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B
este Lezer,

Een nieuwe zomer, een nieuw geluid! 
Met trots presenteren wij u de allereerste 
Ons Kommeere Magazine, een cocktail 
van goede smaak, smartlapperij en lifestyle 
in De Brugse Poort. Ge zult uw ogen 
opentrekken als ge ziet en leest wat hier 
allemaal in en uit is; New York, Parijs en 
Milaan verbleken bij zoveel nouveautés die 
hier de ronde doen, want in De Brugse Poort 
is niet de dollar maar creativiteit de sleutel 
tot geluk, ja geluk! 

En als geluk een bloemetjeskleedje is en een paar blinkende schoenen 
voor een appel en een ei , dan kleden de mensen in De Brugse Poort 
zich ook vanbinnen met dat bloemetjeskleedje en die blinkende schoenen 
voor een appel en een ei, en dat ziet ge in hun ogen of als ze hun haar laten 
groeien,  ge hoort het aan hun hartslag en als ze lopen te flierefluiten, ja 
flierefluiten! 
Freddy heeft het een keer treffend gezegd:  ‘De schilders schilderen lelijke 
dingen die later schoon worden en de mode produceert schone dingen 
die later lelijk worden.’ Ge kunt er van denken wat ge wilt, misschien 
heeft hij wel een punt, of een dubbele punt, of een vraagteken…
Beste lezer, jawel: een nieuwe zomer, een nieuwe Kommeere met popster en 
gratis poster!
Een boekske om duimen en vingers bij af te likken! Een stoofpotje van 
poëzie, leingerie en Eddy Wally, met of zonder pili pili. Een boekske waarmee 
ge u als een Spaanse waaier koelte kunt toewuiven in uw handgeweven 
hangmat, op de fiets of in de armen van uw lief, ja uw lief! 
Beste lezer lees en luister:
Een nieuwe Kommeere, een nieuw geluid! 
Het is Beer Panda van de Brugse Poort die fluit!
Houdt uw ogen en uw oren open 
met een beetje geluk zult ge hem zien lopen. 
Hij heeft maar één onooglijke wens
tegen u zeggen: ‘Gij, mijn beste, zijt een schone mens.’ 
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Twee straten op zondag
in De Brugse Poort.
Straat een. De boerenmarkt: 5 kramen, gezellig, volk maar nooit echt 
veel, wit volk vooral. Kaas wordt er verkocht, groenten, kip; allemaal 
lekker, gezond en niet duur. Ge staat voor het bloemenkraam en naast 
u staat een wat oudere dame onhandig met haar fiets, waaraan volle 
boodschappentassen hangen, te manoeuvreren. Het onvermijdelijk gebeurt 
en ge schiet haar ter hulp om de fiets weer overeind te helpen. De dame 
knikt dankbaar en ge slaat een praatje. “Merci”, zegt ze en “ik twijfel 
of ik bloemen zal kopen”, zegt ze ook nog. “Ziet ge, mijn bloembakken 
zijn vorige week omgesmeten, al de bloemen waren verdwenen.” De 
marktkramer luistert half mee.
“In mijn straatje is het net hetzelfde. Ge moogt drie keer raden wie 
dat gedaan heeft,” moeit een andere dame zich met het gesprek. Ge 
protesteert maar de reactie is fel: “Ze moesten die jongen gasten allemaal 
terugsturen, punt.” De fietsdame denkt aan haar leeggeplunderde bakken 
en knikt, een beetje aarzelend maar instemmend. Vervolgens protesteert 
ge wat meer maar dat wordt prompt weggeblazen: “Maar neen, in plaats 
daarvan loopt onze burgemeester zich de voeten van onder het lijf om er 
beste vriendjes mee te worden. ’t Zijn dan ook verkiezingen binnenkort, 
alle kiesvee is welkom.” Ge zucht moedeloos en staakt uw protest. De 
marktkramer lacht onwennig: “Ieder zijn gedacht!” Geen van ons drie 
koopt bloemen.

Straat twee. De Bevrijdingslaan, braderijfeesten. Veel en veel volk, 
gezellig maar niet echt feestelijk. Ongelooflijk wat daar allemaal verkocht 
wordt. Meestal brol, dat wel. Ge kijkt uw ogen uit want heel de wereld 
passeert daar. Mensen in alle formaten, kleuren en kleren. Dat loopt en 
kuiert daar allemaal door elkaar. Te voet, op de fiets en op waveboards, veel 
buggy’s. Dan passeert er, zomaar tussen al die mensen, een splinternieuwe 
witte BMW met open dak en met twee spiegelgezonnebrilde jonge 
mannen. De autoradio luid, de smartphones in aanslag. De wagen zoekt 
onverstoord en geduldig zijn weg door de massa die maar traag wijkt. 
Twee vrouwen, met tussen hen een buggy vol gestouwd met volgekochte 
plastieken zakken, gebaren naar de BMW en roepen half verontwaardigd 
iets dat ge niet verstaat maar wel begrijpt. Ge lacht, de vrouwen grinniken, 
de mannen kijken niet om. Dan verdwijnt de BMW tussen het volk. Ge 
bedenkt nog dat de kans klein is dat die twee jonge mannen iets met die 
bloembakken te maken hebben. En of ze voor de burgemeester zullen 
stemmen, valt nog af te wachten.

tekst: Mark
foto’s: Lia

TEGENKOMST
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Streetwear

De klup van de schuune 
schreivers ee’ter weeral wa op 
gevonden veur nog ne kier een 
goeie Kommeere. Allé, alsze 
gelezen wort en da zullen we dan 
wel later zien en uuk uren, hé? 
K’en gehuurt da die Kommeere 
hiel vlot van de tuug goat. Altijd 
uitverkocht. Nen dikken profisiat! 
Z’èn nou were ’n vergoaringske 
belegd bei die vieze gasten 
oemda ze natuurlijk een 
onderwerp wilden èn hé. 

Woarover zoen ze nou ne kier 
schreiven? Iedereen kijkt dan 
noar mekaere. 
Om op dreef te komen hen ze 
het ierst gehat over het aantal 
joaren da ze goe bezig zen mee 
schreiven, pardon kommeeren. 
Doar moesten ze een beetje 
over peinzen. De joaren goan zu 
rap veurbij. De schreivers woaren 
der ierst, da wisten w’al, een 
klubken en veel later kwamen 
dan de Schuunschgreivers. 

Z’èn nou weeral hun fantasie 
laten spreken dien oavend en 
zu zijn uuk den Koen maar uuk 
den Els weeromme op dreef 
gekomen. Beetje uitvijzen hé over 
un thema. Fixatief had zuust al 
een idee gelanceerd, kwestie van 
nou vuurtbreien.  
En k’moe t’ulder nie zeggen: als 
ze zuverre zijn, goat het allemaal 
recht noar den hemel. Draait het 
of kiert het z’èn het gehat over 
de mode. Over al dat schuune 

woar we ons in durven steken: 
da van de klieren. Doar kunde 
uren over klappen en da doen ze 
uuk. Allez, tenminste de vrewen 
onder ons. Het andere geslacht 
loat moar doen hé en de vrewen 
zullen het ulder wel aanpassen. 
Zuust. Ja, klieren da es iets 
vuur de vrewen en de mannen 
meugen derover schreiven.
Iederien goat nu iens in z’en 
garderobe kijken wa doar 
allemaal te zien is. Kzie plots men 

