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Voorwoord 

 

Beste liefhebber van tot woorden geredde lettertjes 
                          van woorden tot verzen gesmeed 
 
Januari,  zoals meerdere een maand met een viertal weken.   
Wel de enige die een poëzieweek telt.   
Het is hier in Gavere al vele jarenlang zowat een traditie geworden 
om  tijdens  de poëzieweek, op woensdag onze “Dichter van 
Gavere” aan te duiden... reeds volwassen, nog kind of toch al 
wat jeugdig-puber... 
Wie het werd.... of werden kwam je die avond te weten. 
 

“Welkom ieder en iedereen” zo begonnen die meeste avonden. 

 

Deze reeds, jawel tiende uitgave van 'Dichter van Gavere'  
moesten we noodgedwongen anders aanpakken. 

 

De geselecteerden en hun “supportersploeg”, familie, vrienden,  
klasgenoten en leerkrachten werden tot en met vorige jaar in de 
Poëzieweek uitgenodigd om wat rand-animatie te genieten en zo  
spannend uit te zien naar wie ditmaal Dichter en of Jeugddichter 
van Gavere  werd(en)… 

 

Wegens de nog steeds hangende buitjes virus in de lucht, geen 
‘grote woensdagavond bubbel’. 
We gingen even het digitale pad op…  Neem een kijkje op de FB 
pagina van gemeente. 
 

Geniet zeker nog even na bij het doorbladeren van dit bundeltje 
dat naar jaarlijkse traditie laat op een woensdagavond in januari 
te verkrijgen is... 
 
Karl Libeert 

coördinator werkgroep Dichter van Gavere  

 

  



DE JURY 2021 

 

Jury KINDEREN 

 
SOFIE DELPORTE 

 

Heeft als bibliothecaris natuurlijk een professionele interesse in alles wat met 
literatuur en poëzie te maken heeft. Daarnaast is Sofie een fervent lezer en 
fan van het mooi geschreven woord. In het verleden zetelde ze in de jury van 
onder meer de Soetendaele poëziewedstrijd. 

 
ENYA CAUFRIER 

 

Gewezen lid van de jeugdraad Gavere. Enya is heel begaan met de jeugd en 

alles daar rond. Ze is afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie. Enya is 
vereerd om jurylid te mogen zijn voor de kindercategorie van “Dichter van 
Gavere”. 
 

P.J. BEECKAERT  
 

(pseudoniem voor Willy Bekaert, Asper) 
Aanvankelijk schrijver van kortverhalen. Publicaties in Vlaamse en 
Nederlandse literaire tijdschriften.  
2010 : Ad Flumen Scaldem : de Schelde vertelt haar levensverhaal (Uitgeverij 
Zon & Maan.) 
Medewerker Gavers tijdschrift AMOK 
Dichter van Gavere 2013 

 

KARL LIBEERT 
 

Ik was altijd al geboeid door lettertjes. In de jeugdjaren was ik nauw betrokken 
bij poëzieavonden in theater Malpertuis (Tielt). 
‘Poëzie ligt aan uw voeten in het gras, zodat u slechts hoeft te bukken om haar 
te kunnen zien en op te rapen.’  ( Boris Pasternak op het eerste congres van de 
Russische Schrijversbond te Moskou, 1934 ) 

 

FRIEDA GHEYSENS 
 

Zie lid van de jury volwassenen. 
 

 

  



Jury  VOLWASSENEN 

HERVÉ DELEU 
 
Lofdichter Gent. Gastdichter Oostduinkerke.  
Diverse dichtbundels. Internationale erkenning poëzie (Rotterdam/Parijs/Los 
Angeles/Zuid-Afrika). 
Romans: De Vissende Hond (2017), Avalanche  (2018); Het Blad (2019). 
Dichter van Gavere 2015 

 

JACQUES HOSTE 
 
Auteur 
Bekroonde kortverhalen Oudenaarde (1997) & Deinze (2019). 
" Zingems in 13 en een half hoofdstuk" dialectwoordenboek in samenwerking 
met U Gent. 
Dichter van Gavere 2019 en 2020  

 

