Welkom bij de start van
de ZID-route van Humelgem.
ZID staat voor ‘Zomerpoëzie in ons Dorp’ en is een initiatief van de cultuurraad en
de cultuurdienst van de gemeente Steenokkerzeel.
Onze inwoners hebben hiervoor de mooiste gedichten uit hun pen getoverd. Wij
hebben deze pareltjes gebundeld en tentoongesteld langs 4 wandel- of fietstochten
in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem.
Een overzicht kan je terugvinden op www.steenokkerzeel.be/ZID of aan het onthaal
van het gemeentehuis (Orchideeënlaan 17).
Deze gedichtentocht is ongeveer 7,5 km lang en brengt je langs de mooiste paden
van Humelgem.

Je krijgt alvast een belangrijke tip voor onderweg:
Geniet van de kleine dingen in het leven,
Op een dag zal je beseffen dat ze groots waren.
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STEENOKKERZEEL

Nacht

Peter Verbeeck

De natte druppels maakten de zachte stof
Van de handdoek nat
Na een spannend boek
In het warme bad
Met de wollige warmte van haar jas
Rolde ze zich op haar zij
Sloeg de dekens over zich
En glimlachte naar mij
Haar gedachten waren prettig gekleurd
Door de voorbije uren
De slaap en het genot
Die eeuwig mochten duren
Ze had zich moe en klaar om te slapen
Neergelegd in bed
De kou van haar lijf
Stoorde haar nog net
Beetje bij beetje kroop ze onder de deken
Zachtjes naar hem toe
Ze had nog steeds kou
Maar was al minder moe
De warmte die ze hoopte te vinden
Liet nog even op zich wachten
Maar haar slaperige geest
Had al andere gedachten
Terwijl ze met succes probeerde
Om nog dichter te kruipen
Liet ze zijn warme hand
Over haar lichaam sluipen
Een halfuurtje later was het één en al
Warmte en slaap dat ze vond
En lachte de glimlach
Die nog steeds op haar gezichtje stond

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Ontmoeting

Lotte Mommaerts

de specht die gisteren
voor zowat één minuut
was neergestreken
herkende ik aanvankelijk
niet als wereldwonder
mijn ogen tweederangse oculairen
hij zocht nieuwe perspectieven
vanuit de notelaar
ik telde niet, tot een kwartdraai
zijn bonte buik blootstelde
aan mijn blik en ik
prompt vogelaar werd

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Merel

Regi Olbrechts

Hoog wiegend op de dunste tak
Zit mijn mooie Merel
Turend in de blauwe mist
In de koelte van een nieuwe dag
Hij plukt een rode bes
Precies gemikt de dikste die er is
En vliegt dan met ijle spoed
Mijn grote droom pijlsnel tegemoet
Alleen wiegt de dunste tak
Nog deinend heen en weer
En doorheen de stilte in de verte
Onzichtbaar mijn dromen tegemoet
Hoor ik nog twee hoge noten

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Doedelzak

Regi Olbrechts

De Doedelzak kwam van ver
Krisp en helder scherp
En raakte diep mijn ziel
Terwijl De Leeuwerik nog één keer klom
Moedig hoog boven ‘t Erpse Veld
Verblind in ’t felle licht
Zijn scherpe zang
Ik strandde verrukt
Verrast in ’t zachte zand
Waar langzaam de laatste zon
Rood omlaag verdween
En een nieuwe morgen baarde
Ginds verweg achter de horizon
In een vreemd ver land

Noot: gedicht naar aanleiding van een zomerse, Humelgemse doedelzakspeler
in één van de bosjes in het Erps Veld