eigen op de vergoaring, want den 
,Pol’ ee zijn retro kostuumke 
angetrokken omda ét de ‘mode’ 
es. Een kachelpijp broek incluis. 
Ja, kwas toen uuk in t’college! Ee 
(den Pol) doet er me an denken 
‘an die tijd van toen’. Onze Els 
ee uuk eur gedachten samen 
geroapt en het sujet mode draait 
heen en were over oe we dit 
zullen doen.
Volledig entoesiast as ze zijn, 
ee de Koen er zin in om in de 

kasten van de Brugsepuurteling 
te gaan snuisteren noar al die 
klieren die van ieverans komen. 
Ee es zinnens om die klanten 
van de Kringloopwinkel uuk 
uit te vragen noar wa ze op 
zoek zijn en wa ze er goan mee 
doen ienekier da ze betaald 
zijn. Oeveel kiere goa ge da 
sakosken dragen, madame? En 
dat kliedjen??? Meniere, dienen 
plastron, veur welke fieste hedde 
de dienen nodig? Of est um in ou 

kaste t’angen? Toch nie veur rund 
eunen als hé?
Enfin men was van plan om 
vanuit de Kringloopwinkel, maar 
uuk van uit de andere niefere 
modezaken van onze buurt de 
klieren ,op de voet te volgen’. 
Zeker  es het: sinds het vijgeblad 
ester veel gedoan mee mode 
maar est allemoale toch moar 
nen sirkel van goestinkskes um 
anders te doen en te zijn.
(Eriksken)

gekommeerd

“Draait het of kiert het z’èn het gehat over de mode. Over al dat schuune woar we ons in durven steken: da van de klieren.”

Zeker  es het: sinds het vijgeblad ester veel gedoan mee mode.

tekst: Eriksken - foto’s: Paul 
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Ze vertelden ons dit niet op die 
manier, maar het kwam er wel op 
neer: meer dan tien jaar, één keer 
per maand, tien maanden per jaar, 
maakte onze groep vrijwilligers 
een lekkere maaltijd klaar. Meestal 
aan vijf euro, uitzonderlijk, wegens 
duurder materiaal zoals Franse 
kazen, kon de prijs eens zeven 
euro bedragen. De maaltijden 

waren steeds lekker en bij speciale 
gelegenheden stond er iets typisch 
op tafel. Zoals de handgemaakte 
konijntjes met in hun schort een 
zakje met daarin een briefje met 
‘zalig Pasen’ op. Het is teveel 
om op te noemen wat de groep 
verwezenlijkte.
Steeds was het er bakske vol 
en zoals je dan wel kan denken 

zal iedereen het jammer vinden 
dat deze maandelijkse maaltijd 
verdwijnt. Een grote groep 
vrijwilligers vinden om dit verder 
te zetten lijkt mij praktisch 
onmogelijk. Er werd dan ook een 
foto genomen op het pleintje, een 
heuveltje met een boom erop. De 
keukenschorten werden letterlijk 
aan de boom gehangen.
Eind goed al goed?
tekst: Corrie
foto: Anne

Ze kunnen de boom op!

Zo u kunt u thuis nog eens genieten van de Kokers hun heerlijke kookkunsten:

Tomatensoep met balletjes*  - Tomattesoep mè ballekes
BENODIGDHEDEN

Soep
1 ui
1 prei
1 tak selder
1 wortel
1 kg verse tomaten
1 blikje tomatenpuree
2 vleesbouillonblokjes
50g vetstof
Peper en zout

Balletjes
200g gehakt
Peper, zout en muskaatnoot

Was de ui, de prei, de selder en de wortel en snij alles in stukken. Stoof de groenten in boter. Voeg de tomaten, to-
matenpuree, bouillon en 1 ½ liter water bij en breng aan de kook. Mix de soep en kruid met peper en zout. Laat de 
soep gedurende 25 minuten zachtjes koken.
Meng voor de balletjes het gehakt met de kruiden en rol de soepballetjes. Kook deze afzonderlijk gaar in water in 3 
minuten en giet ze af.
*Uit ‘Een vree(md) Gents kookboek’ van Kristel Deweerdt en Martine Vermeire
DANK U KOKERS VOOR HET MAANDELIJKS EETFESTIJN EN DIT 10 JAAR LANG!!

de
Coctail
van de 
week

gezien op internet !

fo
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E
n wat dan nog? Wat als… ik mij nu eens niet liet meeslepen met de getijden van het jaar? 
Wat als… ik mij eens gewoon niet liet inkapselen door die maatschappijregeltjes? 
Wat als… ik de ganse familie en andere toestanden eens kon opstoken tot 
een kleine commentaar? Wat dan?
Zelf dacht ik dat er reactie op zou komen en die verwachtte ik dan 
ook in zekere zin. Reactie op het feit dat je even ‘anders’ wou 

zijn. Ergens uit die hoepel van het ronddraaiende leven stappen en tijd en 
ruimte te bewegen. Plaats maken voor jezelf.
Jezelf zijn, dat is al erg genoeg. Uiteindelijk een vervelend iets. Een 
leven lang de regeltjes van het bestaan onderhouden. Wat voor nut 
had het? Gaf het een gelukkig gevoel? Je als kind herinneren dat 
tweemaal per maand naar de haarkapper de regel was. Of je 
ervan hield of niet netjes in een rij je beurt af te wachten. Voor 
wat? Een frisse kop, dat zal wel. Dat de kapper ook de juiste 
millimeters wist (die tijd was er een waar ouders ook de 
millimeters bepaalden) en het kapsel eenduidig hetzelfde 
betekende tot die lange haren – en eigenlijk niet zo lang 
– té lang voor je omgeving waren. De uniforme ‘snit’ die 
wij even later in die verplichte legerdienst ook konden 
meemaken. Haar achter de oren kon en mocht niet, damn.
Een korte tijd terug besefte ik dat met de jaren de haren 
in aantal verminderen en dat de wilde haartooi reeds 
vele jaren was verdwenen, dat de grijze haren werden 
gecamoufleerd en er allerlei ‘vakkundige’ kneepjes werden 
en worden toegepast om het onheil van het kaal worden 
te weren. Een bezoek aan de kapper bracht plots geen heil 
meer, en nog minder haren. Met heimwee denken aan die 
retro-Elvisjaren in ons leven.
Daar wou ik even wat aan doen. Dus de regelmatige knipbeurt 
bij de kapper even om de hoek kon de pot op en iedere dag 
kregen de overblijvende haren een kans om een millimetertje 
door te groeien. Iedere dag dacht ik aan die tijd toen ik nog heel 
jong kennis maakte met die ‘verboden’ levensstijl van hippiejeugd 
die het niet nauw nam met kam en schaar. Een jeugd die vrij leefde en 
hun haren weelderig en wild lieten groeien.
De haar‘mode’ beleefde ik als een opgefokte trend, iets dat mooi nooit 
wijzigde en kleinburgerlijk overkwam tot dat ik de jaren van verstand op dat 
gebied heel laat bereikte. Ik keek rond, zag mooie voorbeelden in de buurt, en 
dacht: waarom het zelf niet even uitproberen? 

