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Dag Stuifmaillezers,
Door omstandigheden werd het een nogal hectisch Stuifmeeljaar en
geraakte onze krant niet tijdig persklaar, maar met de Stuifmelers en
vooral met hun gedichten gaat het beter dan ooit. Ze geloven nog dat
poëzie de metafoor is van ’t leven. Iemand durfde zelfs een vergelijking te
maken tussen poëzie en kaviaar. Nou ja!...
Waarschijnlijk gelooft het niemand, maar wij weten het: we zijn
‘overboekt’ wat niet zo goed is voor onze ietwat – oudere – hersencellen.
Gelukkig hebben we een nieuwe secretaris, Erwin De Ridder, die nog jong
is maar wel ervaren.
En… de Stuifmelers zitten al te ‘geilen’ (figuurlijk natuurlijk) op een
piepjong dichteresje dat in aantocht is.
Op ‘gedichtendag’ deelden Swa, Kris en Wim met smart in ’t hart onze
laatste poëziedoosgedichten uit in de bibliotheek. Nadien werden ons
– samen met de nieuwe lente, de gemeentelijke cultuurdienst, de grote
baas Jan Toye en ateliermeester Herman – een kleine vijfhonderd
GavoorGeluk – gedichten van 12 tot 25 – jarige poëten in de gezamenlijke
dichterlijke schoot geworpen.
En… jureren maar… met een grote geest en een nog groter hart en de
Sint–Jansleerlingetjes – gelukkig niet nodeloos – laten wachten op hun
jaarlijkse poëziespelletjes.
Ook tussen ‘de soep en de patatten’ of beter tussen ‘pot en pint’ de
aquarellen van de volgelingen van Jeaninne Van Durme laten likken aan
onze gedichten.
In oktober gaan we met Emiel De Cock en met heel wat loopgravenpoëzie
naar de Groote Oorlog.
‘k Weet niet of er nog inspiratie en tijd overblijft om in november de
dichters van de ‘Blauwe Engel’ uit Hombeek met onze gedichten te
bestuiven?
Maar… als ‘René from the café ’ zijn stoof laat gloeien, dan moet er gedicht worden. Zeker weten!
Met een poëtische lentegroet,
Gilberte
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De mysterieuze verhuis van Houtekiet naar Nieuw Deps……
Dorpsdichter, zei ik tegen mijn eigen,
zo ’n kans gade gij allicht ni meer krijgen…
ge kunt vandaag met ’t wierookvat gaan zwieren
bij Rita en Kris, daar valt iets te vieren !
En ’t zit hier begot vol met familie en vrienden,
ze komen uit alle streken van winden.
Tja, de Moeyersonsen zijn altijd met velen
groten en kleinen, knappen en schelen…
Maar de knapste is uiteraard mijne maat
waar deze prachtige poëzie over gaat ,
de meeste dames zijn ’t immers gewend
dat de aandacht zich richt op zelfs ne sleur van ne vent (!)
Dat geldt uiteraard niet
voor mijn vriend Kris, alias Houtekiet.
Want de man heeft, buiten nagelbijten
alleen maar kwali- en specialiteiten !
Is hij bas, is hij tenor, ik zou het niet weten
Maar dat hij kan zingen zal ieder wel weten..
Hij zong jarenlang in het “Alea”-koor
Maar de Louis ging er plotsklaps van door…
Wij hebben samen “Stuifmeel” helpen stichten
resultaat : weer één van mijn betere gedichten.
Ho ja, de Kris is bij ons nu beëdigd kassier
En het geld vloeit bij wijlen naar wijn en naar bier.
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En nog een heel interessant weet-je-datje:
Hij is ook vliegende reporter van “’t Parochiebladje”
En bovendien en dat is rijkelijk en chic
Is hij ceo van de florissante kerkfabriek !
In een vorig leven stond hij regelmatig met de nacht,
en heeft in dit en andere huizen veel vertier gebracht,
maar daar kwam dan opeens, ja bruusk, een einde aan
salut en merci zei de Kris, dat is nu van de baan…
Zij wonen nu in ’t stad in een gloednieuw appartement
‘k ben hem daar gaan bezoeken en hij leek mij heel content
In baby-doll en kamerjas bij 26 graden
Ik heb hem heel discreet zijn therostaat aangeraden…
Één klein probleem, hij heeft een nieuwe auto moeten kopen.
Zijn oude kon in de garage, maar de deur kon dan niet open…
Hij heeft zich dan ne kleinere Toyota aangeschaft,
Ne Japanees met heel veel knoppekes en zuinig in de naft.
’t Wordt nu wel tijd da ‘k over Rita es ga klappen
want ‘k zie haar om de haverklap bij Stappes voorbij stappen
ze ziet er altijd stralend koperkleurig uit en jong
misschien wel omdat Kris daarnet voor haar “I love you” zong…
En vandaag vieren zij samen hun 120 jaar !!!
Hiep-hiep-hoera voor dit schitterend paar…
En toch vraag ik me af – ‘k denk te veel na in ’t levenWat heeft hen van d’Aa naar ’t Stad toch gedreven ??

