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LOATEMSE 
KLUUTE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

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

MOGE HET GELUK U ALLEN TOELACHEN 

 
Sta me toe, beste lezer, u mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2008 aan te bieden. Ik weet dat het rij-
kelijk laat is maar daarom is het niet minder gemeend. Nieuwjaarswensen zijn een beetje ‘cliché’ maar ze draaien 
al eeuwen mee in onze samenleving. Maar, het ga jullie allemaal goed. Er zijn zo van die baaldagen of momenten 
waar ‘Murphy’ roet in het eten komt gooien, maar als je de blutsen met de builen neemt en de balans helt naar po-
sitief, kan je niet klagen. Het leven steekt raar in mekaar. Ik heb me de gewoonte toegeëigend om van dag tot dag 
te leven. Geen grootse plannen maken en de dag nemen zoals hij zich aandient. Van nu af aan is het ‘alles mag 

maar niets moet’. Het positieve uit het negatieve nemen, dat is pas levens-
kunst. Gun je medemens het licht in zijn ogen en steek een handje toe waar je 
kunt. Het wordt niet altijd beloond, maar wees fier dat je de stap gezet hebt. 
 Ik moet nu toch wel even het roer omgooien want anders denkt de bur-
gemeester van Deurle dat hij per abuis het ‘Vaderhuis’ aan het lezen is. We 
hebben 2007 achter ons gelaten met een belastingsverhoging. Op zich niet zo 
erg. De opcentiemen verhoogden, maar ik lees nog altijd in de media dat wij 
het ’Monaco aan de Leie’ zijn. Ja, eens de naam van rijkste gemeente toege-
kend, blijft dat hangen. Hoewel ik niet genodigd was om met de notabelen te 
tafelen bij het bezoek van de gouverneur, heb ik toch van zijn bezoek genoten 
en op een onbewaakt moment even een woordje kunnen wisselen. Het deed me 
plezier dat hij mijn bezorgdheid omtrent de teloorgang van de landelijkheid 
deelde en geen voorstander was van hekwerkwijken  of om het met een chic 
woord te zeggen, ‘gated communities’.  
 Toen ik laatst in de krant mijn gal nog eens uitspuwde over die 
’reservaten’ galmde het overal dat ik politieke zelfmoord pleegde. Jongens en 
meisjes, wat kan mij politiek schelen! Ik ben een bewoner van een schitterend 
dorp en ik wil voor iedereen het beste. Als vrije burger kan ik alleen maar raad 
geven. Als er mensen zijn die zich willen blauw betalen aan huizenhoge om-
heiningen en volwassen groen, voor mij niet gelaten. Het is hun keuze, maar 
meer sociale controle en vooral integratie in het plaatselijk leven kan een be-
langrijke stap zijn in een ander soort paradijs, waar mensen iets betekenen voor 

mekaar en waar poen bijzaak is. Het is jammer dat de media altijd eigen versies hebben en gesprekken alleen sen-
satiebelust publiceren. 
Voorts hebben we niet te klagen. Het leven kabbelt rustig verder en de autochtone Latemnaars verdwijnen lang-
zaam maar zeker uit ons dorpsbeeld. Sinds het vorig nummer heb ik er heel wat moeten uitwuiven. Bij de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen zullen ze een zeldzaamheid zijn op de lijsten. Ja, dat is nu eenmaal de gang van het 
leven. Iedereen snakt naar vernieuwing.  
Een verheugend nieuws was wel de grote belangstelling bij het voorstellen van het beleidsplan 2006—2012. De 
raadzaal was afgeladen vol. Letterlijk en figuurlijk dan. De presentatie was schitterend. Iedereen weet nu waar hij 
aan toe is. De commentaar was karig, gematigd maar positief. De belastingsbetaler weet nu duidelijk waar zijn 
zuurverdiende centen zullen voor gebruikt worden. Eigenlijk had ik wat meer weerspannigheid en kritiek ver-
wacht. Neen. Iedereen klonk berustend en het gros van de toehoorders kon zich vinden in de plannen van de be-
stuurders. Criticasters zijn er altijd en ik kan het weten want ik heb nog een vleugje zelfkennis. Het was echter nog 
maar pas de eerste voorstelling van het circus en iedereen was nog in de ban van de krokusvakantie en het milde 
weer. Na de twee volgende vertoningen kan het tij nog keren. Bij het verschijnen van dit nummer zullen we een 
stap verder zijn en mochten er adders onder het gras zitten, vernemen jullie het wel in de volgende editie.  