De haren zijn intussen aan het bundelen en straks kan er een strikje rondom heen. Het wordt anders. 
Het wordt minder herkenbaar. Maar zeker wordt het leuk te zeggen: ‘Je moet er eens echt 

goesting voor hebben!!!’ Om… anders te zijn, om… de op tijd en stond toegepaste 
regeltjes aan je botten te vegen… om te doen waar je eens echt ‘zin’ in hebt. Echte 

goesting, noem ik het.
Met de vergankelijke haar‘mode’ doorheen de jaren heb ik komaf gemaakt 

en zie ik dat niets minder of meer leuk is… als het maar leuk genoeg is 
voor jezelf. Mode? Je wandelt door één van die Gentse straten en dan 

voorzeker die van de meest exclusieve commerciële wandelstraat 
Bevrijdingslaan waar de kappers bijvoorbeeld in ruime zin aanwezig 

zijn. Het aantal speelt een mindere rol, maar het cliënteel is er 
altijd voorradig op ieder moment van de dag en er wordt 
geknipt op maat en naar goesting.
Het herinnert mij een beetje aan hoe het voor mij ‘vroeger’ 
was, maar nu niet meer hoeft. Er moet niet zoveel meer 
bijgeknipt worden en ik wil nog even genieten van die haren 
die ik doorheen de vele jaren niet zo heb gekoesterd als 
nu. 
Maar intussen was het verstandig even een kam op te 
zoeken, want gedurende meer dan jaren was het gebruik 
ervan in verval geraakt. Want ‘kort geknipt’ maakte zo een 
kam zonder twijfel zeer overbodig. Het retro-kammetje 
mag er weer zijn!

tekst: Erik
foto: Lia

De haar‘mode’ itself

Ieder hart weet en kent zijn verborgen leed
als het ego het parfum van de bloem steelt.
Hij merkt het niet maar blijft slapen 
in zijn onware waakzaamheid.
Het is een valse macht die denkt dat hij 
controle heeft.
De bevochten vrijheid
die hij keer op keer veroveren wil
die hij keer op keer herhalen wil
omdat hij twijfelt
omdat het hart ze nog niet koesteren kan.

                                  freddy
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in  De Brugse Puurte

Op 16 december was het weer  zo 
ver:  “De literaire avond” bij ‘de 

Vieze Gasten’!
We hadden onze tekstjes keurig 
herwerkt, drie repetities en een 
generale achter de rug en …
last but not least,  ….  eindelijk de 
gepaste outfit gevonden! 
 Dit was echter geen sinecure geweest.
Verschillende Schuunschreivers waren 
reeds weken alle hippe modehuizen 
in ’t stad afgestruind, zonder enig 
bevredigend resultaat.
Ikzelf  was er redelijk gerust in. Mijn 
uitpuilende kleerkast  zou  zeker 
redding brengen.
Tot op het moment  dat we gezamenlijk 
besloten  om er een beetje ‘glamour’ 
in te leggen.
Niks glamoureus te vinden in mijn 
garderobe!
En nog veel erger … 
mijn eindejaarspremie was  ook al 
volledig opgesoupeerd.
Een leuk nieuw hebbedingetje zat er 
dus niet meer in.
Ten einde raad ben ik toen met een 
klein hartje, weinig hoop  en een bijna 
lege portemonnee naar onze geliefde 
kringloopwinkel in  ‘t Pierkespark 
getrokken.
Groot was mijn verbazing toen ik hun  
collectie ‘feestkledij’ ontdekte.
In alle maten, kleuren en geuren trof 
ik er zowel  bloesjes, rokjes, jurkjes , 
broeken, kostuums en accessoires om 
het geheel af te ronden aan.

Meteen sloeg ik aan het passen. De 
ene na de andere feestjurk. Ik kreeg 
er maar niet genoeg van.
En dan die prijzen! 
Uiteindelijk viel mijn keuze op een  
‘seventy’s’  zwart  broekpak en een 
lange zwarte splitjurk afgezet met 
zwarte boa. Ik kon echt  niet kiezen. 
Als toetje nog een rode boa erbij .
Totaalprijs : 18 euro
Ik was voldaan.
Mijn aankoop werkte aanstekelijk en 
op de valreep , ’t is te zeggen één 
uur voor ons optreden,  troonde 
ik Foxx en Erik ook mee naar de 
Kringloopwinkel.

Beide ‘literaire  gasten’ werden 
smaakvol gekleed in een broek, hemd 
en bijpassende jas voor een appel en 
een ei.
Die avond schitterden we allemaal!
Zo zie je maar, beste buurtbewoners, 
de Brugse Puurte kan gerust tippen 
aan ” ‘t stad “ als het op Lifestyle 
aankomt!

tekst: Jessica
foto: Jonas
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Vijf dagen later zat ik in het 
trouwcadeau van Germaine 
voor haar dochter Cornelia. 

Met mijn ‘Conny’ deelde ik lief en leed. 
Soms zag ik onder mij een sneeuwwit 
tafelkleed en schetterde ze vrolijk 
“Het kan niet zijn, tadam tadam! 
tadam!! tadam!!!, ik heb je liefde niet 
verlo-horen”. Soms zat ze suf in haar 
peignoir naar mij te staren, haar lang 
haar in een slordige speld, en ik bleef 
nog dagen op die rommeltafel staan 
met een klak eigeel op mijn voet. Ik 
had mijn Conny eeuwig trouw willen 
blijven, maar op een dag haalde zij mij 
niet meer uit de keukenkast. Ik bleef 
maar wachten, de kast bleef dicht en 
de koffietas die helemaal vooraan 
stond en door een spleet naar 
buiten kon kijken wist te vertellen 
dat twee jongens Conny hadden 
weggedragen, op een brancard. Het 
werd een droevige tijd in de kast. 
De champagneglazen probeerden er 
nog wat sfeer in te brengen met hun 

vijf of zes feestelijke herinneringen, 
maar dat ging op den duur echt 
vervelen en wij waren opgelucht toen 
wij plots stemmen hoorden en de 
deurtjes openzwaaiden. Ik werd in 
een stuk krant gedraaid van dinsdag, 
6 maart 2012 - ‘Wil naar aanleiding 
van internationale vrouwendag 
haar ei kwijt en heeft ook een dvd 
- Veerle Malschaert komt met een 
bende vrouwen naar Gent’- ingepakt, 
weggedragen. Waarheen? 

Weer was het wachten, tot ik op een 
morgen vrolijke stemmen hoorde. 
Ons karton werd opgepakt, vervoerd, 
uitgepakt. Daar stond ik op een nogal 
wiebelige tafel. Een defilé van jong en 
oud trok aan mij voorbij. Ik kreeg het 
heet in het felle zonlicht en smachtte 
naar die zonnebril die ik verderop 
zag liggen, maar ik besefte ook: bij die 
zonnebril hoort een zwart kostuum 
met hoed, een man in black, en echte 
eierdopjes gaan meestal naakt door ‘t 

leven. 

De volgende uren werd het 
spannend! Ik ging van hand tot hand. 
Zou ik terechtkomen bij die vrouw 
met haar sigarettenvingers? In een 
blauwgerookte kamer met drie 
asbakken in mijn buurt en Personal 
Jesus uit de boxen? Bij die vrouw 
met oranje nagellak? Ja? Nee. Ook 
de man met zijn bevende handen 
zette me weer op tafel, én de vrouw 
met ringen aan elke vinger. Jammer! 
Ik kon mij haar ontbijttafel al goed 
voorstellen: hardboard INGATORP 
in wit acryl, daarop een BLOMSTER 
met weelderige bloemen, sterke 
koffie uit een RÔDIG en een slanke 
zwarte kater op de zetel naast haar. 
Toen werd ik - hopla! - met één graai 
van tafel gegrist. Daar wist iemand 
wat hij wou! Een lieve jongen verraste 
zijn leuk meisje met een symbolisch 
geschenk. 5 cent is precies het budget 
wat hij had, maar omdat ze zo verliefd 
waren, was ik ook gratis voor niks 
graag bij hen gebleven. 