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Vlinder

Jozef Moysons

Onder geelgouden zon,
fris,
freel en fragiel
dansend
dartelend
in lauw-blauwe lucht,
Vrolijk vliegend,
verderlicht
spartelend fladderend,
kartelend
op een windje zucht,
Breekbare broosheid,
kwetsbare kleurheid,
zoekend proevend
de zacht zoete nectar,
Verzadigd,
vreugdevol keurend
de kleurend,
geurende bloem
Helaas
-tenzij dankzij??een lang verdoken leven
van bijna onzichtbaar eitje
naar kleine kruipende rups,
Dan veelvuldig vervellend,
naar steeds groter wordend
vredig vretende rups.
En ineens…
verborgen pop
uiterlijk onbewogen
innerlijk voortdurend veranderend
om uiteindelijk ineens weer
spartelend ontluikend
die openbloeiende schoonheid
van opengaande vleugels
voor de kort resterende
zomertijd.
Vlieg vlinder,
vlieg met mijn spijt
om die vlug vervlogen
vergankelijkheid.
Vlieg vlinder,
vlieg vooral
met mijn dankbaarheid
om die mooie
klein verfijnde
kortstondigheid.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Bij het Valentijnse toetje

Willy Van Rillaer

Zondag was het Valentijn
Dan moest je zachtjes zeggen
Liefste, je bent mijn liefste mijn
Mijn zoetje en mijn honingwijn
Bij dat lekker, chique eten
Kon je alles weer vergeten
Van ‘t voorbijgegleden jaar
Van al ‘t gemaakt misbaar
Van het dagelijks gekijf
Al dat gezanik aan je lijf
Maar op 14 februari
Maak je 364 (soms 365) dagen goed
Dan fluit weer vrolijk de kanarie
Steek je weer 1000 pluimen op je hoed
Op 15 kan het dan weer herbeginnen
Het eeuwig steekspel der geslachten
Het wisselen van haten en van minnen
Hou dat bij het toetje in gedachten.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Het duifhuis, de controletoren!

J.J.H.S.

Het begin van snelle informatie
naar ’t kasteel Van Ham
Monument van telecommunicatie
de telex, krant in telegram

Prille computer en uitzendkracht
eerste GSM en Twitterbrug
Uitvliegbasis van de luchtmacht
ecologisch tuig, vliegensvlug

De “sky-eyes” die ’t gevaar bekeek
controletoren met e-mail
De eerste drone die neerstreek
van Humelgem tot ’t kasteel!

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Rust vol leven

Jozef Moysons

In de pas gegraven poel
stroomt zacht
het heldere water koel.
Roerloos
rimpelloos
weerspiegelt de treurwilg zichzelf,
en groeit gedachteloos,
in de zilverblauwe lucht
van ’t doorschijnende water.
Water…
dat zoveel leven geeft
aan libel en schrijvers
en duikers en drijvers
aan kikkers en kreeftjes
en badende meesjes
Water…
dat zoveel leven heeft
en mij…
mijn rust weer geeft.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Een bosmuisje…

Bart Vandezande

Snuffel, snuffel, snuffel.
Ruik ik daar een truffel?
Neen, het is een bessenpitje
Goed voor mijn gebitje.
Trippel, trippel, trappel.
Ligt er daar een appel?
Neen, het is een vijgje.
Ik bewaar het voor mijn wijfje.
Knabbel, knabbel, knabbel.
Hoor ik daar gebabbel?
Neen, het is een uiltje.
Ik blijf maar in mijn kuiltje.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Welkom bij de start van
de ZID-route van Melsbroek.
ZID staat voor ‘Zomerpoëzie in ons Dorp’ en is een initiatief van de cultuurraad en
de cultuurdienst van de gemeente Steenokkerzeel.
Onze inwoners hebben hiervoor de mooiste gedichten uit hun pen getoverd. Wij
hebben deze pareltjes gebundeld en tentoongesteld langs 4 wandel- of fietstochten
in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem.
Een overzicht kan je allemaal terugvinden op www.steenokkerzeel.be/ZID of aan
het onthaal van het gemeentehuis (Orchideeënlaan 17).
Deze gedichtentocht is ongeveer 6,5 km lang en brengt je langs de mooiste paden
van Melsbroek.