Een gemeente met rare regelgevingen ! 
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RODDELS & NIEUWS UIT ONS DORPJES 
 
Gelezen in  het roddelblad van Welzijn:fractieleider van vld+, Haelemeersch: ‘Inwoners die in de grote 
villa’s wonen, zich buiten de gemeente ontspannen en werken en enkel in de gemeente komen slapen, bou-
wen hier geen sociaal netwerk op en missen daardoor sociale controle, een veiligheidsverhogend element. 
Deze groep mensen dient dus maar zelf de kosten voor extra veiligheid te dragen.’ Welzijn vindt deze uit-
spraak bij het haar gegrepen en beledigend. 
Nu? Wat is hier beledigend aan? Iedere burger heeft toch recht op een eigen mening, of niet? Als nonkel 
Bob vindt dat het gemeentebestuur financieel zou moeten bijpassen voor de bescherming van villawijken 
door privé-bewaking, is dat zijn goed recht. Haelemeersch blijft bij zijn standpunt dat sociale controle en 
degelijke Bin-werking de beste oplossing is. Trouwens, Haelemeersch kan moeilijk geloven dat deze men-
sen vragende partij zijn om aan de gemeente financiële tegemoetkoming te vragen. Haelemeersch heeft zich 
eerder ook al geërgerd aan de verklaring van diezelfde Bobbejanen, toen zij het in 2006 niet vinden  kunnen 
dat de ’rest van de gemeente’ moest opdraaien voor de waterbeheersing in Hooglatem… en dan plots hun 
kar keerden. 
Tot daar de reactie van De Kleppe op ’praat voor de vaak’ geuit door gefrustreerde volksmenners. 
Verder wil De Kleppe daar niet over in discussie gaan. Het blaadje moet ludiek en satirisch blijven, maar de 
uitgever wil toch duidelijk maken dat ’Welzijn’ even de klepel kwijt is bij het luiden van haar tendentieus 
verslag.     

 
 De gemeenteraad 
 
Een aanrader voor de geïnteresseerde burger is 
het bijwonen van een zitting van de gemeente-
raad. Het is leerrijk de ware aard van de 
raadsleden te ontdekken tijdens het debatteren! 
De inhoud van dat heen en weer gepraat met 
een half oor volgen volstaat. Hou vooral de li-
chaamstaal in het oog, die spreekt boekdelen 
en zegt meer over een mens dan woorden… 
 
Hyperkinetisch 
 
Toen onze vrienden aan de andere zijde van 
het ‘halfrond’ Proxifredse overhaastheid en 
slecht bestuur verweten omdat hij twee ter-
reinen ineens liet effenen, had ik toch moeite 
om de lippen op mekaar te houden. Ik had zin 
om ten aanval te trekken en ook met modder te 
gooien. Het vorig Millennium heeft de opposi-
tie altijd voor  voldongen feiten gestaan. Ik 
volg de raad sinds 1976 en de bestuursdaden 

zonder raadpleging van de raad waren legio. Ik denk dat ze in het legerkamp van de Welzijners hun tijd vergeten zijn. 
Het weze hun vergeven want de meeste hebben die periode niet eens meegemaakt en de raadzitting was toen nog ’de 
ver van hun bed show’. Toch echt jammer voor een gemeente als de onze, want als er een dorp is waar men ’tezamen’ 
zou kunnen besturen is het dit dorp aan de Leie. Het narcistische gedachtegoed bij sommige bestuurders nekt echter 
een dergelijke, toonvaste ’samenzang’... 
 