Ik denk niet dat Lalenia en Menno al 
getrouwd zijn, maar ik voel mij toch 
weer als een trouwcadeau. Op naar 
de eeuwigheid!

tekst: Lieva
foto’s: Lia

EIERDOPJE
Op maandag 9 april 1962 verliet ik de fabriek Boch Frères in 
een lot van 64 eierdopjes en werd de volgende dag, midden 
een heel servies, tentoon gesteld in de vitrines van de Sarma 
op de Koornmarkt. Het ei in mijn dop was van karton, boven 
mijn hoofd hingen papieren paaslelies en naast mij stond een 
korf met croissantjes uit plastiek. Enfin, ik hoopte toch dat ik 
het ooit met échte eieren zou mogen doen. En ik had geluk.

12 | Ons Kommeere Magazine
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L
toeriSt in eigen buurt

Hier kan je op sletsen naar de bakker gaan

Ik schrijf jullie een 
brief, ik ga op reis, mijn 
postkaart begint nu ... 
ik ga op reis naar de 
brugse poort ... Ik rijs 
op, met mijn fiets ... mijn 
lijfstijl is een levenstiel 
... buitenland, op de 
heuvelpoort vertrek ik 
hoog poorts ... van boven 
naar ondere poorten ... 
via de overpoort, ook 
volks, dender ik kwintens 
neer ... ik bol me me uit 
aan het coupure highway 
einde: een tussenstation 
... aan het bruggen 
complex reist de wijk beneden poort ... ik rem en ik kan 
nog niet veel overzien, ik verken, via brooklyn bridge, kom 
ik in de laagbouw van de bronx, in het midden is er fifth 
avenue, met rechts de brugse vaart als hudson river, deze 
wijk heeft een pizza slice vorm, wat er op deze uitsnede 
gaat liggen, gaat erg gevarieerd zijn ... ik zoek in bochten 
al zwervend de ingrediënten .... ik herstart want ik ben 
aangekomen  ... ik zie uitzonderlijke mensen op een plein, 
zijn het engelen of adelaars?

... maar neen eerlijk, in het begin ja, ik reisde, ik was hier 
aangespoeld van de zee ... we namen altijd afrit 13 van 
drongen, west, far west  ... het was mijn eerste indruk van 
gent, de brugse poort ... ik had een beetje schrik. Lang ging 
dit niet duren ... het was het jaar van het nieuwe millennium 
en ik weigerde nog internet ... het waren de broeders van 
liefde en ik studeerde toen kunst ... ik hoorde dat er twee 
keer per jaar een tweedehands kleding verkoop was in 
hun tuin ... heel de tuin was veranderd in één grote tent 
en de gigantische bomen groeiden doorheen de tent: een 
tuinboomtent ... hopen kleren lagen op twintig meter 
lange planken en heel de tent ruikte muf ... geen tijd om 
te passen ... met knikkende knieën en pure paniek fietste 
ik buiten met twee gigantische vuilzakken kledij en tien 
euro armer en mijn tweedehands zieltje was geboren ... ik 
was ontgroend ook al was het er niet veel groen ... nu is 
de tuin een proper park bij de vieze gasten ... daar ging ik 
nog naar optredens via de garageboxen 
en verderop ging ik naar een sinterklaas 
kotfeestje in de zomer ...

... Ik reis verder ... hoe het was, is het 
nu anders ... vage herinneringen willen 
soms geen heimwee zijn ... ik wil leven 
in een land zonder geschiedenis, zonder 
geo route ...

 
... hoe ik reis? de 
eerste keer was het al 
snel fietsend, nu meer 
een meer slenterend 
... ik stop nu meer 
en meer ... en bezie 
... En hoe meer ik 
vrolijk draaiend fiets, 
hoe meer ik heerlijk 
verdwaal in deze 
cosmos van meneer 
Breughel ... Ik ben de 
hoek om, hoek af ... ik 
ben nu het noorden 
kwijt, mijn richtlijn 
was om de hoek ... als 

iedereen beweegt en ik sta stil ... dan ziet niemand me 
... Het is moeilijk om onzichtbaar en ondefinieerbaar 
te zijn ... Dan pas word ik ontvoerd en meegezogen ... 
ik ben in een warm bad ... een jungle ... mensen kijken 
voorzichtig als ze toerist zijn ... ze kijken meer met de 
ogen dan de bewoners ... vreemd ... vreemd ... er zijn hier 
al veel nationaliteiten ... wie zich hier wil integreren of 
immigreren moet uit het zuiden komen, of zo denken ...

...ik reis en ik zie ... ma ja vrolijk ... vergeet woorden als 
nonchalance, laissez- faire of rooskleurig ... ik spreek niet 
over hét volkse of dié figuur ... meer tref ik het joviale of 
het vrijwillige ... verwelkoming nieuwe bewoner nu ... we 
hebben maar één muur nodig zei onze buur ... isoleren, 
onze kosmos is onze korstmos ... we hebben een zwembad 
in onze kleder ... het is vruchtbaar ... ik ben trouwens niet 
verzuurd want ik haal mijn melk bij de buren ... hier kan 
je op sletsen naar de bakker gaan ... hier mag je midden in 
een klein straatje elkaar kussen ... waar alles op een kier 
staat en zo kan alles verschijnen ... afscheid nemen van de 
mensen in de cité is hier een gezegde ... er zijn hier geen 
pleinfeesten, maar straatjesfeesten, zonder organisatie van 
immo, ook al bezitten ze volledige straten... hier kan je de 
zon zien opkomen over duizenden daken en duizenden 
mensen ... de autolengte is meestal breder dan de 
huisbreedte ... alles is compact, omdat er voor duizenden 
gedachten en mensen plaats moet zijn ... alles is dichtbij, 

omdat ideeën en mensen elkaar moeten 
ontmoeten ... alles moet weergegeven 
worden, lijkt me hier, hier heet het 
gezelligheid in deze wereldexpo, in deze 
staalkaart, in universums van straten ... 
voel ik me goed ...

tekst: Philip
foto: Lia

“de autolengte is 
meestal breder 

dan de 
huisbreedte”

Op 21 juli wordt hij 50 en - nee - 
het wordt geen galabal, zegt hij, 

ik hoef geen zwart soirée op muiltjes 
maar toch, één keertje, iets, een beetje  

Op 16 juli, boven, voor de spiegel 
een hopeloze puinhoop 

van topjes rokjes kleedjes tussen ons. 
Naar t stad! Ik wil één keertje chic.  

Ik sta betoverd voor een etalage 
daarin een sprekend kleed: 

   “Ik heb je lief!” 
Eén keertje speelt de prijs geen rol.  

Een maatje groter? 
Ik dank het winkelmeisje voor haar pokerface 

maar ook in L smeken de tule en dit zuchtje zijde 
om rank! blank! slank!  

