kan an doen, zal ‘t gedomme nie
woar zijn, zulle! Ze moeten van ons durp

blijven mee ulder lompe puuten. Ge zoet
gedomme ne vinger geven en ze zoen hiel
ui lijf pakken. Zulder nie zulle! UUG
LOATEM es nie te kuupe. Dan die firmatses mee ulder natte gronden geld zoen
verdienen op de rugge van den ‘onwetende’ braven burger? Vergeetet! ’k

Leie der mijn 92 kiloos veuren op de
tramspuuren. Want nen tram langs den
stienwig tot an Uug Loatem zat uuk in de
gedachten van die ‘vertiekeneers’ van
ons landelijk, rustig en gezellig durpke.
Ge meuget weten: UUG LOATEM es un
sjarmant stukske Loatem en da blijft!

Om fit te blijven voart ee rond mee zijnen buut, mee un pinte in
d’and en zijn bol buikske bluut. In de road es’t in kostuum en mee
plastrong en veel vergif op de tong. (wie es da virkske?)

Pesto à la Nils: resept van nen Loatemschen op ‘t internet!
Voor 4 personen:
1.
2 teentjes knoflook, geperst (als ge gene knoflookpers hebt, smijt ze dan maar in de kom met de rest, de mixer zal
ze wel klein krijgen)
2.
8 eetlepels vers basilicum (te snijden, hakken, knippen, als 't maar fijn is)
3.
2 eetlepels verse peterselie (idem)
4.
50 gram pijnboompitten (ik koop die in de Carrefour)
5.
75 gram verse geraspte parmezaanse kaas (Koop geen zakskes. Te vinden aan de charcuterie-afdeling van de Carrefour. Vergeet u bonneke niet te nemen - anders ook bij Astrid...)
6.
1,5 dl (lees deciliter) olijfolie, extra vierge (ttz groene olijfolie)
7.
zout en versgemalen zwarte peper

Ik smijt alles in een kom en haal er dan de mixer door tot alles heel fijn is (kan een tijdje duren).
De saus kan gecombineerd worden met veel soorten pasta. Ik neem meestal de bruine (darmvriendelijke) spaghetti.
Je kan kiezen om de saus en de pasta afzonderlijk op te dienen of de pestosaus door de pasta roeren. Indien je
ze op voorhand mengt, voeg dan eerst wat boter en peper toe aan de pasta.
Bij dit gerecht serveer ik meestal extra parmezaanse kaas (koop dus beter 150 gram, waarvan 75 gram in de
mixpot en 75 gram uit de pot), frans brood, een droge witte wijn en een pakske stimorol-sjieken als dessert.
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DEN UITSMIJTER
IENEGSTE OUWE KOEIEN VAN LOLLEN
Bijnaam voor Miss Nederland : Beautykees
Lievelingsinstrument van Bill Clinton :
Mondhar'monika
Prinselijke ontkenning:
Niet van Wanten weten
Buitenechtelijke relaties bij politiekers:
Een Smet op de carrière
Bezigheid van gekke koeien:
Varkens pesten
Witte vlag bij Navo-aanvallen: Servië'tte
Zwembad in een auto: Carpool
Sex met blondje in auto : Joyce-riding
Damiaanfilm: Stukken en brokken uit het
leven van..
Nieuw kanaal gegraven waar vroeger huizen
stonden: Stee Vaart
Sex via telefoon : Telefucks
Sex via internet : Slurfen
Mimi Smit in kookprogramma :
De Kotsmadam
Migraine bij Stevaert : Hoofdpuin
Laurent over Viagra : Opwendynd
Corruptie bij PS? : Dassault kunnen
Nieuwe beurs van Stevaert : Platdiebouw
Heropleving Belgisch voetbal :
Gezocht: elftalige trainer
Overblijvende op Molokai : Me'laatste'
Ongewenste intimiteiten op het werk :
Werklozing

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

IN MEMORIAM:
Robert
CLAEYS,
dorpsfiguur
IN MEMORIAM:
Robert
CLAEYS,
dorpsfiguur

De 15de mei 2002 was een trieste dag voor de Deurlese
dorpsgemeenschap. De man die zijn ganse leven de
kastanjes uit het vuur haalde voor zijn Deurlese vrienden en (als het eventjes kon) voor de Latemse parochianen, ROBERKE CLAEYS, heeft - totaal onverwacht het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.Om het in
zijn woorden te zeggen "den veelo angt veur goe in de
wilgen" is jammer genoeg waarheid geworden. We zullen Robert niet meer zien fietsen, geen "volkse pint"
met hem kunnen drinken in 't Boldershof of geen babbeltje meer kunnen slaan als hij zijn schaapjes in de
Deurlese boomgaard komt voeren.
"Pietje de dood" kwam als een dief in de nacht. Zijn
makkers van "WTC De Leievrienden" vonden hem 's
zondags zieltogend in zijn huisje. Iedereen was sprakeloos. De woensdag heeft hij het licht uitgedaan...
Na wijlen Leo Doens was hij de dorpsfiguur van Deurle
bij uitstek. Politiek was hij een kleurrijk figuur. Hij
durfde voor zijn mening uit te komen en liet zich door
niks en niemand opzij zetten. Zijn hart brak toen Bob
Van Hooland hem niet meer op de lijst nam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. Hij voelde zich verraden, maar verkropte deze teleurstelling zoals het een echte krijger past. Na het verlies van zijn
echtgenote was hij nog triester, maar zijn vrienden (en
in het bijzonder Rietje Arnauw) hielpen hem er weer
bovenop. Na een korte rouwperiode werd hij weer de
charmante, goedlachse en gedienstige volksmens. ROBERT jouw wielervrienden, "De 6 van Deurle", kortom, wij allen zullen jou missen.
Het ga je ginds goed. Maak onze groeten over aan
"opperhoofd Leo" en hou van daarboven een oogje in
het zeil.
ONZE DANK VOOR ALLES WAT JE DEED VOOR
JOUW DORP EN JOUW VRIENDEN. Adieu...
- Berke de Kleppe