FRIEDA GHEYSENS 
 
'Schaduwsporen' onder het pseudoniem Mariejo Heyman. 
'Binnenstebuiten - Inside out' onder eigen naam. 
'Drie kleine muisjes' een kinderboekje onder eigen naam. 
Haiku werden meerdere keren opgenomen in het tijdschrift Vuursteen. 
Haiku aangebracht op publieke plaatsen in Wilrijk, Gavere en Edegem. 
Lid van Haiku - kern Antwerpen. 
Dichter van Gavere 2014 

 
ELINE REMUE 

 
Dichter van Gavere 2018 

 
ROBERT TIMMERMANS 

 
‘ Van jongs af aan heb ik ontzettend veel en graag gelezen. Als leraar 
moedertaal bleef ik uiteraard met mijn neus in de boeken zitten en probeerde 
ik permanent de mij toevertrouwde jongeren de rijkdom van onze taal en van 
onze literatuur te leren smaken. Jurylid te mogen zijn was voor mij een 
erkentelijke wederdienst.’ 
Dichter van Gavere 2012 

 

MARLEEN VANDEKERCKHOVE 
 
Lezen is al vele jaren een van mijn hobby’s. 

Ik las als kind niet alleen pakken boeken maar ook een flink aantal gedichten 
die ik verzamelde in een mapje (dat ik nu nog steeds bijhoud). 
Gaandeweg groeide de honger en hunker om me ook zelf op het poëzie-pad te 
wagen. 
 Ik kreeg een stevige duw in de rug door in 2016 deel te nemen aan de 
poëziewedstrijd van Gavere.  Datzelfde jaar liet ik me eveneens bekoren door 
haiku’s en sindsdien volg ik de maandelijkse bijeenkomsten van het 
haikucentrum Vlaanderen te Gent en schrijf ik regelmatig zelf haiku’s. 
Dichter van Gavere 2016 

 
  



RAY VAN RIEME 
 

In 1963 heb ik “het muzenestje is uitgebroken” uitgegeven, dat veel aandacht 
kreeg in de Brugse pers.  Begin 1970 won ik op het Salon van de Humor van 
Heist de kolderprijs met één van mijn gedichten.   
Ik bracht een 2de bundel uit onder de titel ‘Humorfine’. Ik schrijf voor het 
clubblad van Yachting Club Merelbeke. Dit mondde uit in columns en 
nautistische gedichten.   
T.g.v. het 20-jarig bestaan van deze club werd mijn bundel “De Stille Kracht” 
uitgebracht. 
Sinds 2018 heb ik een engagement in Merelbeke om gemeentelijke 
oorlogsherdenkingen op te luisteren. 
Eveneens werd door Yachting Merelbeke op 1 mei 2019 mijn nieuwe bundel 
‘Overwonnen droefheid’ voorgesteld.  Deze uitgave was heel snel uitverkocht. 
Dichter van Gavere 2017  



KINDEREN 

 
JURYVERSLAG   

 

De jeugdjury ontving dit jaar 162 gedichten met als thema 
‘Samen’.  
 
De verbondenheid met familie en vrienden bleek voor veel jonge 
dichters heel belangrijk. Samen spelen, sporten, plezier maken, 
feesten,… waren onderwerpen die vaak terug kwamen. Veel 
gedichten hadden ook een duidelijke link met de covid-epidemie. 
Familie missen, afstand moeten houden, ‘stomme’ regels, maar 
ook grootouders in het ziekenhuis en de angst op besmetting 
kwamen aan bod.  
 
Uit de vele inzendingen werden uiteindelijk elf gedichten gekozen 
die het thema Samen op een originele manier uitwerkten, door de 
keuze van een onverwacht beeld of een knappe tegenstelling of 
door het oproepen van een voelbare emotie. 
 
De nieuwe ‘jeugddichter van Gavere’ schreef een zorgvuldig 
gecomponeerd en ritmisch sterk gedicht, waarin het thema op een 
lichtvoetige en heldere manier wordt uitgewerkt. De opeenvolging 
van goed gekozen en fantasierijke beelden onderstrepen de 
boodschap.  
Dit alles maakt het tot een geestig gedicht dat zowel kinderen als 
volwassenen kan aanspreken. 
 