Weer geld gespaard 
weet mijn verstand, maar ìk 

had toch zo graag 
één keertje

Lieva

Rita mode
Kleding voor 
hem en haar

Bevrijdingslaan 21
9000 Gent

' 09 226 31 49

 

openingsuren: 9 -12u en 14 -18.30u
zaterdag: 9 -12u

BTW BE 0 420 4 39273 - RPR:GENT

b.v.b.a
blazoen optiek

Blazoenstraat 5
9000 Gent

Tel: 09 226 17 24
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Weet u soms wie er op deze foto staat? 
En waar en wanneer ze getrokken is?
Voor ons project ‘Brugse Poort vroeger en nu’ zijn we ook op zoek naar 
verhalen en beeldmateriaal uit de Kettingstraat. Woont / woonde u, uw 
ouders of grootouders  in de Kettingstraat en heb je materiaal die je graag 
zou delen met ons? 
Geef dan een seintje: 
eline@deviezegasten.org of 09 237 04 07.

re
pr

o: 
Ka

te
lijn

e
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an en haar buren
Quotes en tips aan de lezer

 Het gezegde luidt: “De kleren maken de man.” Maar volgens mij is het: “De kleren verbergen de man.” 
 Mensen verbergen zich achter onofficiële uniformen. 
 Kleden en laten kleden.
 De meeste kledingstukken bewaar ik en ontdek ik later opnieuw, zo kan ik ze terug dragen en op een andere manier combineren. 
 accessoires zijn voor mij belangrijk wanneer ik ze cadeau kreeg van iemand of omdat ze een erfstuk zijn, als ze met andere 

woorden een emotionele waarde hebben.
 Ik vind het belangrijk dat ik me goed voel in mijn kledij en dat ik me er mezelf in voel.
 Kleren vallen me op bij anderen. Ze zeggen iets over hoe die persoon zich wil voorstellen en uiten.
 Door de mode ontdek ik kledij en accessoires die ik mooi vind. 

 Kledingstukken die ik bijhoud, ervaar ik en herontdek ik later opnieuw. 
 Ik besteed aandacht aan mijn kleding, want als ik me niet mezelf voel dan draag ik het niet. 
 Eén voorwaarde voor mijn kledij is dat ik erin moet kunnen bewegen. Je weet maar nooit 

wanneer je spontaan een handenstand wil doen!
 Sommige kledingstukken heb ik al jaren en wil ik nooit meer kwijt; gewoon omdat ze bij mij

passen. Ik kan ook wel afscheid nemen van kleding, maar jammer genoeg nemen zij vaker 
afstand van mij!  

tips aan de lezers: 

 In je kledingkeuze is het belangrijk naar de mening van vrienden en familie te luisteren, nog 
belangrijker is het om je EIGEN ding te doen.  

 Volg je eigen idee en persoonlijkheid, zo komt je eigenheid pas echt naar voor!    

foto’s: Anne

’T IS wIJS OM wEER ThUIS TE KOMEN (12)
Annemieke en Rozemieke. De Miekes.’t Is wat. Rost en bruin maar zo schoon als ze zijn. Twee handen op één buik. Ons 
madammen. Jean Pierre en ik staan dan steeds te kijken, in schone stilte, zoals twee koeien in een wei. Naar ons twee 
madammen. Ons Miekes.
 Vorige week hebben ze samen een zwemclub opgericht, gediend en betiteld met de verlichtende naam ‘De Dolfijntjes’. 
Ze zijn dolfijntjes geworden. Jawel, dolfijntjes. Elke donderdagavond gaan ze met nog een paar andere vriendinnen naar 
het zwembad. Naar den ‘Van Eyck’. Zwemmen. Baantjes trekken in het water. 
 ’t Is goed voor de gezondheid’, zei onze huisdokter. En als onze huisdokter dat zegt is dat waar.
Jean Pierre en ik zitten dan, als de meisjes aan het zwemmen zijn, om de hoek een pintje te drinken. Zegt  Jean Pierre 
na ons tweede pintje :  ‘Foxx jongen, ’t Is toch wel schoon eigenlijk, die vriendschap onder ons meisjes. Ze zien mekaar 
toch zo graag.’  
Na de zwemsessie hebben de Miekes natuurlijk ook veel gekletst onder elkaar. Zo gaat dat onder madammen. En maar 
goed ook, daarvoor dienen die speelse bijeenkomsten ook een beetje. Schone communicatie onder elkaar doet steeds 
deugd. Ook in zwembaden.
Even later. Annemieke en Rozemieke komen binnen in het cafeetje waar wij ons derde pintje aan het drinken zijn en 
ze beginnen te lachen. Volop te lachen. Echt te lachen. Lachen van ‘t plezier. ’t Was schoon om te zien! Eigenlijk om er 
zelf mee te lachen. En dat deden we dan ook. Dus we lachten met ons vier en binnen de minuut zat gans het cafeetje 
te lachen. Volop aan het lachen. 

Zegt Annemieke tegen Rozemieke na bekomen te zijn van het lachen: ‘ Rozemieke, nu ik zo goed gezwommen heb, der-
tien baantjes getrokken heb, zouden we ons ook nog een keertje mooi kunnen maken misschien? Ons verwennen. Wij 
twee meiskes. ’t Wordt zo stilaan zomer toch. Een nieuw rokje of een mooi bloesje gaan kopen misschien. Wij met ons 
tweetjes. Onder elkaar. Wat denkt ge daarvan? En bij ons op de Bevrijdingslaan mijn lieve Mieke, ge verschiet d’er soms 
van wat ge d’er kunt vinden. ’t Leeft hier op de Brugse Poort. Winkels met geen gewone kleren, maar toch zo mooi en 
niet gewoon. Gaan we morgen eens shoppen op de Bevrijdingslaan?’
‘Awel Mieke, morgen zijn we op stap.’ 
Jean Pierre en ik stonden nog steeds te kijken in die schone stilte als twee koeien in een wei. We bestelden ons nog 
een pintje. Het vierde.
Mieke en Jean Pierre zijn die nacht bij ons blijven slapen. Dat gebeurt wel meer. Dan ontbijten we telkens in de ochtend 
met spek en veel eieren. 
En zowat rond twee uur, toen de dames het huis verlieten voor hun schone aankopen, hadden wij met ons twee, man-
nen onder elkaar zoals ge dat noemt, samen aan tafel van die grote gesprekken over het leven. Hoe het was, hoe het is 
en hoe het moet komen. Filosofie, zoals ze dat zeggen. En wij maar tetteren in hoog vuur. We namen nog een pintje. En 
de deurbel ging. Ding-Dong. Ons twee Miekes waren terug. 
‘En, wat hebt ge gekocht?’ vroeg Jean Pierre.
Zegt ons Annemieke: ‘ Foxx  jongen, voor u een schone T-shirt. Een gele T-shirt. Een gele.
 ‘Maar Mieke toch ’ zeg ik, ‘ I Am A Man In Black’, en geel en zwart gaan toch niet zo goed samen. Dat dacht ik zo. Heb 
ik toch op school geleerd. En ook uit de politiek misschien. ‘k Heb dat hoe dan ook ergens gelezen.’
 ‘Maar ja’, zegt mijn Mieke, ‘Als ge den Tour wint in Frankrijk , dan is dat toch ook in ’t geel?’
Dus trok ik mijn nieuwe T-shirt aan. In het geel. En ik moet eerlijk zeggen, van zodra dat ge en gele T-shirt aantrekt voelt 
ge u Eddy Merckx. Niet te geloven. Eddy Merckx. ’t Is een apart gevoel om het zo te zeggen. Ik was er eventjes niet goed 
van. Foxx  werd Eddy Merckx in het geel. 
Jean Pierre zat natuurlijk te lachen met mij. Hij kent mij zo een beetje. ‘Foxx is weer bezig’, zag ik hem denken. ’t Kalf 
aan het uithangen. Maar dan had hij zijn nieuwe T-shirts nog niet gezien. Mieke haalde hem uit de verkoopszak. En dat 
doet ze dat met van die kwieke oogjes. Het T-shirt voor Jean Pierre. Ze plooide hem open, het was een zwarte T-shirt, 
we zagen het symbool dat erop geprint stond. We lagen te rollen van het lachen. En ‘k mag nu echt niet vertellen, echt 
niet, wat erop stond. Maar we hadden veel plezier en we namen ons nog een pintje.

Koen V. 
Foto: Bart/Stephanie
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EXCLUSIEF
Dit ziet u 
niet bij 
Victoria 
Deluxe!