Je krijgt alvast een belangrijke tip voor onderweg:
Geniet van de kleine dingen in het leven,
Op een dag zal je beseffen dat ze groots waren.
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STEENOKKERZEEL

Wiegend Graan

Regi Olbrechts

Doorheen het wiegend graan
Goud en geel
Waait een verre vreemde wind
Het hoge lied van duizend Leeuweriken
Zijdezacht zingend langs mij heen
Onverstoord de verre Stilte in
Langsheen dat wiegend graan
Zo tenger en zo freel
Loopt een klein blond kind
Haar vlieger achterna
Uitgelaten kleine sprongen makend
Onbezorgd vol van jonge dromen
De Stilte van de nieuwe avond in

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Gedicht voor een nieuwe wereld

Lotte Mommaerts

wat de Vlaming tot Vlaming maakt
de Waal en Belg tot Waal en Belg
de Fransman tot Fransman
om ’t even wie tot om ’t even wie
dat is het samen feesten

hoe verschillend zijn we dan
nu het feesten niet meer kan

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Jasper Jaspers

Wanneer de winter onze aarde raakt,
bloemen weer in hun schulpen kruipen,
als de sneeuw onder onze schoenen kraakt,
en het water van ijspegels zal druipen,
verwarmen wij onze handen aan de haard,
kruipen we dicht tegen elkaar,
kijken we reikhalzend naar de lente in maart,
wachtend op de winter volgend jaar.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

DE WET

Jozef Moysons

De wet heeft vastgesteld
Hoe idioot en foutief ook opgesteld
dat “IEDEREEN IS GELIJKGESTELD”
maar als INVLOED geldt
als MACHT zich meldt
en GELD wordt neergeteld
dan is een ander
ineens MEER dan
“GELIJKGESTELD”

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.

ultuur

aad

STEENOKKERZEEL

Peter Verbeeck

Het heksje riep: hé wacht nou even
Ik wil boven de wolken zweven.
De anderen zeiden: geen goed idee
We zijn nu onderweg naar zee.
Maar heksje vloog door de wolken heen
En nog veel hoger vloog ze alleen.
Toen ze dicht tegen het zonnetje kwam
Schoot haar bezem in vuur en vlam.
‘t Was even schrikken maar ‘t heksje zei:
Zo’n klein vuurtje is geen probleem voor mij.
Hokus pokus weet ik veel
Maak een parachute van mijn bezemsteel.
Het heksje landde heel zacht en zoet
In de wolken als kussens, met haar snoet.
Ze deed haar ogen open en zag
Dat ze gewoon thuis in haar bedje lag.
Ach ja, dacht ze, we gaan straks naar zee
En die mooie droom neem ik mee.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Kijk

Willy Van Rillaer

Kijk eens
Zo zou het altijd kunnen zijn
Eerst ontluikend en stuivend
De volle geur van jasmijn
En geen houden aan
Dan
De hete gloed
die vel en ziel verwarmt
tot in het merg
krachtiger, voldragen dagen
Later
De late deugddoende zonnestralen
Bomen, rijk gevuld
En veld vol vruchten
Rijp en wijs, monkelende vreugde
Later dan later
Damart en warme sokken
De hete kruik in ‘t bed
Intens genot
Vooruit kijken en terugblikken
Het zij zo

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Floris Fallein

Een gebroken hart
Vol zilver leed en smart
Gekerkert zit de ziel
In de pijn van zijn verdriet

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

De eeuwige optimist

Dirk Verwilghen

Het positieve zat hem in zijn genen
Hij dronk regelmatig zijn trippel Trappist
Vakantie nam hij in de Hoge Venen
Hij was een echte eco-toerist
Bij het wandelen was hij moeilijk bij te benen.
Als voetballer gaf hij meestal de beslissende assist.
Op hem kon je altijd rekenen.
Hij speelde in een bandje als sologitarist.
Zijn gitaar was versierd met heel wat edelstenen
In het weekend met vrienden een spelletje whist.
Hij was ook een kei in hoofdrekenen.
Negatieve gedachten stak hij steevast in een opbergkist
Daardoor waren zijn dagelijkse zorgen ook verdwenen
Na zijn dood hebben velen hem hard gemist.
Die eeuwige optimist.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Loof…de koning

J.J.H.S.

