
Project #liefsvanThomas 

De handelszaken van Diest ademen een unieke sfeer uit. Er is traditie, ambacht, dynamiek en 

zelfstandigheid. Tijdens de eindejaarsperiode brachten hun uitstalramen en feestverpakkingen 

poëzie tot dicht bij de mensen, in samenwerking met Axel van Strange Days. 

 

Dagbladhandel Lucas 
 

je zoekt de letters en de kleuren 
die niemand anders je vertelt 
de wereld mag in jou gebeuren 
omdat je groet de dag bestelt 
#liefsvanThomas 

 

Belle Fleur 
 

 

in je kast lag steeds de geur 
van dansen in de velden 
aan elke mens gaf jij een kleur 
toen je hun blaadjes telde 
#liefsvanThomas 

 

Domino 
 

 

ongeraakt door tand of tijd 
schenk stenen vol met stippen 
in jou is elke hoop bevrijd 
als knuffels van je lippen 
#liefsvanThomas 

 

Optiek Geyskens 
 

 

met welke ogen wil je kijken 
naar sneeuw of naar de kleine stad 
je helpt visioenen verder reiken 
en leeft met letters op een blad 
#liefsvanThomas 

 

Standaard Boekhandel 
 

 

je wast je armen in verhalen 
en hangt hun zinnen om je hals 
je zwerft maar zal nooit meer verdwalen 
je ruggen fluisteren hun wals 
#liefsvanThomas 

 



Gloria! Dameskleding 
 

 

verdiep je in je mantelkap 
zoek warmte in begeren 
bind lintjes aan het sneeuwlandschap 
kruip dichter in je kleren 
#liefsvanThomas 

 

Frituur De Ketel 
 

 

met gouden vingers wijs je rond 
toont tafels en geheimen 
het eeuwig vuur raakt aan je mond 
geniet er van je rijmen 
#liefsvanThomas 

 

Foto Bing 
 

 

kijken mag en raken graag 
je lach vult kaders tot hun rand 
zo eeuwig is je beeld vandaag 
het licht gaat slapen in je hand 
#liefsvanThomas 

 

Puzzels 
 

 

voor jou zijn slingers opgehangen 
je vlindert over al het hout 
draag dus jurken en gezangen 
en heb het nimmer nog te koud 
#liefsvanThomas 

 

IJskafee 
 

 

draag je suiker door de dorpen 
ga het lekkers achterna 
krijg de zoetheid toegeworpen 
giet je huis vol chocola 
#liefsvanThomas 

 

KIDIZ 
 

 

je kijkt met aandacht naar het prille 
draagt je kousen met plezier 
je zoekt zo vrolijk naar verschillen 
en vlindert uitgedost en fier 
#liefsvanThomas 

 



't Bolle Buikje 
 

 

je adem is nu nog verborgen 
je naam wacht vredig in het kleed 
je doet verlangen naar de morgen 
waarop een hart je welkom heet 
#liefsvanThomas 

 

Teastation 
 

 

je stopt magie in al je kruiden 
ruikt naar lust en dageraad 
brengt wat rust in stadsgeluiden 
schenkt een wens in kopformaat 
#liefsvanThomas 

 

In Den Zoeten Inval 
 

 

er is bij jou geen beet verloren 
je gloeit in elke gang 
na elke hap een eed gezworen 
van goesting levenslang 
#liefsvanThomas 

 

Wijnbar Violette 
 

 

je stoelen worden graag ontroerd 
door druppels van je fles 
je ranken heerlijk uitgevoerd 
vol gist en vat en bes 
#liefsvanThomas 

 

VOS Fashion 
 

 

verzamel knopen bij het water 
deel je zachte hemd met glans 
stap geduldig door naar later 
leef, beweeg, ontvang en dans 
#liefsvanThomas 

 

Anders Reizen & Bootz 
 

 

leg je handen onder bomen 
wandel door de groene lucht 
wens de nachten vol met dromen 
reis en speel en vind en vlucht 
#liefsvanThomas 

 



Keldermans Kleding 
 

 

zwaai meesterlijk je mouwen uit 
leg vouwen in je feest 
aai ongestoord je tweede huid 
wees vast en onbevreesd 
#liefsvanThomas 

 

Meubelen Camps 
 

 

je wekt een woonst op tot kasteel 
nodigt mensen in je troon 
tussen kussens van fluweel 
in decor van teder schoon 
#liefsvanThomas 

 

Polkadots 
 

 

je wekt een woonst op tot kasteel 
nodigt mensen in je troon 
tussen kussens van fluweel 
in decor van teder schoon 
#liefsvanThomas 

 

La Bas 
 

 

verleid nog verser alle zinnen 
open kaken met je kaart 
laat het maal bij jou beginnen 
pluk de vruchten van je taart 
#liefsvanThomas 

 

Wijnhuis ’t Kroontje 
 

 

proef parels en verdrink je wang 
leer blozen zonder blikken 
vul oude glazen dagenlang 
met weten en met wikken 
#liefsvanThomas 

 

Carlo Leoni 
 

 

je draagt het zuiden in je manden 
plaatst haar spijzen in je schaal 
je voert gerechten doorheen landen 
toont met trots je keukentaal 
#liefsvanThomas 

 



De Goeie Kost 
 

 

je haalt je lepel uit de lade 
schept borden tot creaties 
je lakens dek je met genade 
ontroert alle sensaties 
#liefsvanThomas 

 

Kookdepot 
 

 

je komt en mengt momenten 
maakt je beste potten leeg 
je smaakt naar instrumenten 
klopt het verste winterdeeg 
#liefsvanThomas 

 

Bakkerij Borgmans 
 

 

de ochtend dankt haar gulle oogst 
aan graan onder je dak 
haar stralen rijzen allerhoogst 
je viert haar met gebak 
#liefsvanThomas 

 

Müller 
 

 

je schatten liggen onverscholen 
in je sfeervol stoffenrijk 
ontdek het rekken van de zolen 
pas, daag uit, vernieuw en kijk 
#liefsvanThomas 

 

June & VIc 
 

 

sierlijk deel je al je lagen 
verwen je vormen met een tint 
je beantwoordt stille vragen 
met een glimlach en een lint 
#liefsvanThomas 

 

Sakura Fountain Pen Gallery 
 

 

bekoorlijk raakt je inkt papier 
verschuilen oevers in je hand 
onthul je tuinen en rivier 
schrijf je waarheid in het zand 
#liefsvanThomas 

 



Klavertje Vier 
 

 

je vellen worden vastgebonden 
heel je oeuvre blij onthaald 
bij jou heeft men datgeen gevonden 
waarmee geen gekunst nog faalt 
#liefsvanThomas 

 

Café The Garage 
 

 

als je avonden gaan vloeien 
en je dranken zijn geteld 
laat je hals dan zalig gloeien 
tot de deur je slaap bestelt 
#liefsvanThomas 

 