Michael praat enkel met Ons Kommeere Magazine

De geweldige Eddy Wally is gezien in 
Gent, toen hij op bezoek was bij een 
van zijn vele fans. Samen met hem, 
mochten we een kijkje nemen achter 
de gevel van een rijhuis in een niet 
nader genoemde straat. De zon komt 
door het jaren-70-gordijn en laat een 
fantastisch licht achter op het retro 
behangpapier van bruin, rood, oranje, 
gele bollen. Het hele huis straalt retro 
uit, van het glasservies tot de kleer-
kast toe. Overal in huis blijkt ook de 
fascinatie voor geloof, omdat Eddy’s 
mannelijke fan niet begrijpt hoe dit 
kan: God ziet u, Jezus zit samen met 
je aan tafel en de paus komt mee naar 
het toilet. Hij schuimt rommelmark-
ten en kringloopwinkels af, op zoek 
naar dat ene unieke exemplaar. 

Maar het grootste heiligdom ont-
dekken we in de badkamer van de 
‘ideale man met een hoek af’: veraf-
goding van the Voice of Europe: de 
grootste hits op elpees en singles, 
omringd door plastieken bloemen, 
lampjes en een glitterende discobal, 
naast ‘heiligen’ afbeeldingen. 

Voor onze fan is Eddy Wally een on-
sterfelijke legende, een ster en suc-
cesvolle charmezanger, zoals Eddy 
ook zelf aangeeft: “Alhoewel ik hoop 
dat mijn leven nog lang niet af is, 
beschouw ik die story nu reeds als 
ongewoon succesvol.” “Overigens li-
jkt het me hier het moment om aan 
te stippen, dat ik steeds veel vrou-
welijke fans heb gehad, het schijnt, dat 
dit aan mijn charme toe te schrijven 
zou zijn.” Zo gaf Eddy ooit te ken-
nen dat die vrouwen met hun radio 
in bad kropen, want “Eddy Wally is 
opnieuw op de radio, schat, ‘t is het 
moment om hem op je bandopnemer 
te zetten” en dat zegt toch wel iets. 

Eddy’s fan is steeds op zoek naar 
nieuw materiaal en vond ooit een 

boek over zijn tot dan toe succesvolle 
leven als marktkramer/zakenman en 
zanger. “Intussen zal het me zeker een 
genoegen blijven, de kleintjes tot mij 
te laten komen aan mijn marktkraam. 
Daar hoor ik die pagadders wel eens 
zeggen: ‘juffrouw, dat is Eddy Wally’, 
want wie kent me nu niet?” “Eigen-
lijk zou men mij globaal een selfmade 
man kunnen noemen. Praktisch alles 
heb ik uit en door mezelf.”

Misschien kwam Eddy niet toeval-
lig in de Brugse Poort en ging hij het 
spoor van Elvis achterna? Want ook 
Elvis’ dubbelganger signaleerden we 
voordien al in de buurt en zoals Eddy 
in eerdere interview aangaf: “Ik, Eddy 
Wally, volg nu het spoor van Elvis 
Presley, met zijn romantische stem 
die me blijft bekoren. Maar er bestaat 
tussen ons één opvallend verschil: ik 
ben voor het ogenblik zowat even 
oud als hij was toen hij al gestorven 
was. Wat ik, Eddy Wally, nog kan ver-
wezenlijken, is voor hem, rockkoning 
Presley; nooit meer mogelijk.” 
Oproep
Vind je een uniek stuk over Eddy 
Wally, een hebbedingetje, een lp of 
een single, een typisch kledingstuk, 
geef dan een seintje aan Paul en Pino 
via mail denpekkie@yahoo.co.uk of 
Facebook.
foto’s Paul

Gesignaleerd in de Brugse Poort: 

Eddy Wally
WAAUW!  FANTASTISCH!
De geweldige Eddy Wally is gezien in Gent, toen hij op bezoek was bij een 
van zijn vele fans. Samen met hem, mochten we een kijkje nemen achter de 
gevel van een rijhuis in een niet nader genoemde straat. De zon komt door 
het jaren-70-gordijn en laat een fantastisch licht achter op het retro behang-
papier van bruin, rood, oranje, gele bollen. Het hele huis straalt retro uit, van 
het glasservies tot de kleerkast toe. Overal in huis blijkt ook de fascinatie 
voor geloof, omdat Eddy’s mannelijke fan niet begrijpt hoe dit kan: God ziet 
u, Jezus zit samen met je aan tafel en de paus komt mee naar het toilet. Hij 
schuimt rommelmarkten en kringloopwinkels af, op zoek naar dat ene unieke 
exemplaar. 

Eigenlijk zou 
men mij 

globaal een 
selfmade man 

kunnen noemen.

fo
to

’s: 
Jo

na
s



Ons Kommeere Magazine | 2322 | Ons Kommeere Magazine

goed(koop) gevonden 
Dingen die ons de voorbije weken verleid hebben

trendtips voor een zomerse 
en vrouwelijke look:
Lippenstift van het merk Maybelline 
New York: fel roze.
Prijs: 1,50 euro

Nagellak in de nieuwste kleuren, 
gaande van: Strawberry, Berry, 
Blueberry tot Lemon, Safari Green, 
Fluo Violet. (mogelijke nagellakmerken: 
Safari, Catrice, Barry M, Pupa)
Prijs: 1,95 €

te combineren: 
Elegant, zilverkleurig hangertje aan 3 €
Setje van 3 zilverkleurige armbandjes 
voor 1 €
Bijpassende zilverkleurige haarspeld 
(1 €) of diadeem (1,50 €)
Voor wie iets nieuw wil uittesten: 
haarjuweeltjes ‘Fashion jewelry’, 
made in China (1,95 €)

trendtip: handig op reis
Prijs van de rasp: 1,50 euro
Handig en licht om mee te nemen, 
enkel in het rood te verkrijgen. Haast 
u, want het zijn de laatste.
Prijs van de zoutvaatjes: 1 euro; 
twee kleuren: oranje en blauw, met 
bloemmotief versierd gietertje. 
Perfect om uw maaltijden met extra 
pit te begieten. Ook handig en licht 
om mee te nemen.
Prijs van ventilatortje: 2,5 € (batterij 
inbegrepen); fel roze
Er is nog een micro-uitvoering in 
zwart-wit voor slechts 1 €.

oogschaduw van maC. 
Verschillende frisse zomerkleuren 
mogelijk en verkrijgbaar in 1 palet.
Prijs: variërend van 2,95 euro tot 4,95 €.
Laat u voor deze zomer verleiden 
voor een gewaagde blush of rouge: 
Blush grain. Met deze gemarmerde 
kleurtinten doet u iedereen versteld 
staan. 
Prijs: 3,95 €

uniseks
De zonnebrillen van Bay Ran zijn niet 
te versmaden. In de collectie zitten 3 
tinten: blauw, rood, groen, met aan de 
zijkanten textiel tijgerprint, om u te 
beschermen tegen wind en zon en 
vervelende vliegjes.
Prijs: 5 €

Als u snakt naar een ander, 
vernieuwend parfum, vindt u een heel 
gamma aan geuren en merken, voor 
slechts 5 euro per flacon van 30 of 
50 ml.

onmisbaar: 
voor slechts 1 € haalt u ‘Jozef, Maria 
en kindje Jezus’ in huis. Ieder huisje 
heeft immers zijn kruisje.

Alles te koop bij: Anticrisis
foto’s Lia

Beste buurtbewoners, ik 
schaam me....Maar eigenlijk 
maar een klein beetje.

