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Gedicht van de week. In 2017.

kon ik maar…
kon ik maar schrijven wat ik voelde
kon ik maar verbeelden wat ik dacht
al was het van beiden slechts een beetje
dan wist je niet wat je hoorde
wist je niet wat je zag
wist je wel wat ik bedoelde…
mijn gedachten jagen de snelheid
van de aanslagen op het toetsenbord
in een belachelijk hoog tempo voorbij
en ik type nog wel ‘tien vingers blind’
het rossen op de ramplank
klinkt als een slachtpartij
nog kom ik handen tekort
gedachten en gevoel
ze vliegen door de ultrasone muur

Klein geluk

1. Elly Mans
Een positief 2017

met een oorverdovende stilte
te snel voor de beste meetapparatuur
zonder duidelijke bestemming zonder duidelijk doel
de onmacht van het ‘te laat zijn’
achter je gedachten aanhollen met je vingers
weten dat je het niet gaat redden
beelden gedachten gevoel
ze jagen voort
al wat blijft is een bijna onhaalbaar doel
ik zal ermee moeten leven
-cliché-opmerking van jewelstedat ik nooit volledig kan verwoorden
niet volledig tonen waar het me om gaat
dat verdom ik ten enenmale
ik blijf alert en sta paraat
tot dan giert mijn denken
jaagt mijn gevoel
zien mijn ogen ruikt mijn neus
dat alles gaat intens
ben ik een vreemde tussen ‘normale mensen’
en kan me eigenlijk niets mooiers wensen…
de vrede in mij is het enige dat niet jaagt
biedt me een haven in de stormen van mijn zijn
ze gaat verder de wereld in ik hoop haar uit te dragen
het is anker en moreel kompas geworden
het geeft rust
…
aan een ziel, niet uitgeblust..!!
Dick Havenaar

2017 - 52 - 28 december 2017

---

Vrede
de kerkklok slaat half vijf het wordt al donker
een eerste ster straalt zacht in pril geflonker
een koude oostenwind suist door de bomen
neemt mijn gedachten mee net als mijn dromen
de takken knisperen - het is alsof ze fluisteren
vertellen hun verhaal aan hen die luisteren
het wit bevroren landschap lijkt betoverd
wordt langzaam door de duisternis veroverd
de schoonheid van dit al de weidse stilte
geeft mij een warm gevoel ondanks de kilte
zo vredig kan het zijn zo onbevangen
geen oorlog en geen pijn een stil verlangen
vervult dit schemeruur een roep voor vrede
zo zuiver en zo puur een stille bede
zie toch hoe mooi het is laat ons dit wensen
voor nu en voor altijd voor alle mensen
Ria Herkelman

2017 - 51 - 23 december 2017

---

“Sonia”
Haar blonde haar blonk
in de vuurrode avondzon.
De golven ruisten.
Gelijk de wind om mijn oren suisde.
Misschien een man, die naar haar lonkt?
Een brede glimlach nu onvergeetbaar.
Met rood opgemaakte lippen.
En haar oog make-up, dat slipte.

Was zij die zoete appel zo eetbaar?
Haar Fado figuur trok een lijn.
De knalrode jurk gedragen.
Met kettingen versierd om wie dan ook te behagen.
Maar was zij wie zij was in haar zijn?
Gelijk een onaantastbare vrouwe.
De rauwheid van het leven bekend.
Zou zij daarom zo zijn geënt,
om wie te dienen als haar getrouwe?
Ontluisterd pen ik dit nu neer.
Gestoord in een ruwe droom.
Zoals zij daar stond voor die boom.
Misschien zoek ik haar nog eens op maar wanneer?
Jim Kloos

2017 - 50 - 16 december 2017

---

Gedachten bij het zilveren
jubileum van de bibliotheek
Geen bibliotheek zonder boeken
Geen boek zonder hoeken
Geen toekomst zonder heden
Geen herinnering zonder verleden
Geen jubileum zonder aankondiging
Geen gasten zonder uitnodiging
Geen welkom zonder woorden
Geen muziek zonder akkoorden

Geen afscheid zonder handdruk
Geen bedankje zonder bloemstuk
Emmy Mulder

2017 - 49 - 9 december 2017

---

WERKELIJKHEID
Hoewel ik alle dromen van de wereld koester
ben ik niets
zal ik nooit iets zijn
en zal ik nooit iets willen zijn
Hoewel ik dacht de waarheid te weten
ben ik verslagen
Ik heb nagedacht
gevonden en vergeten
Ik ben gewaar geworden
dat alles droom is
een innerlijke werkelijkheid
Ik zie de mensen lopen in de straat
zij koesteren hun dromen
voor hen is alles waar
zoals de supermarkt op de hoek
een uiterlijke werkelijkheid is
Hoewel ik alle dromen van de wereld had
ben ik gewaar geworden
dat alles droom is een andere werkelijkheid
Toos van der Linden-Los