Met al die heisa is deze pagina nu uitgedraaid op een politieke polemiek. Jammer want ik wil het luchtig en leuk om 
lezen houden, maar de vraag blijft mij bij: wie moet zich nu beledigd voelen? Ik, de belastingbetaler, hij die beroep 
doet op een privé-bewaking of wij allemaal? Af en toe moet de knuppel eens in het hoenderhok gegooid worden. Ik 
gun elk levend wezen het licht in de ogen, maar ik vraag mij af waarom nonkel Bob, een zeer verstandig man waar ik 
(nu nog) naar opkijk, zo aandringt voor een premie aan zij die hun goed op een andere manier willen beschermen dan 
— op de gebruikelijke wijze —  door de politiediensten. Ik kan mij niet voorstellen dat deze mensen de gemeentekas 
nog meer zouden willen belasten dan nodig.  

STEEDS MINDER TERREINWAGENS! De ontbossing en de 
korte maar hevige stormen hebben de omzet van de terreinwagen 
flink doen dalen. Meer en meer blondjes kiezen voor een elegante, 
zuinige of sportieve wagen, met veel snufjes en een handenvrije in-
stallatie voor hun mobiel gekeuvel.  
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NOSTALGIE… ‘DE LEIEVAGANTEN’ 
 
AT VOORAFGING: op 13 november 2007 kregen we de ‘onverhoopte’ reünie, een mijlpaal uit 
ons onbezorgd plaatselijk jeugdleven. Het vervolg van hun verhaal door Jan Van den Abeele: 

 
In korte tijd werden de “Leievaganten” een in Latem wereldberoemde groep met als doel zich creatief te 
amuseren, met de muziek als bindmiddel. Al vlug sloten ook talrijke meisjes aan en zo werden de Leie-
vaganten de eerste “gemengde” jeugdbeweging in Latem en omstreken. 
Het spreekt voor zich dat de Leievaganten veel kandidaat leden kregen. We leefden toen nog in een 
toch wel vrij conservatief Vlaanderen, aan de vooravond van mei ’68.  
Dank zij de enthousiaste uitstraling en mede door het feit dat in het bijzonder André De Meyer en Jan 
Servaes hun hand boven de groep hielden, kregen de Leievaganten het vertrouwen van de ouders… 
Er ging een grote aantrekkingskracht uit van de Leievaganten. Het was dan ook onvermijdelijk dat ver-
schillende jongens en meisjes, die aanvankelijk lid waren van Scouts en Gidsen én van de Leievagan-
ten, later definitief overstapten naar de Leievaganten. Dit werd mij niet altijd in dank afgenomen ! 
De Leievaganten zijn dus helemaal niet ontstaan uit de bestaande jeugdbewegingen. Zij brachten een, 
toen vrij progressief te noemen, alternatief dat volledig paste in de toen heersende tijdsgeest. 
Niet onbelangrijk voor de Leievaganten was de komst van de familie De Cauter in de Klokkeput.  
Door hun komst werd Latem verrijkt met een uiterst sympathieke familie, waar kunst en het beleven er-
van nog puur en niet commercieel geïnspireerd was. Miel, tante Noorke, nonkel Frans, Wieske, Bea, 
Koen en Hadewijch en, in hun kielzog, mensen als Miel Cools, Benny van Groeninge, Fons Roggeman, 
Joe Van Rossem en zovele anderen. Een warme en pure kunstoase die ondertussen spijtig genoeg als 
dusdanig is verdwenen. 
De eerste grote revolutie die de Leievaganten teweeg brachten was een “ritmische Kerstmis”. Tjonge 
dat was me wat. Ik denk dat iedereen hier zich nog pastoor Melchers herinnert. Ik zie nog levendig onze 
gesprekken voor ogen. André en ik bezochten de pastoor in de mooie (ondertussen verdwenen) pasto-
rij. “Wablief, met gitaren in de Kerke? … tjonge, tjonge…. Enfin, ’t is goed, maar niet te veel van dat ne-
ger gedoe, hé !” 
Op 24 december 1967 stonden we met contrabas en een leger gitaren in de kerk en brachten 
nummers als, stel je voor, “Adeste fideles” en “Go tell it in the Mountains”. Dit viel bijzonder in de smaak 
van de toehoorders en vanaf toen werd elke eerste zondag van de maand de 11 uur mis opgeluisterd 
door de Leievaganten. En volk dat er was… 

