Leithaberga
Gent rij je best binnen langs afrit één,
De zondagsmarkt brengt altijd volk op de been.
Een Bellevue op de 2 torens voor je afrijdt,
Tram 4 die een aanrijding in Moscou vermijdt.
Ledeberg, Ti Amo elke dag van kop tot teen.
Over criminaliteit en xenofobie zijn wij al een tijdje heen.
Brecht Beernaert
Moscou-Vogelhoek:
bonte bende vol jolijt
huist in een warm nest
Ingrid Roose
O begijnhof,
Hof vol begijnen, ze laten hun licht tot in de eeuwigheid schijnen.
O ase van rust in de stad, in de bleekweide zet ik mij graag op mijn gat.
O de van schrijfsterbegijn Sofie
Sofie Vermeire
Met Rusland je naam delen
Of een aanrijding op het witte doek
Spinnerij wordt de Porre
Centrum van ontmoeting om de hoek
Onze tram 4 om naar ’t stad te gaan
Uitzonderlijk bescheiden blijf jij intussen bestaan.
Adinda Geuens
De Bourgoyen
Daar waakt de stilte,
rijgt verleden zich aan toekomst
in eindeloos malen van seizoenen.
Daar broedt natuur haar vormen uit,
speelt zij haar mooiste noten voor,
de samenzang van wind en water.
Gerda de Vrieze

vroeger: aangemeerde schepen vol vreemde talen
caféetjes vol muziek, plezier, vertier
nu: straten vol met vreemde talen
norse zwijgende stilte, deuren dicht op dubbel slot
NEW ORLEANSSTRAAT
Mariette Wauters
Park Claeys-Bouüaert
wij starten met een schot in de roos van de blijheid
niemand weet welke, maar men zegt dat die in het park te vinden is
en wij gaan op pad, op sneakers van groene mousse en dragen doorluchtige topjes
in dubbelplooien glooit onze huid wanneer we fluiten naar vogels
we komen handen te kort, de horizon licht op, er volgen verrukte kreten
het is een nu voor later
Griet De Wispelaere
Een leuke vrouw uit de Zwembadstraat,
keek in de spiegel of ze ook met een bikini staat.
Ohh, kreunde de jongedame heel luid,
Ik heb me laten gaan en zie er niet uit.
Wat een geluk dat in de winter het openluchtbad niet open gaat !
Een wat oudere man uit de zwembadstraat,
draaide verwoed aan zijn gehoorapparaat.
had hij het goed gehoord,
dat men in zijn straat gaten boort ?
Binnenkort kom ik door het einde van de werken niet meer te laat ...
Een groepje enthousiaste bewoners uit de Zwembadstraat,
kregen een hele vergadering volgepraat.
Ze brainstormden over een leuk initiatief tijdens de feestdagen,
Eentje geschikt voor alle bevolkingslagen.
We vieren de winter dit jaar en maken één grote lichtstraat !
Tien enthousiaste bewoners uit de Zwembadstraat,
sprongen op de fiets en gingen aan de praat.
Ze wilden de buurt en haar bewoners nieuw leven inblazen,
bedachten ze tijdens hun sprankelend drankje in champagneglazen
Het recente ontbijtinitiatief bewijst, dat samenzijn niemand onberoerd laat.
Sabine Van de Vyver

“mijn wijk, wijkt voor niemand,
Mijn buren, jong, oud, kinderen of niet,
Ik kom er thuis, huis, is onbetaalbaar,
Ik ben er iemand,
Niemand is zwarte piet,
Daarom sluit ik mijn wijk op in mijn hart, aaibaar.
Rina Verhoeven
Zwijnaarde
Bomen paarden gras
Ik wist niet meer hoe het was
Léven in een stad
Nieuw Gent is wreed , langdurig gekneed,
is neig gekend als “nieuw Gent”- zo breed,
waar er van alles gebeurt en waar
er ook zoveel dagelijks wordt betreurd;
dus geliefd en tegelijk wel verguisd,
toch ben ik er nooit vanonder gemuisd;
ik woon er niet maar ik werk er graag,
het leven daar is me niet te laag
want er heerst een gevoel van gelijkheid,
jawel : zelfs enige eensgezindheid;
het ondanks alles blijven trekken aan hetzelfde zeel,
met vereende krachten,
toch wel , die zijn er heel veel…
we sluiten af met positieve noot,
wij maken samen onze wijk
en vooral mekaar weer groot.
Yossam – gerda de Clercq
de nieuwe begijn
erfgoed en rust hartje gent
dankbaar en voldaan
Nelly Busschots

