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The show must go on...
Binnen un poar moanden moeme weere ons ruu potluud goan loaten schirpen om de bollekes te goan kleuren in
ezuu un grijs meetallen kotse en ge zullet zie dat da keetinkske weere te kurt zal zijn om al de bollekes van ons
faverieten te kleuren. ‘k Huure dan der in ezuu un durpke glijk ‘t onze moar un vijf lijsten ulder peerdses zoen
veuruitschuiven om un nieuw bestuur te vurmen. Krijgekik nui al de miemies oasuk der op paaze! Meinen namme un
zulde niemer vinden. De Kleppe es afgekeurd wegenst slecht gedrag of teveel kritiek, peisuk... ‘t zal zijn poepke
voaren want ‘t was zijn lank leven... Andere en betere! We zieme wel wie datter zal glijk krij’en achter de kiezinge.
‘k Ben nui al weere vier kier noar de puppekasse geweest en ‘k moe toegeven datter un tsietse veranderinge an ‘t
kommen es. ‘k Oa ezuu ‘t gedacht da iederien wa veurzichtiger geworden woas baa d’esbattementen.
De zeeneerals zijn an ’t aftasten mee wie danze in de toekomste willen tuupe goan. Der zitten der doar rond de taffel
die mekoar ‘t wit uit d’uugen zitten te kijken en al druumen van un nieuw bestuur anien te noaien. Ik durve da uuk
moar t’es mier lonken noar Agnes da’k doe moar mijnen hoaring wil nie broajen.
Op iene van de loatste shows was’ter mier dan dubbel zuveel publiek dan roadsleeden! De kieskeurts begint dedjuu
vroeg te kommen!
Allee, ‘t es messchiens moar mijn gedacht moar ‘k vinde da simpatiek dan d’er nog mensen zijn dien doar uit uldren
luie zetel veuren kommen. Sjanse danze gien entreegeld moeten betollen want de vertuuninge un es nie oltijd van ‘t
beste. Moar op de teeleevieze un es ter uuk nieveele nemier te zien. ‘k Vinde danze die supporters toch wel een
bierbonneke zoe’n meugen geven of un konsomoaske preezenteeren achter ‘t toniel.
Moar ja, elk zijn pijpe en zijnen toebak. Ik worde al zat van da oxfammeke.
Ge meugt zei’en wadadde wilt moar ‘k peisekik dan de moarbels al lange verdield zijn.
We stoame nog nie in de stemkotse en ze zijn d’uugste zetels al an’t inpakken! Oasek
ezuu overals in ‘t geniep ne kier meeluistere uurek da nonkel Bob nog twie joar onzen
burgemiester zoe willen/meugen zijn. ’Ons’Agnes van ‘De Venne’, iest un tijdse
schepen van kultuur en al wa da groen es en tons doarachter op noar d’uugste spurte.
‘D’Ieste madam’ - de furst leedie - van Loatem an Bosch en Leye, nen primeur in ons
geschiedenesse! Den burgemiester van de Moeistroate zoe geeren zurgen dan
d’openboare wirken op wieltjes luupen en al de ruimtes weere geordend worden.
Van deeze kier zoen de Welzijners uuk ‘t Oosseejemwee willen onder kontrolle én
want tenslotte spreekt ulderen namme veur ‘welzijn’ of nie soms. Verdomme oander
nog ezuu nen huup ambiesjeuze ‘Bobbejanen’ zijn schiet er al nie te vele over veur nen
parteneere oas ge ‘t uurt. Giestig ee oas ge ezuu zekerst zijt van uiw eigen zelve!
Ge moet ne kier de loatste “Welzijngazetten’ lezen! Oas g’ulderen parlee uurt en leest enze zulder alles al joaren geleen
geried gemakt moar de vroage es: ‘woaromme un enze’t tons nie zelve gedoan?’ A ja, gien sens, peisuk...
Moar kom, genoeg van diene kaffeeproat, iest zien en tons geluuven!
Wemme nui uuk al ne kier un poar zantses gezien van de vriendses van ‘Bartse le Tisseur’. Nie mis! ’t Es zuust spijtig
danze doar de klassieke simplistiesche vroagenlijste baasmijten, d’ouwe koetses uit den gracht ollen en ezuu te zien
nog nie goe weten woarover danze klappen. Wie weet mee wa dan d’andere veur den dag goan kommen!