Sofie Delporte 

 
  



Emma Geelhoed 

Jeugddichter van Gavere 2021 

 

 

Aminata (Amy) Ba Sagna  

 

Jules Cauwelier 

 

Ella Coorevits 

 

Hazel Delamper 

 

Lowie De Poortere 

 

Lore De Smet 

 

Alana De Winter 

 

Alix De Zutter 

 

Jimenez Maricruz 

 

Yana Wandels 

 

 

 

 

 

 

 



Zonder jou voel ik me … 

 

Zoals een tuinman zonder tuin 

Zoals een sint zonder piet 

 

Zoals een juf zonder leerlingen 

Zoals een trofee zonder winnaar 

 

Zoals een boek zonder tekst 

Zoals een piano zonder toetsen 

 

Zoals een boom zonder bladeren 

Zoals een jaar zonder maanden 

 

Zoals een wij zonder jij! 

 

 

Emma Geelhoed 

 

6LA – GBS De Vierklaver Asper 

 

Jeugddichter van Gavere 2021 

 

  



3 vingers 

 

 

3 vingers, beste vrienden 

Altijd bij elkaar 

Dag en nacht 

Ze gingen echt nooit weg van elkaar 

Ze deden alles samen 

 

Maar de pink en de duim voelden zich 

Uitgesloten 

Verdrietig 

Eénzaam 

En alleen 

 

Maar 

Knutselen 

Tekenen 

Schrijven 

Kunnen de 3 vingers 

Niet alleen 

Om dat te doen 

Moeten ze samenwerken 

Samen als één hand 

 

Want samen zijn ze sterk 

En samen kunnen ze zoveel! 

 

 

Aminata ( Amy) Ba Sagna 

6LA – GBS De Vierklaver Asper 

  



Feest! 

 

Feesten samen. 

In de tent 

Ik ben blij 

dat je er bent 

 

Samen spelen 

in de zee 

Ik neem al mijn 

Herinneringen mee. 

 

 

 

Jules Cauwelier 

5LA – GBS De Vierklaver Asper 

  



De tijd 

 

Weet je nog de tijd? 

De tijd van vroeger, 

Jij en ik 

En ik en jij 

 

Maar plots gebeurde er iets… 

Iets onverwachts 

We waren je kwijt… 

Voor altijd 

 

Jaren later, 

Blijf ik je missen 

Waar is de tijd 

Toen ik in je armen lag? 

Waar is de tijd… 

Toen je erbij was? 

 

Ella Coorevits 

6LBA – GBS De Vierklaver Asper 

  



in het keukentje 

daar bakken we te samen 

vele desserten 

 

 

 

 

Hazel De Lamper 

6de Lj. VBS De Vliegenier Semmerzake 

  



Corona virus opgelet! 

Wij willen pret en niet samen belanden 

in een ziekenhuisbed. 

 

Lowie De Poortere 

4LB – GBS De Vierklaver Baaigem 

  



een onzichtbaar iemand 

 

ik kan je niet zien 

ik kan je niet horen 

ik kan je niet voelen 

maar je bent er toch 

 

niet op de wereld 

niet op de maand 

niet op een plek waar je heen kan gaan 

 

op een plek die je niet kan zien maar er wel degelijk is 

 

en ook al ben je zo dicht bij mij 

hoe kan het dan 

dat ik je zo hard mis? 

 

Lore De Smet 

6LBA GBS De Vierklaver Asper 

 

  



Spiegelbeeld 

 

Ik en ik 

 

Ik kijk naar je 

Jij kijkt terug 

 

Ik zwaai naar je 

Jij zwaait terug 

 

Jij weent 

Ik ween 

 

   Maar dan ga ik weg en ben ik weer alleen 

 

 

 

 

Alana De Winter 

6LBA GBS De Vierklaver Asper 

 

  



Sterren 

 

’s Avonds laat. 

zie je twinkelende lichten. 

     Hoog 

      in 

       de 

        lucht. 

Allemaal samen. 

Prachtig toch? 

 

 

Alix De Zutter 

6LBA  GBS De Vierklavere Asper 

 

  



Samen in mijn mooie droom. 

In mijn mooie droom word ik wakker. 

Wat een mooie droom is dat daar. 

Iedereen sport, speelt enpraat met elkaar. 

Een dikke knuffel aan elkaar, zonder zorgen. 

Wat een mooie droom is dat daar. 

In mijn droom is samen niet alleen. 

En alleen is niet samen. 

In mijn droom planten we bloemen, blazen donkere wolken weg. 

Samen staan we sterk. 