 
Alle weekends werd er geoefend. Er kwamen 
nieuwe leden bij en er vielen er af. We werden 
gevraagd voor optredens van huwelijksmissen, 
gewone optredens, we traden op met Miel   
Cools, Hugo Raspoet, Cecile de Cock, Benny 
en Co°, Luc en Luc, Luc en Sieg (Siegfried 
Bracke), De Speelman, Luk Saffloer en vele 
anderen. We werden gevraagd voor jeugdfees-
ten, op talrijke scholen zoals Sint Bavo, Sint 
Hendrikscollege in Deinze, Sint Paulusinstituut 
Gent, Sint Lievenscollege. 
Veel van onze optredens waren sociaal geïn-
spireerd. Zo waren de Leievaganten vaste be-
zoekers van talrijke bejaardentehuizen, die 
maar wat graag al dat jong enthousiasme in 
huis haalden. Zo herinner ik me nog levendig 
het optreden in het bejaardentehuis van Dein-
ze voor Pol Van Assche. 
 

We maakten ook zeer droevige en moeilijk te verwerken zaken mee. Zo was er het tragisch 
overlijden van Anneke Ghyselinck en het zware ongeval van Jan Van Gampelaere. 
Toen hebben de gitaren even gezwegen. (vervolgt) 
 

Er zijn twee DVD-montages als herinnering aan de reünie, info: campevents@telenet.be 
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 ‘t En es nie oltijd gemakkelijk om ezuu wa mensen of dingen te vinden om ne kier over van ui gat te geven zon-
der op sommigste ulder tienen te terten. ‘t En es nie omdakikke doar mijnen slets an voage oanze over mij toateren of 
mij liever verloren dan gevonden én, dan d’andre doar uuk mee gediend zijn. D’opperuufden van mijn partije zoen de 
Kleppe uuk liever zien kopken onder goan, moar tons goanze mai iest onder ‘t ges moeten krij’en of bietonneeren in de 
fondementen van d’appartementen die ier un modeverschijnsel geworden zijn. ‘k Uurekik ‘t bestuur oltijd moar klap-
pen over landelijkheid, moar ‘k un ei nog gienienen boek gelezen woar da ‘t landelijke ezuu afgebeeld stoat.  
Overloatst enzet nog op de goeverneur zain talluure geleijd en bai uug en leeg gezworen da’n Loatem en Deurle ulder 
sjarme moe’n blijven bewoaren. Gienen uugbouw niemier, zegdegge Proxifredse. Wie goa da tegenouwen? Oas’t Col-
leeze van nieje zegt luupen ze noar den bevoegden mieniester en wai stoan d’er were mee ons meulekens. 
 Van meulens geklapt: den onzen stoat doar te blinken zonder zijn wieken. Hoelange goat da spelleke nog 
duren? Santee mijn ratse. Da zal uuk nog un notte kosten paisekikke! Oan die gasten per uure betold worden, zullen de 
belastingen weederomme moeten omuuge goan! ‘t Schijnt damme doar subsiede goan veur krij’en, moar oast ezuu 
lange goa duren of mee da dossier van Geevoart-Minne, goame mee nen langen board rondluupen en de madammekes 
mee veel rimpelkes. 
 Ja, van mieniesters gesprokken. Fientse van Deurle ee toch were den uugen geschotten ee. Iest es eur karjeere 
noar de voantses en mee de kiezinge van ‘t noaste joar in ‘t zicht krijgt ze doar al mee iens nen schuunen d’job in un 
Gens overslagspel en pas op, ‘t en kan nie op, want tons springt ze over alleman zijne kop noar un ploatske in ‘t parle-
ment. Sjanse dat da madamken wiens ploatse ze pakt lieberal van gedachten es en eur nog opeemeld an pluus! ‘k Paise 
doar ollemol ‘t mijne van, ‘k slikke ne kier en ‘k drinke nen Leffe om alles deure te spoelen. Veur un klein manneke 
glijk tekikke un zoenze zuveel pretten nie makken. Nie da’k iets ei tegen Fientse, kan da madamke goe verdroa’en 
want oas ze nog an euren opgang bezig was ek nog, op vroage van Mantse Vermeulen,  brieven geschreven en affies-
sen geplakt veur oast al eur kampanjes. Nui dasse were in ‘t parlement zit zallek messchiens were nen toes krij’n oas 
ze mai tegenkomt, want den loatsten tijd liep ze un beetse verloren en un kendegge ze mai persies niemier. 