Toen ’t kroppeke – rond 1850 –
met veel lof ontstond,
zag hij het licht in
de Brabantse zandleemgrond,
in barre kou ingeworteld en
ondergestopt in ’t winterbed,
verwarmd door ’t kacheltje
met warm-waterbuizen als korset.
In stronkjes gelangd en verkocht/verleurd
in Brussel en zijn rand
werd de koning der wintergroenten:
het witte goud voor welstand.
Ondergestopt met een deken
van hesp en kaas-with love, my king
als “chicon gratin” voor burgerij
en adel een hebbeding.
Vondel: “grondwitloof uit Steenokkerzeel, gerold in ham, elk wil zijn deel”

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Welkom bij de start van
de ZID-route van Steenokkerzeel.
ZID staat voor ‘Zomerpoëzie in ons Dorp’ en is een initiatief van de cultuurraad en
de cultuurdienst van de gemeente Steenokkerzeel.
Onze inwoners hebben hiervoor de mooiste gedichten uit hun pen getoverd. Wij
hebben deze pareltjes gebundeld en tentoongesteld langs 4 wandel- of fietstochten
in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem.
Een overzicht kan je terugvinden op www.steenokkerzeel.be/ZID of aan het onthaal
van het gemeentehuis (Orchideeënlaan 17).
Deze gedichtentocht is ongeveer 5 km lang en brengt je langs de mooiste paden
van Steenokkerzeel.

Je krijgt alvast een belangrijke tip voor onderweg:
Geniet van de kleine dingen in het leven,
Op een dag zal je beseffen dat ze groots waren.
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STEENOKKERZEEL

Kwaad

Lotte Mommaerts

probeer maar eens
kwaad te worden
op een onzichtbaar wezen
zelfs als het kwaadaardig is
op je loert
niets liever doet
dan je te grazen nemen
en prolifereren
liever een medemens aanpakken
beschuldigen van vuige daden,
het grote kwaad
en zelf in onschuld baden

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Ik ben een dikke eikel!!!

J.J.H.S.

Gevallen onder mijn diep gegroefde ouderstam
ontsnapt als voer voor varkenslust
en knaagdieren, vóór hun winterrust.
Ook mijn dominante ouder is eikel geweest
met levenskracht gebouwd, ring na ring
maar ’t begon als laag gevallen ding.
Vol doorgegeven energie, armwiegend beschut
koelte wuivend en ziftend de regen
zelfs één blaadje houdt de zon tegen.
Ik moet en zal dit voorbeeld volgen
maar onder die sterke armen geborgen
zal ik zelf voor ruimte moeten zorgen.
Maar als mijn knoppen straks openbreken
en mijn armen stoer omhoog bewegen
zal mijn groene long veel zuurstof geven.
Ik word knoestig, krachtig met machtig lover
gastvrij, evenwichtig met vriendelijke natuur
met vooruitzicht op eeuwenlange levensduur!!!

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.

ultuur

aad

STEENOKKERZEEL

Mijn dorp

Dirk Verwilghen

Hier genieten we in de morgen van de ochtendgloed
Hier hebben we na elke tegenslag terug heel wat moed
Hier geven we iedereen een hartelijke groet.
Hier ontbreekt het niet aan burgermoed
Hier zeggen we het soms in een echte woordenvloed
Hier geven we makkelijk ook een wedergroet
Hier hebben we respect voor al ons erfgoed
Hier hebben we elk jaar een leuke nieuwjaarsgroet
Hier sporten we veel en keigoed
Hier in de scholen worden kinderen met respect opgevoed
Hier waar men de deur voor anderen niet dichtdoet
Hier voelen wij ons beregoed
Hier, ons dorp, waaraan we op vakantie steeds aan denken met weemoed
Hier is het dorp waar men leuke evenementen nog eens overdoet.
Hier zijn activiteiten waar bijna elke inwoners aan meedoet
Hier hebben we heel wat interessante cultuurinvloed
Hier kijken we in de avond naar de warme zonnegloed.
Hier is het: eind goed al goed
In Steenokkerzeel voelen we ons STEENGOED

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Mijn dorp

Jos Debuyst

Mijn dorp dat ben jij.
Jij, die je kleinkind naar de school brengt,
jij, die met je partner wacht op de bus,
jij, met je fiets.
Mijn dorp is ook een dreef
een vijver, een kasteel,
beiaardmuziek over het marktplein,
een water- en een verkeerstoren.
Mijn dorp is zoveel.
Maar vooral jij,
jij, die niet opkijkt naar
een overvliegend toestel,
maar jij, die opkijkt naar
de mensen van mijn dorp.
Jij bent mijn dorp.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Woorden