In mijn droom geven de gouden zonnestralen ons hoop. 

Samen komen we er door. 

Ik word wakker uit mijn mooie droom. 

In de verte zie ik een lichtje heel klein. 

We maken het weer groot door weer samen te zijn. 

 

Jimenez Maricruz 

5LB GBS De Vierklaver Baaigem 

 

 

 

  



Twee ogen 

 

Twee ogen bij elkaar 

Ze kijken naar hetzelfde. 

Maar ze kijken nooit naar elkaar… 

De één kan niet zonder de ander 

De ander kan niet zonder de één 

Ze doen alles om elkaar te kunnen zien 

Toen ik naar de spiegel ging … 

Zagen ze elkaar! 

Yana Wandels 

6LA GBS De Vierklaver Asper 

 

 

 

 

  



VOLWASSENEN 

JURYVERSLAG 

 

Velen onder jullie hebben waarschijnlijk het optreden gezien van dichteres 
Amanda Gorman op de inauguratie van de Amerikaans president Joe Biden. 
 

Even was poëzie de navel van de wereld. De maatstaf der dingen. Het nec 
plus ultra. Ons aller conditio sine qua non. 

Gelukkig is het niet zo. 
 
Maar poëzie is wel iets dat langs kieren en spleten onze hoofden 

binnendringt. Als een dichter over de Markt van Gavere sloft, zal hij niet 
herkend worden. Ze merken dan ook niet dat zijn ene hersenhelft gek is en 

de andere helft geniaal. Voorwaarden om een goed gedicht te kunnen 
schrijven.  
 

Een goed gedicht zelf kan je wel herkennen. Het kleeft. Het troost en 
inspireert. Het ene woord kan je zomaar niet door een ander vervangen. Het 
wordt herlezen, nog eens herlezen en nog eens omdat er telkens iets nieuws 

te ontdekken valt.  
Bij een optreden spelen ook de mimiek en het timbre van de stem een rol. 

 
Maar de juryleden hebben zich moeten baseren op het eenzame woord in 
eenzame opsluiting en strikte anonimiteit. Een verdomd moeilijke opdracht. 

Maar alle 7 hebben bewezen dat ze het kunnen!  
 

Van de 35 inzendingen, 14 méér dan vorig jaar, werd een eindscore op 10 
berekend en door Alex Vertenten overzichtelijk in een Exeldocument 
geplaatst en digitaal aan alle juryleden bezorgd.  

 
Waarna de (digitale) discussie kon beginnen.  Wie wordt gepubliceerd in het 
boekje? Wie haalt de top 3? Wie wordt de winnaar? 

 
Elk jurylid kon de pleidooien volgen en erop anticiperen. Met dank aan de 

voorzitter Matthieu De Clippele die achter de schermen zorgde voor een 
volledige transparantie. 
Het was dan ook een tevreden Matthieu die uiteindelijk het winnende gedicht 

online kon mededelen: het gedicht nr. 13 met de titel ‘Weer samen’ wordt de 
dichter van Gavere 2021 voor de poëtische kracht in de beeldspraak en de 

originaliteit van het thema ‘Samen’ uit te breiden tot ‘Weer Samen’ in een 
laagdrempelige stijl met grote diepgang. 
 

Hervé Deleu 
 

  



Lut Bousard 

Dichter van Gavere 2021 

 

 

Monique Bol 

Geneviève De Schryver 

Frie Flamend 

Didier Martens 

Jean-Marie Schepens 

Mieke Thienpont 

Nina Van den Bosch 

Frank Van Den Houte 

Hein van der Schoot 

Hans Van Miegelbeek 

Dick van Welzen 

  



Weer samen 

 

Na een lange reis 

het hek weer open maken 

de grendel zit niet eens verroest 

je ogen blikken nog hetzelfde 

en je lacht meteen 

bij jou kom ik thuis 

 

Hoe wonderwel  

pas ik in je armen 

je schouder 

net hoog en warm genoeg 

ik ben terug 

en jij zit me als gegoten 

 

 