2017 - 48 - 30 november 2017

---

TEGELPRAAT
Wij tegels liggen zij aan zij,
op pleinen en in straten.
Men loopt over ons en ons voorbij,
hebben niets in de gaten.
Tegels zien de mens van ondere,
soms zijn het heel bijzondere.
Ik ben betrapt, als u het snapt,
maar ik heb toch niets gedaan.
Als tegels zouden praten,
over alles wat wij zien.
Toch beter maar te laten,
of glimlacht u ook misschien?
Als tegels zijn wij allen één,
maar zeker ook wel apart.
Soms voelen wij ons toch alleen,
ja één met een stenen hart.
Theo van der Linden

2017 - 47 - 23 november 2017

---

De ganzen
Wilde winden, grijze luchten,
rijen vogels blinken even op,
het zoevend zingen
van de vleugelslagen

het zachte golven
van de slanke halzen.
Witte koppen schuim raken
vleugelvluchten naar
het snaterend begrazen
van het grauwe gras.
Het is of ik met de ganzen vloog,
over land en over water.
reizend in het beeldend boek
dat ik weer bewaar voor later.
In memoriam Henk Ubas
04-02-1937 -- 12-11-2015

2017 - 46 - 16 november 2017

---

ik zal er zijn
als je verdrietig en eenzaam bent
je verlangt naar die arm om je heen
weet je bent niet alleen
ík zal er zijn
is alles zo duister en donker
geen lichtpuntje te bekennen
ík zal er zijn
zijn de tranen meer dan de lach
de nachten meer dan de dag
ík zal er zijn
wanneer vrienden jou verlaten
geen mens heeft jou in de gaten
ík zal er zijn

niet alleen in tijd van voorspoed en jolijt
en komt die duistere tijd
wees niet bang want
ík zal er zijn
Toni van Langeveld

2017 - 45 - 9 november 2017

---

Herinneringen
Als het stil wordt op het land
en er zijn donkere ravijnen
o Heer, neem dan mijn hand
laat mij niet verkwijnen
Het land heeft zo veel mooie dingen
de bloemen en al wat leeft
laat mij toch weer zachtjes zingen
er is nog zo veel dat u geeft
Leid mijn ogen naar de sterren
niet naar wolken die er zijn
mijn blik ontmoet u reeds van verre
afscheid nemen doet zo'n pijn
In mijn bagage zit alles van voorbij
het zijn diamanten van het leven
want leven is opgaand en afgaand tij
herinneringen zullen vreugde geven
In memoriam Elly Mans
04-12-1950 -- 22-06-2017

2017 - 44 - 2 november 2017

---

rondeel / herfst...
De boom die weigert in de herfst zijn blaad’ren te verliezen
doet duidelijk niet mee aan het herfstgevoel,
hij hoeft daar natuurlijk ook niet voor te kiezen.
De boom die weigert in de herfst zijn blaad’ren te verliezen
is een conifeer misschien en staat er echt niet over te kniezen,
gaat zijn gang, heeft in de natuur zijn eigen doel.
De boom die weigert in de herfst zijn blaad’ren te verliezen
doet duidelijk niet mee aan het herfstgevoel..!!
Dick Havenaar

2017 - 43 - 26 oktober 2017

---

KIND
ik kijk in je gezicht
en zie mooie ogen
wat wil je ons vertellen
en wat ga je beloven
je bent zo jezelf
en kijkt de wereld in
op je eigen manier bezig
je hebt het naar je zin
terwijl ik je aankijk
gaan gedachten heen en weer
kun je al nadoen
wat ik je heb geleerd

er komt een tijd
dat je zegt
wat ik van jou heb gezien
ja....... dat leerde ik echt
Ineke van den Berge

2017 - 42 - 19 oktober 2017

---

Engelen
Dat er een centrum is
waar vrede en recht
elkaar ontmoeten
engelen
die ons in de omgang
stil begroeten
een knipoog
van hogerhand
ook al worden we
door zorgen overmand
een weg gebaand wordt
onder onze voeten
engelen
als een bescherming
om ons heen
geen voet zal zich
nog stoten aan een steen
zo gaan we de weg
door stille duisternis
in goed vertrouwen
dat er een engel
ter bescherming is
Herman Houweling