Sinds een paar maanden ben ik er 
me van bewust dat ik waarschijnlijk 
een probleem heb.Ik kan namelijk 
niet aan de verleiding weerstaan 
om bij mijn dagelijkse inkopen in 
de buurt, te neuzen in de talloze 
buitenstaande kledingrekken 
in de Phoenixstraat en de 
Bevrijdingslaan.

Wat een aanbod aan ‘mode’ en 
vooral creativiteit!

Zo kocht ik voor een supporters- 
feestje een ‘Blue-White’ dress 
voor vijf euro!

En vorige week twee ‘lederen’ 
jasjes voor vier euro ‘t stuk of  
twee voor zeven euro!
De keuze was vlug gemaakt.

Oranje en fluogroen.
Je zult natuurlijk de bedenking 
maken: ‘t is maar plastiek!
Neen, beste mensen, het ziet er 
duur uit; net Latex!
Ja, zo vergaat het me toch wel 
minstens eens per week.
 

Mijn echtgenoot Foxx heeft er 
echter geen last van, want ik koop 
ook regelmatig iets voor die schat: 
zilveren schoenen, een gele T-shirt, 
een zwart-wit bollekeshemd... ja 
zelfs eens een roze jasje.
Dit jasje was zo hip dat het een 
tijdje in beslag werd genomen door 
een muzikant van ‘De Propere 
Fanfare’ die onbekend wenst te 
blijven.
We hadden veel overredingskracht 
nodig om het terug te krijgen.

Ons budget lijdt er gelukkig ook 
niet onder, dus daarvoor moet ik 
het ook niet laten.

En als mijn kleerkast te vol geraakt, 
breng ik het teveel gewoon naar 
de kringloopwinkel!

Dingen die je gelukkig maken, 
zouden moeten doorgegeven 
worden, zoals een goed boek.

tekst: Jessica
foto: Wim

Shop-aholic

 
“Dingen die je 

gelukkig maken, 
zouden moeten 

doorgegeven 
worden, zoals een 

goed boek.”
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Ik moest het voor ‘Zaradi Tebe’ 
in het Pierkespark stellen met een 
kille en regenachtige zondag. Het 
buiten genieten van sfeer, show, 
muziek, animatie en eigenzinnige 
poëzie wisselde ik af met verwar-
mende bezoekjes aan Trafiek. En zo 
belandde ik op de eerste verdie-
ping in een gezellige huiskamer, vol 
lingeriemeisjes in groenvloeren ze-
tels en één dame, die met kokette 
en sensuele gebaren haar teksten 
kracht bij zette. Aan de wanden 
hingen artistieke zwart-wit naakt-
foto’s en, opvallend in de ruimte, 
ook een gestroomlijnde, groene 
lichtgevende jaren-50-radio.
Ondergedompeld in een huise-
lijke sfeer, met geleende meubels 
en huisraad uit de nabijgelegen 
kringloopwinkel – zo bleek later 
– en genietend van de woorden 
uit de mond van een knalrode lip-
pendame, vroeg ik me plots af wat 
die meisjes in die zetels zaten te 
doen. Want die perfecte modellen-
meisjes - als decorstuk - deden me 
denken aan de glamour uit mode-
bladen en talloze magazines over 
‘lifestyle’. Niet onmiddellijk iets dat 
ik verwachtte in de Brugse Poort. 
Nieuwsgierig naar het opzet van 
hun vertoning geraakte ik in ge-
sprek met Marie F., de dichteres, 
en Julie K., de ontwerpster van de 
lingerie.
Een goed jaar geleden had Julie K. 
het idee om een fotoreeks te ma-
ken, waarbij ze een bepaalde sfeer 
wou creëren, iets in de zin van een 
cabaretesk salon. 
Ze besloot bij wijze van experi-
ment een aantal unieke lingerie-
stukken te ontwerpen en een aan-
tal vrouwen in de ruimte te 

plaatsen om de lingerie te tonen. 
Ze benadrukt: “Het gaat absoluut 
niet om verkoop, want ik ben 
vooral bezig met projecten, expo-
sities en performance. En uiteinde-
lijk gaat de lingerie dan naar een 
vriendin als verjaardagscadeau of 
zo”. Julie studeerde af in de toe-
gepaste beeldende kunst, volgt 
nu een opleiding theaterkostuum, 
maar ze houdt evenveel van foto-
grafie. Zolang ze maar een artis-
tiek project kan uitwerken. En zo 
is ze ook actief bij de Wolven van 
La Mancha.
Het leek bijna onvermijdelijk dat 
iemand die met mode en textiel 
bezig is, de behoefte voelt aan elk 
massaproduct een persoonlijke 
touch te geven en ook oog te heb-
ben voor uitzonderlijke hebbedin-
getjes in tweedehands winkels. Ze 
toonde me haar voor-vijftien-eu-
ro-aangeschafte-pumps, die ze met 
‘tesakrepp’ beplakte en bijkleurde. 
Op de vraag naar de aankoop, 
waar ze het meest tevreden over 
was, toonde ze onmiddellijk de 
jaren-50-radio, die weliswaar geen 
muziek, maar wel een mooi groen 
licht geeft. 
Ik was op zoek naar authentieke 
levensstijl in de Brugse Poort 
en besefte dat de trend om zelf 
mooie, unieke dingen te creëren 
en het verlangen om zichzelf mooi 
te maken als vrouw – misschien 
meer dan als man – niet enkel toe-
behoort aan het overheersende 
mode-imperium, maar evengoed 
thuishoort in een levendige Gent-
se wijk, met eigen modellen, maten 
en gewichten.

foto: Paul

Leingerie Special
Proeven van wat eigentijdse cultuur

Het typische der vrouw
-Ik wil de mooiste zijn-

Er moet gewerkt worden
wanneer men wil mooier lijken dan 
men is!
De vrouwelijke stiel is  titanisch 
gigantisch,
Kinds instinct richt de oervrouw 
op de kracht van reuzinnen van 
binnen, op de natuur van meisjes, 
uiterst charmant van creatuur.
De eerste lentedag,
krokussen geuren pril,
weer waren we kwartels, dom en 
halsoverkop verliefd op zuchtjes 
westenwind,
Dartele vlokjes dwarrelen neer, 
verdwalen in diep blauw.
Wil je dat mannen vallen voor jou?
Wil je de mooiste zijn? 
Les één:”Kom altijd als een plaatje 
voor de dag!“ 
Poezelige schepseltjes: 
roomblanke teint, frisse blos, 
gitzwart lijntje rond de ogen, 
kleur van de lippen bij voorkeur 
bloedrood, kapsel keurig gekapt, 
hier en daar een losse lok, 
pronk met je strakke middel, 
de gulle goddelijke wespentaille, 
ferme kloeke heupen in goddeloos 
geil contrast. 
Billen vol, billen roze, klapje op 
de billen, klaproosje, 
knap doosje! 
Fiere boezem prompt vooruit, en 
het kontje -je raadt het al- een rondje.
Kies voor een gracieuze garderobe, 
gaande van parels tot jarretellen, 
exquise doch ondeugend. 
Wat een fraaie geneugten!
Zich mooi maken is een dagelijkse taak. 
Net dát maakt het verschil tussen 
vrouw en wijf.

© marie follebout
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Handelaars en 
zelfstandigen 
van de Brugse Poort, wenst u ook 
te adverteren en ons tijdschrift te 
steunen? 
Neem dan contact met ons op. 
De plaats is beperkt.

Tarieven: 
20 € voor 1/8ste pagina
60 € voor 1/2 pagina 
90 € voor een volle pagina.

Geïnteresseerd? Geef een sein.