Maaike Dierickx

soms struikelen ze, stuiteren ze,
soms bulderen ze, als donderslagen
met ogen die bliksemen
soms klateren ze, vrolijk, licht, vluchtig
soms dwingen ze, dreigen, of slaan ze neer
smeken ze, vleien en vragen om meer
soms aarzelen ze, met horten en stoten
soms vloeien ze, een hele mond vol
soms is het stil,
maar hoor je des te meer
als speken zilver is, en zwijgen is goud,
zou luisteren dan diamant kunnen zijn?

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

Lente

Bart Vandezande

Daar zijn ze dan, de eerste zonnestralen.
Spelend langs het raam vol met regenbanen.
Vergeten zijn ze al de natte winterdagen.
Sneeuwklokje, krokus en jasmijn,
Richten zich door de schijn,
Van oost naar west zonder gebaren.
De merel zingt zijn lied,
Voor haar, die hij wil bekoren.
Zijn rivaal gunt het niet.
Hij lijken wel tenoren.
De bomen lijken te ontwaken.
Toch zal de voorjaarsstorm,
Nog menig takje kraken.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.
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STEENOKKERZEEL

70 - mag, moet, kan

Willy Van Rillaer

70 ben je
70 of iets ouder
moet je dan kranig zijn
voor jezelf, voor anderen misschien ?
moet je dapper al de kwaaltjes
als verloren verpakking weggooien,
de rug toedraaien naar de pijntjes
en moet je als de rode ridder
stoer en onbevreesd
het kille, naderende monster tegemoet treden
de wijd opengesperde bek negerend ?
Moet je nieuwe initiatieven nemen,
nieuwe plannen maken,
meedoen aan happenings
moeilijke sudokus oplossen
staptochten, ja jeepsafaris maken,
eten bij de bedoeïnen in het zand,
het huis verbouwen en nieuwe gedichten dichten,
alert blijven in kunst, kultuur en wetenschap ?
En waarom geen nieuw kind maken ?
Moet je dat ?
Moet dat allemaal ?
Je bent toch maar 70, of iets ouder
En nog goed voor uw 70 .
Moet het ?
Kan het ?
Of mag je misschien erg boos zijn
Op verloren armkracht, armtierige viriliteit
En een woord dat maar niet opduiken wil
In dat falend geheugen ?
Mag je wat lui worden,
de kleur eraf doen
en foert zeggen,
die wat vuile broek aanhouden
en je een week niet scheren
jaloers zijn op die jonge gast
met die snoepjesmeid ?
mag je stilletjes grienen,
beven voor wat komen gaat ?
Mag dat, mag dat allemaal ?
En vooral,
Mag je het laten zien ?
Aan anderen ?
Aan jezelf
Moet dat, mag dat
Als je 70 bent,
Of iets ouder.
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Versmeltend vuur

Jozef Moysons

Diep in mij
ver
innig dicht nabij
broeit
en gloeit
een verlangend vuur.
Een vuur van liefde
bloeiend
groeiend
brandend voor jou.
Door jou
is die brandende liefde naar jou
in jou
in mij
in…
WIJ.
Het dooft en doodt
’t versmoordt en vermoordt
Zichzelf
zonder jou.
Wees jij
dat vurig verlangend vurenhout
Laat mij zijn
de vlammende verlossende vonk
om samen te branden
hevig te verbranden
onze onbedwingbare onvolkomenheden,
de onbenullige,
helaas ook onontkoombare overbodigheden,
met de soms dagelijkse slome sleur
van gisteren, vandaag en morgen hetzelfde,
maar die ’t vuur echter
nooit
smoren mogen.
Laten wij het vuur zo hevig wakkeren
dat wij juist al dat onvolmaakte
spattend spetterend versplinteren
in glinsterende gensters
zodat ze
samen met al het mooie
in gloeiende gloed
flitsend flikkerend
de lucht in
schitteren.
En zo worden wij dan
verstrengeld versmeltend
jij en ik
ik en jij
brandend
beminnend
steeds weer
steeds meer
niet jij
niet ik
maar…
WIJ.