Lut Bousard 

9890 Gavere 

Dichter van Gavere 2021 

   



klaverman 
 
 
ik ken een man en hij is meer dan lief 
hij woont in de dreef achter mijn huis  
zijn vader zorgt voor hem, hij kan het niet alleen 
hij noemt mij zijn engeltje, zegt wat juist is instinctief 
 
ik ken een man en hij is danig intellectueel 
we praten over literatuur en dilemma’s  
ik smoor mijn lust, omarm een stil verlangen 
naar zijn kussen, maar er beweegt niet veel 
 
ik ken een man en hij is best wel krachtig 
altijd druk druk druk en poëzie is niet zijn ding 
ik zoek hem in de verste verte van het land 
alle muren toont hij me, terwijl ik bij hem lig 
 
en dan is er ook de man, mijn regelmaat 
we eten doordeweekse kost, gaan om de beurt 
om boodschappen en ’s avonds samen onder 
een dekentje vraagt hij me hoe het met me gaat 

 

 

Monique Bol 

2950 Kapellen 

  



Het is hier zo stil. 
Zo stil zoals na verse sneeuw. 
Met mijn schuifraam open, bij het ochtendgrijs, 
kan ik mijn oude buurman horen. 
Aan de overkant. 
Hoe hij dagelijks zijn niet bevuilde mat uitklopt. 
 
Hij wellicht kan horen, 
hoe ik mijn noten kraak, 
voor mijn veel te late ontbijt. 
 
Even wuiven van op afstand? 
Zo begon onze dag. 
Samen…. 
De stilte doorbroken. 
 

 

Geneviève De Schryver 
9890 Vurste 

  



Fragiel 
 
Je ruikt naar naakt 
besluip je warme huid 
met mijn mooiste schaduw 
splinters in mijn keel. 
 
Fragiel verklaart men mij 
alsof ik breken kan van je geluid 
zo roekeloos geschetst 
bekeken zonder roze bril. 
 
Een stukje aan jou geketend 
zo zal ik me verbranden 
aan smeulend blijven. 
 
Ik zoek de zoenen in je ogen 
je leerde me dat 
in alle dode hoeken  
spiegels kunnen groeien 
die zoeken naar nagelaten sporen 
 
God 
 
Kleur mijn schaduw! 
 

 

Frie Flamend  
2860 Sint Katelijne Waver 

  



SAMEN  OP  STAP 
 
leuke letters gaan op stap 
vaak willekeurig en lukraak 
plaats ze in een bepaalde rij 
samen vormen ze wijze woorden 
 
wijze woorden gaan op tocht 
clichématig of in slogans 
stop ze in de juiste volgorde 
samen vormen ze zekere zinnen 
 
zekere zinnen gaan op weg 
meestal zonder doel voor ogen 
geef ze een correcte richting 
samen vormen ze toffe teksten 
 
toffe teksten gaan op zwier 
dikwijls volgen ze een visie 
bedenk een spannende plot 
samen vormen ze vele verhalen 
  
vele verhalen gaan op reis 
alleen of ook met anderen 
schenk ze een concrete context 
samen vormen ze literaire boeken 
 
letterzetters, woordkunstenaars, zinnebeelden, tekstschrijvers, 
verhalenvertellers, boekenwurmen 
brengen de taal tot leven en verbinden die tot een tijdloos maar 
gezellig samenzijn 
 

 

Didier Martens 
9890 Gavere 

  



Als Café Oud Gemeente-huis verdwijnt ... 
 
Vroeg donker en reeds leeg ligt het marktplein er verlaten bij 
Verscholen achter geloken luiken leven lome lui 
Achter deuren en ramen waar het gesloten/open bordje 
Voortaan niet meer hoeft te draaien, want voor altijd dicht 
 
Is nu de pleisterplaats waar ze vroeger bleven plakken 
Waar stamgasten stambomen samen kaartten 
Van broek af, pandoer erop, van abondance en mariage 
Witwassen van de vuile was van ieder zijn menage 
 
Waar de baas de biechtvader was en je met een knik of blik een 
toertje gaf 
Waar de deur opende en ‘elk zijne goendag’ de harten 
Waar volkse woorden versteenden tot compacte specie in de 
voegen 
 
Tot slimme schuivende schermen warme gesprekken bevriezen 
met een kou zo hard 
Dat de wijze specie uit haar voegen kraakt en steen voor steen  
het laatste toevluchtsoord en elke samenscholing op het plein 
verdween ... 

 
Jean-Marie Schepens 

9890 Asper 
  



 

Ik weet nog hoe het was. 
 
