
een wit gedicht 

  

voor Mikey Peeters 

 

Het was middernacht, een wit gedicht: 

iets met een mes, een armslag,  

  

een leven dat versleten was 

tot op de draad van de nacht, 

  

een dans, de ledematen 

zwaaiend naar alle kanten. 

  

Dus dans naar alle kanten, 

kies de ledematen, 

schrijf een wit gedicht 

  

en haper 

op de draad van de nacht.  

  

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1911849/2014/06/07/Emotioneel

-afscheid-van-Mikey-Peeters.dhtml   
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We bieden de familie, school & vrienden onze deelneming aan en branden een lichtje voor Mikey 

 

http://www.kantenstad.blogspot.be/#!http://kantenstad.blogspot.com/2014/07/een-wit-gedicht.html 

( op blad 3 leest U het vervolggedicht ) 
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verloren zielen ( bij een wit gedicht ) 

  
De stad Brugge wil, samen met de cafébazen in de uitgaansbuurt en de politie, een informatienetwerk starten om 

verdachte personen snel te signaleren. Verder gaat de stad jongeren tips geven om een nachtje stappen beter te 

verteren, letterlijk én figuurlijk. De maatregels komen er na de dodelijke steekpartij op de Markt die het leven 

kostte aan Mikey Peeters (19).  

  

Houd ons op de hoogte van mogelijke dreiging,  

wees niet onguur, 

  

vermijd gewelddadige situaties, 

ga veilig terug naar huis 

  

en meld 

niet enkel verdachte personen, 

maar ook partycrashers, tafelschuimers 

en ander ongedierte. 

  

Drink minder en verstandiger. 

Vertel ons welk type je bent 

  

en wij zullen je graag vertellen 

hoe je gedrag te verbeteren.  

  

Vermijd toekomstige drama’s.  

Leg laagjes, geniet misschien wat langer 

  

maar liefst niet aan de toog, toch niet  

als je het eigenlijk kon vermijden. 

  

Dans, sla rondjes over 

en de vliegen van je af, 

 

Zing, maar let daarbij 

toch ook op toon en woorden 

  

en blijf, als had het die swing niet. 

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brugge/buurtinformatienetwerk-voor-cafebazen-na-dood-

mikey-a1923734/   

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140710_01174486&utm_mediu

m=article&utm_source=standaard&utm_campaign=crosspromoreg&utm_term=feed  
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