Dit gedicht maakt deel uit van de tentoonstelling in openlucht ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp).
Het cultuurproject is een samenwerking van de cultuurraad en cultuurdienst van Steenokkerzeel.

ultuur

aad

STEENOKKERZEEL

De Schoolmuur

Regi Olbrechts

Nu sta ik aan deze kant van de oude muur
die nog steeds mijn stempel draagt
te luisteren naar de stemmen zoals toen
spelend zonder zorgen
en levend zonder morgen
In dit steegje loop ik nog eens heen en weer
en gun hen graag hun jong plezier
Ik, ik ben nu oud en zoals men zegt grijs en wijs
zoals het hoort
Maar heel even,
aan deze kant van de oude muur,
ben ik graag nog eens even vier
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Welkom bij de start van
de ZID-route van Perk.
ZID staat voor ‘Zomerpoëzie in ons Dorp’ en is een initiatief van de cultuurraad en
de cultuurdienst van de gemeente Steenokkerzeel.
Onze inwoners hebben hiervoor de mooiste gedichten uit hun pen getoverd. Wij
hebben deze pareltjes gebundeld en tentoongesteld langs 4 wandel- of fietstochten
in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem.
Een overzicht kan je terugvinden op www.steenokkerzeel.be/ZID of aan het onthaal
van het gemeentehuis (Orchideeënlaan 17).
Deze gedichtentocht is ongeveer 3,7 km lang en brengt je langs de mooiste paden
van Perk.

Je krijgt alvast een belangrijke tip voor onderweg:
Geniet van de kleine dingen in het leven,
Op een dag zal je beseffen dat ze groots waren.

ultuur

aad

STEENOKKERZEEL

Drooglegging

Lotte Mommaerts

in bier, in wijn en sterker water
dopen ze de middelvinger
de sterke geslachten gaan tekeer
tegen lijnen voor richting
tegen regels van maat
als vergelding voor de ongelegen
leegte van hun agenda
het droogleggen
van hun eigen klimaat
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Zwaluwen

Regi Olbrechts

En opeens zijn er Zwaluwen
Hoog en schichtig
Ik zou ze willen tellen
Liggend in dit gras
Met m’n kop omhoog

Ik kijk naar de pruimelaar
Net naast mij
Het worden er veel dit jaar
En dan zijn ze weg,
Voorbij
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Over de letter “O”…

Jozef Moysons

Niet bijzonder
ook geen wonder
maar ’t is zo moeilijk
zonder
die mooie ronde…
(letter) “O”.
Bekijk ze vanboven
of vanonder
bekijk ze van links
of van rechts
bekijk ze ondersteboven
of zelfs averechts
het blijft
die schone ronde…
“O”
Ze is vol
maar toch hol
een mooie ronde bol
om te hotsebotsen en te rollebollen
om holderdebolder na te hollen
en rond te dollen
een ring van trouw
die zegt:
“ik hou van jou”…
…

???

‘k Geef toe:
‘k had geen benul
van zoveel flauwe kul,
en idioot flauw gelul
over zo’n stomme…
NUL!…
Moraal:
een O (nul)
is wel erg banaal,
zeker geen ideaal,
maar een O (letter)
die is wel heel speciaal
met zijn eigen
schoon verhaal.
(en maak nu van een “O” wat je zelf wilt…)
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Peter Verbeeck

15 uur 30, net terug van school,
een jongen komt thuis en is
direct op de dool
hij loopt over stenen
en springt tegen muren
hij wordt opeens groter
maar het blijft niet lang duren
zijn hoofd wordt nu vierkant
hij zit op een treintje
hij zweeft door de wolken
en gooit een roos zwijntje
de vloeren ontploffen
de kelder loopt vol water
een geest komt hem vangen
hij zegt: ‘k zie je later
in het shirt van Barcelona
dribbelt hij de doelman
en even later scheert hij
het haar van de kerstman
dan roept zijn mama:
Nils, komen eten!
en zet die ipad mini af
want ge krijgt een vierkant hoofd.
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Paarseiland