 Tegenwoordig kunde nieverans niemer kommen of ze vroa’en 
ui uit over da ‘Festival 2008’. Hiel ‘t durp stoa op stelten en straks 
moeme zollen goan uuren in andere gemienten om al ons verienigin-
gen kontent te kunnen stellen. 
Die gasten van den kulturelen road palmen ier alles in en tot vando-
age (Valentijn) weeteme nog oltijd nie wa datter er op ‘t program 
stoat. Allee, ten noaste weeke zoeme al mier moeten weten. Noar ‘t 
schijnt zoe’t un superspektakkel worden mee vedetten en amateurs 
tuupetegoare. Iets veur d’opfleuringe van ‘t kultuurleeven. ‘k Ben 
zelve kerjeus! 
 Dienen  Anton, nie aus Tirol, moar den dienen van da bouw-
spel die van ‘t Misverstand nen put gemakt ee, un es verdomme gie-
nen uil! Eetee mij nui de krijm de la krijm van de Vlamse zoernal-
isten g’inviteerd in zijnen sjieken kijkvilla in Deurle om zijn wandel– 
en veloroete deur ons Leiedurpen veuren te stellen.  
‘k Uure ulder al zei’en “emme der nui nog nie genoegt?” Zuust, gas-

ten. Loatem en Deurle zijnder van verguurd.  
In ‘t weekend luupen der mier stappers of rij’en der mier trappers rond dan damme inweuners én.  
G’et ollemolle gelijk, moar den Anton loat de mensen passeeren langst al de villats die tee al gemetst ee in ons durp. 
Aos da gien gedacht es!  ’t Schijnt dat de moeite es. ’k Goa em ne kier un meelke stuuren veur ezuu un brossuure te 
bekommen. Un schuundere stoalkoarte veur iedeetses op te doen veur ui senzen te beleggen un kunde nie én. Doarbai 
es’t veur niet en al die boekskes over weunen en bou’en kosten tegenwoordig stukken van mensen in den winkel. 
‘t En zal wel gien spek veur mijnen bek zijn, want veur ezuu reesiedenses te zetten moete geld én en mee mijn 
pensjoentse maggek der alliene moar van druumen, tenwoare da Astriedse mij ne kier ne goejen lotto uit eur masjiene 
tuuverdegge. 
 Van reesiedenses gesprokken. Marcel den Mestgraver uit Brakkel hangt nui al moanden in paniek an mijnen  
teelefon. Z’oan em wijsgemakt danze em gonken onteigenen veur un ottostradde te trekken noar un nieuw rusthuis 
veur de betere seenioren. Un spel mee alles der op en der an. Was mij da ne paniek! Nen RVT mee un zwembad, za-
koesies, saunats, un cinema– en bieljarzolle, nen restooran en wa weetek nog ollemolle. ‘k Ben verzeekers vijf kier 
noar den buro van Luc en Maria moeten goan want ’t zat doar iedere kier verguurd van d’avekoaten dien de plans 
kwampen bekijken. ‘k En goader mij nie mee moejen en de soepe loaten koelen zonder bloazen! 
  
 Veur de reste es alles rustig peizek toch. Moeste iets weten moedet mai moar deure bellen. Tot de noaste kier! 
  

Wie goame van de moand ne kier afdruugen? 

Eeter iemand Saidjah gezien? Anders moeme onzen 
Erwin inspannen veur op ons buffels te letten! 