2017 - 41 - 12 oktober 2017

---

Blauwe inkt
Er ligt een kroontjespen
zo'n ouderwetse
ik doop hem in de blauwe inkt
en aan de inktlap
veeg ik hem
schrijf letters op het wit papier
Er ligt een kroontjespen
mijn gedachten dwalen
naar schoolbanken
en het lijkt mijlenver
dat een verhaal,
gedicht zó werd geschreven
Er vloeit inkt
even voel ik
me weer dat kind
en aan het eind
is er de dromer
die altijd wel weer
woorden vindt.
Janny Brandsma

2017 - 40 - 5 oktober 2017

---

Boswandeling
Kijk…
naar de vele variaties groen
en wat deze tinten met je doen
ook naar roze en paarse kleuren
van heideplanten rondom
het is een waar welkom
luister…
de vogels vertellen het je ook
het is hier goed toeven
een land van niets hoeven
van betoveren, veroveren
geniet…
van het wandelen over het
kronkelende zandpad
van vlinders, bessen, bloemen,
de prachtige wolken
hoor de bijen zoemen
even zitten op een bankje
kijk, luister, geniet…
Emmy Mulder

2017 - 39 - 28 september 2017

---

Nooit alleen
voel je nooit alleen
want dat ben je niet
al wil dat soms zo lijken
als je niemand kunt bereiken
als je niemand hoort of ziet

voel je nooit alleen,
alleen in je verdriet
want dat ben je niet
er is altijd iemand
ergens, die aan je denkt
die meeleeft en je koestert
en aandacht aan je schenkt
al is het in gedachten
en niet in woord en daad
weet: er is altijd iemand
die jou terzijde staat
voel je nooit alleen
want dat ben je niet!
Ria Herkelman

2017 - 38 - 21 september 2017

---

Zoekende onrust
Diep in mij zitten vreemde gedachten
Niet wetende wat daarmee te doen
Gok wagen en het uitproberen
Maar wat staat mij dan te wachten?
De roep het onbekende te ervaren
En het onbehagen kwijt te raken
Mee te doen wat anderen al deden
Het resultaat als geheim bewaren?
Waarom hieraan over te geven
En die onvrede in mij te behagen

Wetende dat het mij kan beschadigen
Toch maar iets om niet te beleven?
Luisterend naar die vreemde gedachten
Doet mijn gestel wel tot rust komen
Laat het lekker in mij wegwaaien
En mij niet ernaar te laten smachten!
Jim Kloos

2017 - 37 - 14 september 2017

---

de handtas
waarheen de dame ging
ging ook haar handtasje
naar buiten of naar binnen
‘t was haar dagelijkse gang
men begreep het niet
zij had daar geen boodschap an
het handtasje was háár leven
dicht tegen zich aangedrukt
mee in de lift of het toilet
zo is het maar net
met de inhoud is ze tevree
kam, sleutels en de portemonnee
zo gaat het al jaren
dag in, dag uit
onafscheidelijk van elkaar
elkaar altijd trouw gebleven
Toni van Langeveld

2017 - 36 - 7 september 2017

---

Merel
zoekend naar water
vind je je pad
wat ben je mooi
wat ben je gaaf
och, nu ben je helemaal nat
oranje snavel
een mooie staart
je zit te zingen
dat is zoveel waard
zoekend naar bessen
je eet ze rood of groen
laat er een paar hangen
om het morgen weer te doen
Ineke van den Berge

2017 - 35 - 31 augustus 2017

---

Ooievaars
In een weiland bij het plaatsje Eén
stonden twee ooievaars bijeen
Wat stonden zij gezellig zo samen
dat konden ze beiden beamen
want alleen is maar alleen
zeker bij dat leuke dorpje Eén.
De één zei tot de ander: zeg,
hadden wij vandaag geen werkoverleg?
we moeten wel sámen werken

en ons niet tot praten beperken.
alleen als mensen samenwerken
is er voor ons reden tot werken.
Siem de Klerk

2017 - 34 - 24 augustus 2017

---

Zomer…
een jongedame in zomerjurk
op haar wangen fraaie zomersproetjes
een meerkoetma en meerkoetpa
oh kijk wat leuk
daar even verderop
meerkoetjes
juli is voorbij
augustus is gekomen
qua regen was juli wel wat nat
maar weet je lieve schat
wat de een niet fijn vindt
daarvan kan een ander juist weer dromen
het is zomer
laten we genieten
3 maanden ongeveer vaker buiten
daarna komt de herfst
met regen tegen de ruiten
geniet elke dag
alsof het je laatste zou kunnen zijn
het weer van volgende week
is NU zo belangrijk niet
kom op naar buiten met z’n allen
en geniet, geniet, GENIET..!!