’t Zal ’t ien en ’t ander worden om ezuu vijf lijsten vul te krij’en want GPS komt uuk nog uit den ’stemmenvijver’
vissen. Veur den kiezer es da ambiejanse verzekerd! Moar ’k magge nie teveele over den polletiek schrijven ee mijne
moat Misjel vlammenst op ’t smoelenboek gezet. Dus, over noar iet anders. Moar noar wadde? Es de Ruuje
Beukendreeve uuk polletiek? ‘k Uure nui da’t ‘t weere nie goe es! Oas g’ut maa vroagt was da nui ‘t wit konijn veur
die dreve. Moar blijft van d’andere dreven hé, gastses. Un dreve es nen troagen wig en ‘t moe nui en tons ne kier
stuiven of daveren want anders es de landelijkheid woar danze ier ezuu achter schriemen gielteganst wig... En barrielen
un moeme uuk nie én! Den openboaren wig es van iederien. Wulder betollen uuk belastingen zulde.
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‘t Hoekske van de roddels & de waarheden...
Hierziede, om vuurs te doen over die neutinge over die ruuje dreve: te veel stof, té nat, te diepe putten.
Nuut nie goe! Al wie da sens teveele ee wilt hier op den buiten kommen weunen moar ‘t mag nie stuiven of
‘t moe effen boane zijn. Ge vroagt ui af woarveuren danze tons mee nen ‘4 x 4’ rondcrossen in da vroeger
boerendurpke glijk ‘t onze. Veur de sportkerren kannek da nog verstoan want da
moe un miseere zijn veur de zwein de kulassen en de veeringen moar ge moet toch
un beetse serjeus blijven ee.
Oas ge tons als bestuur un oplossinge wilt
geven un meugen’t gien kasseijen zijn want
da schokt en makt teveel lawijt.
Achter drei of vier mislukkingen legde tons
als Colleeze iets veuren da perfect zoe
passen moar nui es’t un ottostradde… Ja
alloo! Wacht ne kier uldren tijd af. Ne kier
datter wa anplantinge stoat, zal’t al hiel wa
anders zijn.
Pasjense un en de mensen niemier tegenwoordig…’t Moe ollemolle ziere goan want
‘time is money’.
Tons was’t weere spel mee ‘den Terrazza’. Mieledjuu, gasten, ‘t was doar al kaffee van in 1890 moar tons
kwampen de mieste tevoete of mee ulder veeloots. Moar allee, ‘t schijnt dat nui in orde es en dan de middenstanders weere beter overienkommen. Weeral wa koomoosse veur un verdroaide schete. Ge ziet mee
un beetse goeje wil es’t sebiet weere ‘peis en vree’. Tot op den Terrazza van den zommer en dammer nog
vele meugen uitgieten op ien van die ‘duuzend terrassen in Loatem of Deurle’ en... kies nui ne kier mee ulder verstand want mee die vijf lijsten un zal’t er nie simpelder op worden: ‘t zal lottospelen zijn peisek. Wie
zijnder nui de goeie? Nie gemakkelijk hé… ‘t Es der op of der onder; van den regen in den drup, want dedie
dien de macht goan overpakken moeten nog bewijzen wa danze kunnen!
De menschen vroa’en mij dikkels ‘Birke, oe wilde gij da doen? Langs den ienen kant zitte in de gemienteroad en langst den andren zijde ‘Kleppe’… Awel, ‘k zal ulder da ne kier uitlei’n.
Als klein manneke moestek oltijd mijn klakke of mijn mutse afdoen oasek ezuu nen huugen peet of meet tegenkwampe op wig noar ‘t scholle of noar de messe. ‘k Vonde da nui ezuu van den hond! ’k Zegdegge:
« Birke, oas ge loaters gruut zijt, makt dan dan de menschen uuk veur ui uldren oed afdoen. »
Van ‘t ien kwampt ‘t andre en vandoar da’k al hiel mijn leven den ambetanterik uithange. Veel respect un ek
er nie veuren gekree’en. Ne kier da’k in de gemienteroad kwampe, was da al lange gienen ieretitel niemer.
We leven in nen hiel and’ren wereld en ‘t zijn de die mee de poen dien’t veur ‘t zeggen én. Weere noar den
tijd van Gaston Martens Allee, ezuu peizen ze toch. Mee den dezen un pakt da nie! Den dezen vecht nog
oltijd veur zijn durp en zijn inweuners.
‘t Un zijn nie oltijd de rijkste sjoarels en d’huugste dieploms dien gelijk én! Ge kunt zieveren da Loatem,
Loatem moe blijven en Deurle Deurle, moar tons moede d’er wel iet veuren doen.Nie iest villats loaten zetten an de Meulenkouter en nui kommen neuten da diene kouter der niemer un es. Vizie noemen ze dadde.
Moar allee achter de kiezinge zal’t perfect zijn: andre spijs doe eten en nieuwe meskes snijen oltijd beter,
wordt er gezegd.
Moar vele verbeteren un kan’t niemier. ‘t Es al noar de voantses sinds de joaren tagentig… en ge kunt niemer weerekieren in den tijd!