Toen de twinkel in jouw ogen 
een waterval van goud 
toverde 
op mijn gelaat. 
 
Toen jouw hand bekorend vloeiend 
een weg zocht naar 
de koele holte 
van mijn vingers. 
 
Toen de wijzers van de klok 
dartel en gezwind 
rondjes renden 
en je mij minzaam en 
zonder woorden ons verhaal 
vertelde 
van duizend dromen. 
 
Ik weet nog hoe het was. 
 
Tweevoud 
In eenvoud. 
 

Samen. 

Mieke Thienpont 
9840 De Pinte 

  



De Kriephoekkolder 
Geen schijn van kans had hij. 

Sluipend op nachtelijke uurtjes 
tot tegen onze voeten. 
Klimt hij langs enkels en bomen 
met koude handen. 
Heimelijk, 
zoals alleen duister kan. 

Op de vlucht voor de volle maan. 
 

Tevergeefs op zoek naar de toppen van onze schaduw 
voor het maken van een nest voor deze nacht. 

 
Wij, 

lichtjes dronken en laat gezeten. 
Berustend in het nu, zonder zorgen voor donkere demonen, 

want wij samen hadden al het licht van de wereld 
in onze jas. 

 
 
 

Nina Van den Bosch 
9810 Nazareth 

  



Carrièreswitch 
villanelle 

 
hij oogde klein achter zijn contrabas 
en op een dag viel zijn muziek aan scherven 
zijn honger stak hij in een regenjas 
 
de virtuoos was een gebroken glas 
zijn strijkstok ging vervaarlijk aan het zwerven 
hij oogde klein achter zijn contrabas 
 
languit gelegen in het blauwe gras 
besloot hij toen zichzelf maar aan te werven 
zijn honger stak hij in een regenjas 
 
van harlekijns met parelmoeren das 
wou hij het gekke bekken trekken erven 
hij oogde klein achter zijn contrabas 
 
en toen dan zijn besluit genomen was  
liet hij in zich de snarenklanken sterven   
zijn honger stak hij in een regenjas 
 
hij werd een malle meester in een klas 
en kon verdriet uit kinderogen verven 
hij oogde klein achter zijn contrabas 
zijn honger stak hij in een regenjas 

 

Frank Van Den Houte 
1853 Grimbergen 

  



 

eekhoorntjes 
 
voordat ik verdwijn, zei ze 
is alles verdwenen  
en als ik dan verdwijn 
verdwijnt er niets 
 
we waren eekhoorntjes 
raapten nieuwe stoelen 
en zagen buren ter kerke gaan 
 
weet je, zei ze, wist je dat 
en ik wist dat het verleden 
aan tafel zat 
 
het vijf-pits-gasfornuis fonkelde in 
de late herfstzon bescheen 
vingerafdrukken op het wijnglas 
 
ik ben gekomen om te zeggen, zei ze 
en ik wist dat ze zeggen zou 
dat ze weg zou gaan 

 
 

Hein van der Schoot 
8091 AN Wezep Nederland 

  



Als vader schuif je op  
  
Het dorp laat z’n kermis uit.  
Gekwispel alom naar de vorige keer.  
Treurspel van beloftes: wat eerder  
en wat meer om samen te verhalen. 
 
Vertrouwd wentelen de kinderen  
aan de mallemolen, groeien als jonge druiven  
uit de takken van je hand, neigen  
naar hangen blijven. Of toch? 
 
Rollen en spelen gaan over in rennen  
naar de feesttent. Blaffend harde boxen  
houden al wat ouder is op afstand.  
Hier gisten pubers tot eigen wijn. 
 
Als vader schuif je op  
naar een vertrouwd terras met vernieuwde stoelen  
in het grauwe grijs, starend naar de bediening  
door een jongere versie van wie ooit  
 
Geen knipoog te wagen.  
Troost schuimt over in een glas. 
 
 

 

Hans Van Miegelbeek 
9052 Zwijnaarde 

  



Ik reis alleen                                                                                                                                                   
om terug te keren                                                                                                                               
of beter nog                                                                                                                                                            
om het verdwijnen                                                                                                                                 
van het hersenwit.                                                                                                                          
van mijn opa.                                                                                                                                            
 
Maar samen spelen                                                                                                                                        
ging nog prima.                                                                                                                                           
Hij wist mijn naam: de zijne.                                                                                                                                                                 
Hij zat achter de cello.                                                                                                                                            
Ik zwaaide de altviool.                                                                                                                                   
 
Hij vroeg naar de naam  
van mijn meisje.                                                                                                                                               
Ursala, fluisterde ik.                                                                                                                                             
Hij had al zijn beloften                                                                                                               
gebroken, was weer                                                                                                              
begonnen met schilderen.  
 