Swa Pelemans, dorpsdichter, a.d. 24 oktober 2014.
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Chris Sonck
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sneeuwklas

je gezichtje
blozend
als een appel
die mama
thuis
voor je schilt
onder je helm
op elke wang
een traan

je mond
stottert heimwee
ik knuffel
lood uit je
botten
je glijdt weer
weg op latten
wordt licht
en zon
op een sneeuwwitte piste
miekie 26 jan 2014

Hoe een berg is als de zee:
onuitputtelijk,
uitdagend,
desolaat,
altijd herhalend
dat niets
blijft duren,
behalve houden
of weg zijn van

Miekie 2015
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Verschijning achter de Toog

Zij lachte en loog,
Incasseerde en boog
Nooit zat
Nooit nat,
Droog achter de toog.

Verschijning voor de Toog
De deur van ’t café... gaat open
De deur van ’t café gaat weer toe
Zij staart pinten lang door de ruiten
Gaat zwijgend daarna weer naar buiten
En niemand ook zij niet, weet waar naar toe.

Hoofd op de Toog
Hout is van jou
Hout is van mij
Ik hout van jou!
Hout jij ook van mij?

Wim Huys
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Save the library book
Ontsproten uit het brein van de auteur
begint voor zijn boek het hard labeur.
Waar de schrijver niet aan denkt
is dat voor zijn geesteskind een heel nieuw leven wenkt.
Gestapeld, geschikt, gestald in winkel, beurs of bib
ligt het boek te wachten op de juiste VIP.
Begerig ziet het de lezer lonken
wat het toezet om nog meer te pronken.
De concurrentie is dan ook keihard
het is strijden voor de lezer zijn hart.
Op het strand,tuin, trein of op het toilet
overal zorgt het voor het nodige verzet.
Hoeveel levensjaar heb ik nog te gaan?
Een vraag waarmee het boek erg is begaan.
Want wat het wel zeker weet
bij elke lezersbeurt volgt er meer sleet.
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Luxe-leven voor zij die zijn gekocht in winkel of op de beurs
in de boekenkast wacht hen een leven vol honneurs.
Maar zij die moeten leven in een bib
belanden wel eens in een diepe dip.
Bepoteld, beplakt, beplekt, gescheurd …
dat is wat er met hen gebeurd.
Dit is je reinste slavernij
hier kan ik echt niet meer bij.
Het bibboek heeft ook zijn rechten
en daar ga ik nu voor vechten.
Om zo’n boek tot rust te laten komen
en tevens voor mezelf een boete te voorkomen
verzorg ik het boek zo goed ik kan
en verleng het eindeloos lang.
Is de tijd van terugbrengen dan daar
valt het afscheid mij ook steeds zwaar.
Maar mijn taak is dan nog niet volbracht
want er is een volgend boek dat op mij wacht.
Met onder de arm een ander exemplaar
verlaat ik de bib heel strijdbaar.
Ik durf met iedereen wedden
dat ik weer een boek kan redden.
Met deze wil ik een actiegroep oprichten
om dit nobel werk te blijven verrichten.
“Save the library book” is mijn leuze
blijven verlengen tot het einde vind ik reuze.

Erwin De Ridder
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HET UUR VAN DE STEENBOK
Hij staat voor het raam
Kijkt naar het bleke landschap
Dat soms grijs verkleurt
Maar waar hij nooit van hield
De vogels reageren hongerig
Maar onverschillig. Zes vergeten
blaren dwarrelen naar beneden
De kraaien kijken woest rond zich
Dit is het koude land dat hij steeds weer
De rug toekeert, leugens verteert
En een ballade aan de zon probeert
Maar zijn stem is verbleekt
En zijn benen hebben geen vleugels
Toch wil hij dit gebied ontvluchten
Naar waar steeds schaduwen tot
Leven komen, steeds meer en meer
In het huis van een wichelroedeloopster
Heeft hij de zon tot vader genomen
En zelfs met een boosaardige wentelwiek
In zijn hoofd wil hij dit uur pijnloos verlaten
Misschien bereikt hij de stille tuin,
De hartklop van de lente, de fluittoon
van de zomer, de fluistering van de kleuren
die door bloemen zijn getekend.
Pierre Schaerlaeken
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inzicht hangt soms aan een zijden
draad dacht hij zuinig als late herfst

tot het gras graast
het hout sprokkelt
en het woord uitzinnig wordt
in het uitgedunde bos
hebben we tijd
de eeuwige jojo in een as om zichzelf