Kijk! De Bloemekenswijk!
"Hier bestaan er mooie straatnamen zoals Hortensiastraat of Jasmijnstraat
die net zoals de nieuwe lente goed klinken met de levensdageraad.
Hier is er een buurt met verschillende nationaliteiten die niet overdrijft
waar de bewoner niet inlijft maar open blijft.
Hier slaagt de Bloemekenswijk de schemerig van een of ander leven als een heldendaad
om te schitteren met de gele chrysanten als een sieraad."
Aimeric Billet
'zo dicht bij de gevangenis
kan vrijheid overleven
de buurt heeft veel te geven
het nieuwe groen houdt fris.
kom binnen langs de Brugse Poort
zijn zuurstof geeft er leven! .'
Marieke Eggermont
Van Gentbrugge naar Zwijnaarde
Hemel rondom, natuurlijk licht
Zon en maan en sterren
Hoge bomen, vogels, vlinders
Vredige zorgende buren rondom
Anna-Maria De Witte
Straten hebben bloemennamen
van Nieuwe Vaart tot begraafplek
komen duizend talen uit de ramen
Elke mens krijgt hier de gekste stek
Want zaade nen blieken, ne bruinen of ne gelen
Ge meugt ier alzeleeve eu totte afspelen
Gerrit De Moor
-

Sint Lievens
Poort tot horen voor kaduke oren
Adem en zucht Sint Lievens. Geen woord
Zo zoet, geen hitsige adem zo geil als deze die weer streelt aan mijn oren
Binnendringt, fantasieën weeft in mijn kop. Hummm
Sint Lievens! Een bedevaart op blote knieën waard.
Julia Beirinckx
Afrikalaan, waar het nog hoopvol is
Hier klampen boeg en meeuw zich aan het water vast,
Doorklieven kranen en verre wolken de lijzige lucht
En slaat iedere boot het dokwater wat hoger tegen de kade
Hier dragen de vrouwen boodschappen en kinderen,
Toont de roze hemel me een verre en verloren natuur
En bespeelt een kale man zijn fel gouden en onbestaande sax Hier ben ik nu, en hier zal ik zijn
Als de wereld zich weer eens vergist
En weer wat aan kleur verliest
Alexander Baeyens
De zomer in Gent
Watersport, het verlangen
lang, de broekjes kort
Jonas Van Poucke
in zes regels een stad een straat
een steeg of stoep beschrijven
lijkt onmogelijk zeker als Gents stampei
de stilte overschreeuwt en statige torens
hun schaduw werpen over schimmelhuisjes
Lieven Baeyens
“Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”
In de Machariuswijk is het dat ik bezwijk
En aan de ZUID, schreeuw ik het uit

Oh, Keizer Karel, Scheldeparel!
Gents bloed doorboort in vuur en vlam!
Van de DAMpende POORT tot de hete HAM
Karin
Brugse Poort
Een nis in een muur, een boog boven een raam.
Mannen roken aan felgekleurde gevels.
Een vrouw danst met een kind dat op haar tenen staat.
Het brengt me tot stilstand als een dier door een hek.
Geluiden vloeien samen terwijl de wereld donker wordt.
Ergens in de verte regent het.
Astrid Arns
Het is een rustige plek in bruisend Gent, waar men nog kasseien en zijn buren kent.
Waar jong en oud jaarlijks een buurtfeest geven, is heel wat Gentse historiek geschreven.
Waar men vroeger ooit Keizer Karel aantrof, legt de Lieve zijn arm omheen het Prinsenhof.
Riet Wille
Wijk: centrum Gent
Lachend langs de Reep
Ja, ‘t is goed, ik ga mee
Knikkend over de kinderkoppen
De draak ogen lonken
Nog snel een safke voor ‘t café
Joshlyn Joy Jones
Ode aan de Poort
toegang tot de wereld
en buiten dat, de zachtheid van een dorp
geplooid door de mensen van weleer
in samenspraak met eenieders gedachte van wat nu
universeel dezelfde zuurstof geeft,
om samen de warmte te blijven buurten