Kijk ne kier noar onzen stienwig! Woar zijn al die fleurige kabardoeskes noartoe? Olllemol blokkenduuzen
mee dier speelgerief en wig de meiskes van plezier. Olllemolle nostalzie…
Menschen, ‘k kan ezuu blijven neuten moar noaste joare un moede’t maa niemer vroa’en want ‘k zal stoan
woar dan de beste ‘stuurlui’ stoan: an de wal.
Kijken vanop de zaalijne en ne kier de schou’ers optrekken of mee den kop schudden. Loat ze moar doen
zegguk tons, de katten doen wel… In de gemienteroad of mee maan klieken en klakken op den vuil uup gezet, ‘t kan maa gienen zak nemier schillen want den dienen die maa nuudig ee kan oltijd op maa blijven rekenen… Nen goejen dag of un beetse road un kost gien geld en ‘k ei nog oltijd liever un vriendelijke totte
dan un sjagrijnige muile… Vies zijn es lastiger dan lachen en dedjuu nog ongezonder uuk!
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Het hoekje van de toogfilosoof
Een eenvoudig rekensommetje leert dat 5 partijen voor 19 zetels absurd is: die versnippering is geen goede zaak, voor niemand;
straks zitten ze met 3 in de meerderheid en ze komen nu met 2 al niet overeen…
Daarnaast kan je onmogelijk in zo’n kleine gemeente, waar het sociaal leven onder elkaar dan nog onwezenlijk beperkt is
onmogelijk 5 x 19 (95 !!!) valabele kandidaten vinden voor het vormen van sterke lijsten; en van die 95 moeten er dan nog 45
tot 50 vrouwen zijn! Ik ken in Latem geen 50 vrouwen die in aanmerking komen, eerlijk gezegd. Niet dat ze niet zouden
bekwaam zijn maar onderschat gemeentepolitiek niet, hé vrienden. De vrouw wil van nature voor man en kinderen zorgen, een
carrière uitbouwen en zich af en toe eens ‘smijten’ met de vriendinnen of lekker shoppen... Hoed af voor die dames die er nog
politiek engagement kunnen bijnemen!
Kijk eens in ‘De Gentenaar’ naar de familiebijeenkomst van Don Pepe, Nolle! Waar gaat dat naartoe, zeg! Voor mijn part geen
probleem. Elk zijn meug. Alleen opa, oma, nonkel en tante ontbreken om het portret compleet te maken. Het is misschien een
goede zet en met ‘de Kleppe’ hebben ze een rechtlijnige kritikaster minder op stal. Om misverstanden te vermijden: de Kleppe
blijf als onafhankelijk (lees: partijloos) appendix deeluitmaken van de ‘Plus’. Een woord blijft een woord.
De groene, sociale en progressieven zijn hemel en aarde aan het bewegen om met een weerbare lijst naar de kiezer te gaan en
wie weet slagen ze daar niet in. Den ‘professor’ en ‘chevalier Kinaupenne’ verzorgen hun PR als geen ander en krijgen
misschien wel de misnoegden en Ecolo’s op hun kant. Let wel dat de ‘Sossen’ toch goed zijn voor een 250 stemmen en dat kan
een zetel betekenen!
‘Samen’ is ook niet meer het ‘waterdichte’ blok uit de periode van de energieke Sesko en wie van de nieuwe kiezers heeft weet
van de hegemonie en het despotisme van ‘nonkel Bob’ en zijn vroegere kornuiten?
Om de zes jaar is er in dit vroegere kunstdorp een migratie van dertig procent! Ik leerde dat uit een eindejaarswerk van een
hogeschoolstudent. Niet min, hé!
En dan NVA, tja…die voorzitter Draulans maakt er blijkbaar een sport van om systematisch slecht geïnformeerd te zijn: en
vermits ik geloof in het volgende gezegde nl “de definitie van intelligentie is niet alles (denken) te weten maar wel alles
proberen te doen om het te weten te komen (of waar je iets kan vinden/opzoeken)”, weet je ook wat ik van de theorieën van de
plaatselijke NVA denk ☺
In één van hun eerste pamfletten gebruikten ze zelfs accidenteel (of niet) het logo van mijn blog ‘Transparant Latem-Deurle’...
Eerst de bronnen natrekken en dan de zaken juist verwoorden heb ik ooit geleerd van mijn ex-hoofdredacteur Omer Grawet.
Eerst nog wat boterhammekes eten dus….ik zie niemand - buiten mijn maat Eddy - op de NV-A lijst staan die al iets sociaals
gedaan heeft in deze gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt zoiets meestal afgestraft omdat mensen voor koppen
kiezen. Een gekende ‘kop’ maakt meestal kans op een ‘bolleke’. Misschien komt da bolleke dan wel rood naast Oswald.