het beeld
een bokser die met fluwelen handschoen
halsstarrig probeert maar
de draad niet door de naald krijgt

welke schakelaar
welk circuit

Chris Sonck

12

DE HEL VAN KAMPALA

(“KAMPERINGISA” OEGANDA)

zwart kind van de straat
geboren uit angst en ellende
je werd in schaamte gebaard
je speelt het spel van geweld en je
haat spint verhalen uit bittere wraak
aan de fles snuif je suf vervuild surrogaat
angst kronkelt door je verwrongen lijf
elke zin om te bewegen is in je ziel verstijfd
je kijkers zijn versteend als twee blokjes ijs
achter tralies word je gruwelijk geslagen en gefolterd
en wie zich verstopt wordt geklopt tot verrot
soms hok je in een hol waar je met anderen kan schuilen
daar waar vlooien en luizen op je huid komen huizen
zwart kind van de straat
je bent niet echt bang
je leven is vechten
in angst en ellende
voor jou is liefde van geen belang
voor jou wiegt mijn troost
dit lied over hoop
hoop voor elk kind
dat helaas nog vandaag
in schaamte wordt gebaard
Miekie
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Bij dokter André
beland je na vijf minuten al
in kabinet weltevree.
De wachtzaal is geen praatcafé,
geen geleuter over huisje, tuintje,
hoestje, pijntje, weerbericht,
geen enkel vertrokken of vervelend gezicht.
Je weet dat afspraak
afspraak is,
je hebt nooit het gevoel van gemis.
Ook snuffelhond Ozzie vindt dat allemaal oké
na sluitingsuur neemt hij graag elk patiëntgeurtje mee.
Dokter André stelt deskundig zijn diagnose,
kijkt niet op zijn horloge
en elke consultatie is een les in zelfvertrouwen,
want op zijn capacitteiten
kan je een medisch arsenaal bouwen.
Hij lepelt rust
en spuit bewust
één dosis hoop
in een zalfje leven.
Dat is gratis,
niet te koop.
Gewapend met de eed van Hippocrates
kan ook een dokter
tegen een stoot.
En als de dokter het ook niet meer weet?
Nou ja, de dokter is geen profeet.
Gilberte Aerts
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REFLEXIE

Ik ben stuurloos,
niemand geeft een sein
en onderhuids
proef ik weer het
eenzaam zalig zijn.
Narcist geboren –
zou je zeggen maar vele wegen ver
kan ik het weer horen,
de stilte die de nacht verlaat,
een weg die niemand na me gaat.

Wellicht is de roes te weten
dat alles wat je voor je schrijft
soelaas blijft voor de doven
een ultieme uitweg.

Ik ben geen dichter
niet in ‘t minst van mijn
gedachten.

Kris MOEYERSONS
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Bij Sarens in het driezussenhuis
voelt iedereen zich direct thuis
wil elke klant in de etalage wonen
waar gisteren en morge naast elkaar tronen
betoverd door de geur van nostalgie
gestreeld door een vleugel feërie
met de hype van futuristische technologie.
Met een goed gevoel ga je naar binnen.
Je vindt er meer dan je durft verzinnen.
Alles heeft een verhaal,
overgoten met een warm onthaal.
Monden vallen openbarend open,
je kan bij Sarens verrassens kopen.
Als je wil scheren en epileren zonder pijn
moet je in deze winkel zijn.
Eén, twee, drie… ‘Fill en Go’
geef je drinkbaar water cadeau.
Maak snel een keuze
er is een duofilterdeksel voor de friteuse
of heb je meer dan een boon
voor de oweerstaanbare Demeyere kookpan
of de koninklijke bolw – icoon?
In de toonzaal vind je droomserviezen
waaruit zelfs sterrenchefs moeilijk kunnen kiezen.
Elke dag is een feestdag:
kerstdag, trouwdag, vaderdag, moederdag.
En Alles is in de ban van de ring
voor wie de aandacht naar naar Pylones ging.
In dit bedrijf heerst luisterbereidheid,
maakt iedereen voor jou tijd
en wordt er gefinancierd op basis van kwaliteit.
In deze familiezaak word je verwend
alsof je zelf familie bent.
Verkoopsters geven jou niet alleen een nuttige tip.
Je krijgt het gevoel dat je meebouwt
Aan een relationship.
Gilberte Aerts
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Mechelsestraat 189
1840 Londerzeel
Tel: 052 302898

Café - Bij René
Sint-Jozefstraat 11
Londerzeel Sint-Jozef

Londerzeel

Stationstraat 87
1840 Londerzeel

Technische vormgeving: Jan Symons
v.u.: Gilberte Aerts, Hageveld 22, 1840 Londerzeel, tel. 052/30.20.52