Zijn te scherp afgesneden                                                                                                           
tulpen lijden aan fantoompijn.                                                                                                      
Zijn goden weigeren.                                                                                                                        
Ze zeggen mij, hij moet morgen                                                                                                            
wel iets gaan doen,                                                                                                                    
stomme dingen,                                                                                                                                                                                                                         
zoals door het raam                                                                                                                                                   
naar de stratenmakers kijken.                                                                                                                  
 
We overwogen                                                                                                                                                                                                           
het verleden te vergeten,                                                                                                     
misschien daarom                                                                                                                                                      
zien we het bederf                                                                                                                                                                                       
van de bloemen, de barsten                                                                                                                                                     
in de spiegel niet. 

 

Dick van Welzen 
7213 AD Gorssel Nederland 

  



Dichter van Gavere 

 
2012  Robert Timmermans (Gavere)     (1) 

2013  P.J. Beeckaert (Asper)      (2) 

2014  Frieda Gheysens (Edegem)     (3) 

2015  Hervé Deleu (Menen)      (4) 

2016  Marleen Vandekerckhove (Zingem)   (5) 

2017  Ray Van Rieme (Merelbeke)     (6) 

2018  Eline Remue (Dikkelvenne)     (7) 

2019  Jacques Hoste (Zingem)      (9) 

2020  Jacques Hoste (Zingem)   (10) 

2021 Lut Bousard (Gavere)   (11) 

 

 

Jeugddichter van Gavere 

 

2015  Marie Van Lancker  (Asper)    (4) 

2016  Sofie Steenhaut  (Dikkelvenne)    (5) 

2017  Maarte Thienpont (Vurste)    (6) 

2018  Dario Deriemaeker (Zingem)     (8) 

2019  Floor Neirinck (Asper)     (9) 

2020  Jane Moerman (Vurste)   (10)   

2021 Emma Geelhoed    (11) 

 

  (1)  Bibliotheek (aan de balie) (Kasteeldreef 48 – Gavere)  

  (2)  Steenbakkerssite ( Louis De Meesterstraat, Semmerzake)    

  (3)  Gemeentehuis – administratief centrum : in de achterliggende tuin 

(Markt 1) 

  (4) Pleintje Vierschaar (Carlos Dierickxplein Asper)  

  (5)  Kerkplein Dikkelvenne 

  (6)  Picknickplaats a/d Schelde (Ten Stroom, Vurste) 

  (7)  G.O.Racing, nooddeur zijkant podium (Markt 20) 

  (8)  Parking achteraan aan het gemeentelijk speelplein   

(Sportdreef – Gavere) 

  (9) Het Boothuis – Camperparking (Brandweerstraat) 

(10) Nog niet uitgevoerd  omwille van de coronapandemie 

(11) Suggesties welkom! 

  



COLOFON: 

 
‘Dichter van Gavere’ is een initiatief van het cultuurplatform 

i.s.m. het gemeentebestuur Gavere, de diensten cultuur en 

bibliotheek. 

Dank aan:  

- directies en leerkrachten van de Gaverse Basisscholen 

- de milde schenkers van de boekenprijzen: 

- boekhandel Beatrijs (Oudenaarde) 

- Davidsfonds Gavere 

- P.J. Beeckaert 

- de ‘dichters van Gavere’ en Sofie, Enya en Karl voor het 

jureren 

- het gemeentebestuur  voor de materiële ondersteuning en de 

verzorging van dit bundeltje 

 

Deze publicatie bevat een selectie van de inzendingen 

poëziewedstrijd “ Word jij Dichter van Gavere 2021? ”. 

 

Gavere, 27 januari 2021 

 
 
 
 
 
v.u.  
cultuurplatform Gavere,  

p.a. gemeentebestuur,  Markt 1 – 9890 Gavere  
09 389 29 80 – alex.vertenten@gavere.be 

 
 


