
Herentals, 18 januari 2009.   

Gildezusters-  en broeders. Het is voor mij vandaag een voorname dag 
Omdat ik U Davy van Kerckhoven voorstellen mag.  

Hij zou graag de eed van gildebroeder afleggen en daarom wil ik jullie bewijzen en tonen 
Dat deze jongen enkel verdient witte bonen.  

Davy werd op 20 september 1979 in Bonheiden op deze aardbol gedropt 
En hij heeft zich sindsdien als een geweldige kerel verder ontpopt.  

Het avontuur spreekt hem altijd toe 
Iets bijleren wordt hij nooit moe.  

Als peuter reed hij al met zijn fietsje boven op de tafel rond … en er af 
Of kroop als pagadder vader achterna op het dak, doch het liep goed af.  

Davy werkt als onderhoudstechnicus in Heist, waar hij voor zijn levensonderhoud de centjes 
kan oprapen 

Iedere dag met de fiets vanuit Pijpelheide er naar toe, behalve als het beddeke te goed 
ligt en blijft overslapen.  

Door Kirsten (Peeters) te leren kennen kreeg Davy een goed gevoel 
Een huisje in orde brengen en haar gelukkig maken is zijn grote doel.  

In de keuken wil Davy zich ook als geweldig kok laten blijken 
Alleen moet Kirsten, bij het opwarmen van water voor spaghetti, of het water wel werkelijk 

kookt komen kijken.  

Tegen gildebroeder Frans vd Driessche moet hij zeggen “nonkel Frans” 
Dat is misschien om witte bonen te krijgen ook al een grotere kans.  

Hij houdt van motor rijden, parachute springen en zeker boogschieten 
Hier kan Davy geweldig van genieten.  

Tijdens open monumentendag 2007 leerde hij de gilde kennen 
Davy was de eerste bezoeker voor het boogschieten, bleef heel de namiddag maar komen en 

ik mocht hem verwennen.  

De microbe van het boogschieten had hem flink te pakken, steeds wordt hij maar beter, 
het is een wonder 

Ook ik, zijn peter in wording, krijg bij wedstrijden al regelmatig op mijn donder.  

Boogschieten en gilde zit hem in het bloed 
Wedstrijden in de zomer en avondschietingen op het begijnhof, alsook de feestjes vindt 

Davy goed.  

Davy is een lieve, plezante, behulpzame kerel die altijd grapjes wil maken 
Laat hem daarom volop van de witte bonen smaken. 