Kurt Rouckhout (2018)
Wijk en zijd
Mijn wijk vlijt zich zijd langs het water.
Zich nestelend in de berm, warm van groen.
Zoemend als de stenen op het sympathieke plein.
Handjes aaien het lieflijk Aardse Zwijn.
Ik koester de daken die thuis ademen.
Mijn hand wuift de buurvrouw.
Sabine Matthijs
O, lieflijk Patershol
Ik zal je komen kussen
in het holste van je tol
Het zijn straatjes
als kriebelende zeeën...
Nicole Ledegen
IBIS
Uit niets was er ineens iets : die Ibis
Hoek van de Hagelandkaai en de Bastionstraat
En dwalend vraag je je af wat dat is
Die Heilige Vogel der Egyptenaren , in een staat
Van iets Sleens , zoals Kamiel schreef : ROA
Straatkunstenaar : de Threskiornis Aethiopica
Demedts Lieven
Hoe deze plek sterke herinneringen oproept bij mij: beelden
van onverwachte ontmoetingen, meegevoerd door wind tegelijkertijd
weerklinkt het geluid van binnenschippers en handelaars in een bad van stilte
Groeide op in wijk van liefde waar ook cultuur en natuur op één lijn werden gebracht
Luister nog even naar de seizoenen die hier voorbij wandelen; vastgeroest op een straatnaam.
Catherine Boone
-

MOOIE VROUWEN
Mijn vrouw is mooi
En elke dag wordt ze nog mooier
In mijn straat wonen nog veel mooie vrouwen
Schoonmeersstraat noemt mijn straat
Maar ’t zou beter mooievrouwenstraat noemen
Ik woon zeer graag in mijn straat.
Hans Verstraeten
Op de brug,
Op de Sint-Jorisbrug, daar staan ze, de vele toeristen, als mannequins poserend met de camera in de
hand, de trolleys naast hen, een herinnering aan deze plek eventjes vlug vastleggen vooraleer de stad
verder in te trekken… Achter hen, de Gentse wateren, de vele plezierbootjes aan de kade, links de
Sint-Machariuskerk met zijn rode deurtjes in de spitse toren. Witte meeuwen vliegen schreeuwend
scheerlings langs het wateroppervlak van Portus Ganda, niet wetende dat bij deze samenvloeiing van
Leie en Schelde Gent is ontstaan…daarom draag ik deze plek o zo een warm hart toe.
Charline Vanderhaeghen
Gent aan de waterkant:
stille stroom
sliert de stad
lichtjes lichten
spiegelblad
groene aders
volg het pad
langs het graslei
hier mijn stad
Aurélien Goubau
(Bijlokevest)
de haan rumoert eerst
dan volgt de mensendrukte
een fuut kamt zijn kuif

Eliane Brion
Mariakerke international
Saint-Cross-Store, Offcut, Pigearth, Saint-Amandsmountain: wat een ratjetoe!
‘t Heeft geen zin dat ik mijn tijd hieraan verdoe
Geen enkele Gentse deelgemeente bekt in’t Engels echt goe
Maar komt er een toerist naar Mariakerke toe
Dan zeg ik: Welcome to Marychurch, from where are you?
Mieke
Sluizeken-Tolhuis-Ham
Te veel, te vuil, te luid, tesamen
De hamvraag is
hoe wij de tol van onze verschilligheid schragen.
We sluizen
en schutten ons tot thuishaven.
Van wijken weten wij niet.
Linda Musch
-

-

Ode aan mijn buurman
Ik hoop altijd dat je in het deurgat staat.
In onze geliefde Bernadettewijk
zwaai jij elke dag naar jong, oud, arm en rijk.
't Is echt vree wijs dat jij er bent
je maakt van deze straat
een warmer stukje Gent.
Leen Strybol
Mijn verhuisgedicht:
4 jaar Oost-Groningen en 33 jaar Drenthe!
37 keer zomer, herfst, winter en lente!
Logopedie en welzijnswerk zijn afgerond.
We gaan terug naar onze moedergrond.
Met weemoed gaan we weliswaar,
Maar anderen staan daar alweer klaar.
Van Bronnegerveen terug naar Gent,
Voor velen is dat ongekend.
Maar de teerling is geworpen.
We verlaten deze dorpen.
Om samen verder te leven in de stad
Waar w’ altijd iets mee hebben gehad.
Niet meer drenthelen als Drent,
Maar gentenieren in ’t oude Gent.

We verhuizen dus zo meteen
Van hunebed naar gravensteen.
Joris Lievens