' 09 237 04 07  
dvg@deviezegasten.org
Bij’ De Vieze Gasten

foto: Paul: 

  Oplossing ‘De 7 verschillen’ vorig nummer:

Ze huilen niet meer de kinderen om u heen
omdat de lach in u de dorst aanwakkerde van zovelen
en wat gij vroeger niet kon aannemen
zullen zij nu met beide handen grijpen.
In de angst woont het onwezen.
Nee, ge zult niet doden en mijn hand zal u teder helen
Ja, de moeder in mij, De Liefdevolle is dat weten
En wat zovelen niet weten, is dat ik met een groetende 
hand
het hart de hemel heb gewezen.

                                  freddy

Een vleugje parfum, een blad dat valt.
Uw mond die lacht, mijn hand die uw gezicht
ontsluiert en heimelijk betast.
Raak mijn haar aan dat vlak gezalfd neerligt
onder uw hand.
Vergrijst niet het gevoel van uw prijzend gestreel?
Het breekt geen haar op mijn hoofd, het bespeelt
het geprijsde in de schaduw van mijn zon.

                                  freddy



DE vUILbAK vAN ONS KOMMEERE
En de boer, hij ploegde voort ...
waar waren we gebleven? valt er nog veel te vertellen nu er een zekere politieke stabiliteit is bereikt?
U zegt? De pot op met die stabiliteit die er geen is? Schoon woorden, gesubsidieerde banken en 
aangebrande dossiers? En de ganse reutemeteut niet te vergeten, zegt u?

Godverdomme, u zou wel eens gelijk kunnen hebben. het putje begint te stinken. De cultuursubsidies 
worden met de vuilzakken mee de straat op gezwierd. Onder andere. Gesorteerd en in de juiste 
zakken afgeleverd, dat wel, zo gaat dat hier. we bouwen pleinen vol, plannen nog rap een blokske 
huizen om de hoek en gieten de leegstand in een proper renovatiedossier. Onder andere.
het lijkt wel een doos legoblokken die omgevallen is. Iedereen grabbelt en wil de schoonste kleurkes 
uit de doos; maar geeneen die eigenlijk weet hoe je dat doet, samen met de blokken spelen.

Ah, een verkiezingsjaar, zegt u?
Godverdomme voor de 2e keer, ook waar. Natuurlijk wordt er dan met de blokken gespeeld; andere 
gekleurde blokskes dan de legoblokskes, maar evengoed gekleurde blokskes. Daarom zijn ‘ze’ met 
zijn allen zo driftig aan het plannen en aan het beloven gegaan. En na de speeltijd worden de blokken 
van tafel geveegd en gaat alles weer netjes in de doos. Gesorteerd op kleur en in de juiste zakken 
afgeleverd.

Maar hoe zit dat dan met die boer, vraagt u?
De boer die gaat beginnen zeuren want er valt te veel regen uit de lucht, veel te veel.
En die regen, die is zuur ...
Godverdomme voor de 3e keer!

Gouden Raed van de Zusjes Tijsebaert ...
Voor als de putjes, de afgedekte stinkende potjes en de 
vuilzakken al te veel beginnen stinken, hebben we dit, we 
citeren, in ’t schuin gedrukt:

“Er zijn oude middeltjes om hardnekkige geurtjes te 
camoufleren. In een muffe kast of kelder zet je een bakje 
houtskool, (nu durf ik ook in de ijskast wanneer ik op vakantie 
vertrek wat houtskool zetten, gewikkeld in een beetje 
keukenpapier, uitgeperste citroen helpt daar ook). Onder 
de plastiekzak in de keukenvuilbak kan je ook een beetje 
kattenbakvulling leggen in een oude panty; vettige geurtjes in 
huis: een laurierblad verbranden of een bakje met azijn in de 
kamer zetten. Na een zwaar feest met gefrituurde hapjes, 
één middel: azijn. Komt er een vies geurtje uit de gootsteen: 
een scheutje chloor even laten inwerken en doorspoelen, 
koffiegruis doet ook wonderen. Als je enkel chauffage hebt, 
kan je na kerstmis altijd wat half dennennaalden half water 
in het verdampingsbakje van de radiatoren doen, kerstgeur 
verzekerd. Kool koken geeft ook zo’n onlekkere geur, vraag 
aan je vrienden of familie wanneer die nog eens kool koken 
en nodig jezelf dan uit ... maar vergeet niet, regelmatig met 
bruine zeep door het huis en je bent de gelukkigste mens als 
je in de zetel zit die avond.”
(credits KT)

het zwarte schaap ...
... de boer(in), omdat hij/zij zijn/haar akkers onmogelijk 
zal kunnen ploegen na de GROTE regens. De boer(in), 
geschareld voor de 2e keer, omdat er na de GROTE 

regens waarschijnlijk een onwaarschijnlijk HETE zomer 
zal volgen. Dag oogst!

Eervolle vermelding ...
... de REGENDRUPPEL!
Eén van de prachtigste dingen voorgebracht door   
onze moeder aarde. U gelooft ons niet? Probeer dit 
dan eens: vang een regendruppel en bekijk hem!
Dit heb je nodig:
- een ondiep deksel 
- meel 
- een mes 
- een fijne zeef 
- een kom
Dit moet je doen:
1. Strooi een laag meel van 1 cm in het deksel. 
2. Strijk het meel glad met het mes. 
3. Vang met het deksel een aantal regendruppels op. 
4. Giet het meel door de zeef en vang het op in 
een kom. In de zeef zie je nu alleen nog maar de 
regendruppels met meel er omheen.

Prangende vragen ...
... wanneer begint de zomer? En hoe lang gaat hij deze 
keer duren?

De mens en zijn taal ... schone frases?
... “de wellust van de vreemdheid”
... “een reis naar de rand van het mogelijke”
... “ik heb te weinig woorden om de veelheid van mijn 
gedachten weer te geven”
... “prachtlievendheid”
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Dingen die beter verwoord hadden kunnen 
worden?
... ‘een experiment kan enkel corroburatie geven van een 
hypothese maar nooit confirmatie, als het tenminste 
gaat over universele uitspraken. Maar een experiment 
kan wel universele uitspraken falsifiëren. Dus kan 
vooruitgang enkel door verzet. Zo simpel is dat.’
(credits LV)

Een dooddoener?
... welk dier is het sterkste dier in de godganse wereld?
Nee?
Een eend; yep een eend want: Jezus trok op zijn eentje 
de calvarieberg op ...
Een dooddoener, weten we, niet zeuren, we hadden u 
gewaarschuwd.
(credits MH)

wist je dat  ...
... Regen een vorm van neerslag is, net als sneeuw 
(ijskristallen) en hagel (bevroren regen). Samen wordt 
dit ook wel hemelwater genoemd.
... Grote regendruppels sneller vallen dan kleine, 
wat niet wordt veroorzaakt door de versnelling van de 
zwaartekracht maar door de luchtweerstand die voor 
de kleine druppels relatief groter is. Voor de kleinste 
druppels, zoals in mist, is lucht bij wijze van spreken zo 
taai als stroop. Zij dalen namelijk met een snelheid van 
bijvoorbeeld 1 cm per uur.
... Het ‘Wegener-Bergeron-Findeisen-proces’ niets, 
maar dan ook niets te maken heeft met één of andere 
rechtszaak maar alles met regen?

Wij ook niet
Wees gegroet

tekst: Els
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De volledige wegbeschrijving kunt u downloaden via deze link: www.schuunschgreivers.be/pdf/fietstour.pdffietstochtontwerp en foto’s: Anne
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