Dat ‘De Kleppe’ af en toe de waarheid verdraait, tot daar aan toe, het is ook geen ‘evangeliekrant’ maar van een echte politieker
verwacht je toch dat die staat voor het waarmaken van zijn beloften en het uitwerken van een serieus beleid.
Van dat trakteren, handjesschudden en bellekketrek doen, ben ik ook al thuisgekomen. Vooral dat laatste is niet meer van deze
tijd. Het gros van de burgers houdt aan zijn rust en privacy. ‘k Ga al een emmer water klaarzetten voor als ze ooit aan mijn deur
komen kloppen. Alleen Sinterklaas mag dat nog en daar geloof ik ook al lang niet meer in... Kies dus verstandig!
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Nie pleujen stond er op de tramkoarte

DE RIJKSTE GEMEENTE VAN VLAANDEREN EN DAARBUITEN
Bovenstaande slogan en de resultaten van ‘verdraaide’ enquêtes hebben ons de das omgedaan. We zijn het mikpunt van
dieven, krakers en zware jongens uit alle windstreken.
Er is meer dan ooit vraag naar meer ‘blauw’ op straat, Liberalisme alom zou je denken. Neen, meer geüniformde politie
om de dieven, jackers en ander gespuis af te schrikken dat is de vraag! Als je weet hoeveel onze gemeente bijdraagt als
dotatie , mag je dat gerust vragen. Krijgen is een ander paar mouwen! De zone is nu al onderbezet en geld voor
uitbreiding schijnt er niet te zijn...
Camera’s plaatsen kost een hoop geld en is achter de feiten aan hollen. Als je geen personeel hebt om de monitors te
bemannen, is het onheil al geschied en mag de politie op speurtocht aan de hand van de opnames. Dat kost dan op zich
ook weer tijd en geld! Waar is de tijd heen van deze bezadigde, alerte dienders hieronder?
Dat was nog eens pionierswerk! Toen moest er enkel
tussengekomen worden voor dronkenschap, vechtpartijen en het
‘knippen’ van geijkte smokkelaars of geoefende stropers... Veel
autoverkeer was er niet en je moest als ‘gendarm’ flinke dijen en
kuiten hebben om de misdadigers lopend of per fiets te grazen te
nemen!
Met al die gesofisticeerde beveiligingen moet het toch een fluitje
van 1 cent zijn om inbrekers de pas af te snijden of kan het zijn
dat misdadigers toch ook weer een stapje verder staan dan de
meeste techneuten!
Verkeer en Mobiliteit
Met de ontbossing en het verdwijnen van akkers en weilanden staat het hier sinds de gouden jaren Zeventig stilaan
voller en voller met poepsjieke villas en appartementen. Die laatste worden hier dan zachtjes omschreven als
meergezinswoningen want dat ruikt minder naar verstedelijking.
Ook de exclusieve winkels en horecazaken schieten welig uit de grond. Al deze factoren resulteren uiteraard in een
aangroei van voertuigen en daar zijn de straten van een dorp als het onze niet op voorzien. Laatst stond ik van 11.45 tot
12.20 uur in de file van Sancta Maria tot aan de Simonnetschool. Reken daar dan al de bouwketen en de wegeniswerken
bij en je bent meer dan een uur de gevangene van het verkeer!
‘t Zal aan mij liggen zeker? Ben ik mettertijd onverdraagzamer geworden? Dat kan ook.
Waar is de tijd van de echte volksherberg? Biertje uit de kelder of iets koeler van het vat.
Zo een cafeetje met een ‘tapbiljart’, een Würlitzer met krakende 45-toerenplaatjes of een
radiokastje in bakeliet, dames die zaten te pitjesbakken en mannen die een kaartje legden
en ketterden alsof hun fortuin ervan afhing... Ja, de mens moet mee met zijn tijd. Als je
veertig jaar terug met een stuk in uw kraag door de veldwachter opgepakt werd, kon je
een nachtje ontnuchteren in de ‘bak’...
Vandaag krijg je naaargelang je locatie een berichtje op de GSM en je weet stante pede
welke straten je moet mijden om controles en dus problemen te ontlopen.
Tja, de tijden zijn veranderd en misschien maar goed ook, is het niet?
Toch verlang ik nog altijd naar zo een rustig stamineetje met een Tripel uit de kelder en een golfbiljart waar je een
stamgast of de patron zelf eens kan ‘afdrogen’ op zijn eigen terrein... Zou dat hier nog kunnen in onze streek?
Wie een tip heeft, mag altijd het adres doorgeven. Ik trakteer!