Willy Van Rillaer

Het water spoelde over ‘t strand.
Een rode octopus kroop op het land.
Het water kwam vanuit de zee.
Voerde een blauwe octopus met zich mee.
Hoe waren zij daar aanbeland,
Op dat eenzaam strand,
In dat mulle zand,
Aan die waterkant?
De rode zei “ho jij bent blauw”,
Dat zie je bij ons nog niet zo gauw.
En de blauwe op zijn beurt :
“Wie heeft jou in godsnaam roodgekleurd?”
Zo lagen zij, zij aan zij,
De rode zij en de blauwe hij.
En bij ‘t keren van ‘t getij,
Begonnen zestien armen een gevrij.
De zon heeft heel hard gebrand
Op dat gewoel daar in het zand.
En toen ze onderging aan de kant,
Hadden de twee zich voortgeplant.
Zo ontstond het Paarseiland.
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Duisternis

Samuel

De Zon zakt diep onder de horizon,
Zinkt diep in de oceaan...
Het licht vervaagd
En dan, dan dooft de Zon,
En de nacht vertraagd
En elke Ster verdwijnt.
Om nooit meer
nooit meer
de dag te zijn...
Alleen jij, zal de enige
Ster daar nog zijn.
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Verwondering

Marleen Merckx

De warme zomerzon verliest haar hoge baan.
Lange schaduwen verduisteren het noordelijk halfrond.
Triestheid over de vergankelijkheid borrelt diep van binnen.
Alles sterft, gaat in lange rust.
Weemoed over wat is geweest en nooit meer zal zijn.
Bloemen en bladeren vergaan in aardmolm
Het rottingsproces laat kiemende sporen na.
Korte, donkere dagen dwingen tot bezinning.
Het wachten is begonnen.
En dan,
zoekt de ontwakende zon terug haar hoogste plaats op.
Enorme energiestoten ketsen tegen de aardkluiten, de teder wachtende zaadjes, het groeiende
sap van de bomen.
Een oerkracht in alle cellen zoekt zich een weg naar bevrijding,
mijn bloed begint sneller te stromen en tintelt vol verwachting op wat zal komen.
Explosies van kleine, eeuwenoude wonderen worden door de natuur aan ons vertoond.
Verstomming voor de magische voltrekking van een nieuw begin.
Uit essentie geboren en voorbeschikt om ons te behagen.
Jaar na jaar, eeuw na eeuw.
de gift van hernieuwing
Ik kan enkel het hoofd buigen voor zo’n volmaakt spektakel
De lente is geboren
en laat mij de verwondering
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CORONAARAF

Herman Laureys

Er was een tijd:
we zegden elkaar
gewoon goedendag.
Dan kwam de tijd:
handen schudden
en een lach.
Nog inniger na een tijd:
een kus, of twee, of drie,
steeds dichter, het mag.
Tot nu, onze tijd:
knuffel, knuffel, knuffel,
intiem gedrag.
Maar plots, corona-tijd:
terug naar af
of erger nog
van ver… goeiendag.
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Beklijvende hypnose

J.J.H.S.

Blauwe pauwen aan het Perkse kasteel
hebben jongen met een wit verenkleed.
Er wordt vreemdgegaan in Steenokkerzeel,
maar niemand weet welke vreemde het deed!
De haan danste pasjes voor haar ogen,
maar het vrouwtje zag geen betovering;
dan maar zijn sierstuk omhoog getogen:
met hypnose door zijn kleurtekening!
Door blauwgroene kleur van regenbogen
in zijn prachtige, waaivormige kroon
bukte zij voor hem zo opgetogen
door het zien van dit weelderig vertoon!
In slaap gedaan door zijn sierlijke pracht
werd zij toen een keer door hem betreden,
er kwamen vier kleintjes als nageslacht
maar vóór hem waren witte die ’t deden!
Zo werd de fiere haanpauw bedrogen
met slimme, bek-lijf-ende hypnose
van die ander honderd veren-ogen;
’t bedrog kwam uit…NA de apotheose!!!
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