Dick Havenaar

2017 - 33 - 17 augustus 2017

---

Vakantietijd
In een tijd van jachtig leven,
soms elektronisch aangestuurd.
Even wordt ons rust gegeven,
zolang onze vakantie duurt.
Even los van die momenten,
waar alle tijd is ingevuld.
Want de welvaart draait om centen,
waarmee niet ieder is verguld.
Heerlijk thuis zijn of naar het strand,
het jachten ligt dan even stil.
Naar bossen of het buitenland,
gewoon iets doen naar eigen wil.
Voldaan gevoel zal je merken,
wat je ook doet geniet ervan.
Uitgerust om weer te werken,
dankbaar zijn zolang het nog kan.
Theo van der Linden

2017 - 32 - 10 augustus 2017

---

Bretagne

Bretagne, de streek met de grillige rotsen
de hoge golven en
de uitgestrekte stranden
dat was de streek waar wij zo graag verbleven
Met de caravan op stap
de kinderen nog klein
het land van stokbrood en een glaasje wijn
Die streek zal altijd blijven
een deel van ons leven
nu alweer zo lang geleden
Toos van der Linden-Los

2017 - 31 - 3 augustus 2017

---

Leven
Geniet van elke dag in je leven
dan is het leven fijn
zonder gezeur of pijn
het is helaas niet iedereen gegeven.
Iedereen verliest wel iets of iemand,
dan is er veel verdriet,
maar vergeet zelf het leven niet
en hou met de medemens een band.
Wij kunnen niet kiezen gezond of ziek,
leven met feesten of met pijn,
wij moeten er voor elkaar zijn
bij tijden van plezier of ernstige kritiek.
Probeer dus al is het soms met pijn,
te overleven alle dag

zolang je nog leven mag
de jaren die je gegeven zijn.
Koos van Eijs

2017 - 30 - 27 juli 2017

---

Kleuren en geuren
Herinner jij je de kleur van de bloemen nog
uit de tuin van je kindertijd ?
De witte bloemen van de flox
de oranje afrikaantjes
de paarse erica's
de gele, witte en blauwe violen
de roze asters en rode dahlia's ?
Herinner jij je de geuren nog
uit de tuin van je kindertijd ?
de geur van brem en de geranium
van rozen, lavendel en van goudsbloemen
van kamperfoelie waarin bijen zoemen
van boterbloemen en margrieten langs de weg
de geur van de ligusterheg ?
Als ik denk aan de tuin van mijn kindertijd
zie ik de kleuren en ruik ik de geuren
ons oude huis, de tuin in bonte kleurenpracht
de kippen op het erf en konijnen in de schuur
de oude klomp van mijn vader tegen de muur
Het is mooi om herinneringen op te halen
en op te schrijven in gedichten en verhalen.
Emmy Mulder

2017 - 29 - 20 juli 2017

---

Avondrood
Het is een zinderend warme dag
De lucht trilt boven de heide
Het groen is groener dan het was
Een vogel baadt zich in een plas
Te warm om je heel druk te maken
Heel kalm een wandeling en
in de schaduw van een oude eik
Zzzzzzzzzzz
Als de avond valt
Is het zó stil
Je hoort alleen de vogels
In de verte kleurt de lucht
Je kijkt en raakt betoverd
door zoveel schoonheid
De eenvoud
De stilte
Het is volmaakt
Janny Brandsma

2017 - 28 - 13 juli 2017

---

Droomwereld
Vol van licht hangt

de lucht als een
deken om ons heen
golven spelen met
het zand en trekken
zo een effen spoor
waarover onze
voeten gaan.
Heel even is het,
of het leven
teruggebracht
wordt tot een
bron van goedheid
door het licht.
Alle kwaadaardigheid
lijkt uitgebannen,
alle strijd verwijderd
achter de grens
van ons bestaan.
Zo scheppen wij
onze eigen wereld,
en waarom niet.
Is er een ander plan,
een weg die nog
veel verder kan
dan ongebaande wegen.
Stapvoets lopen we
onze weg
in goede hoop
dat aan het einde
van de horizon
recht en vrede wacht
als een steeds
opgaande zon.
Herman Houweling

2017 - 27 - 6 juli 2017

---

Huilende wolken
Laat de wolken tranen plengen
op de dag dat ik moet gaan
troost zal ik je brengen
om in het leven pal te staan
Kijk naar de wolken en de zon
bezie de maan en de zee
ontvang licht uit de bron
al mijn kracht reist met je mee
In memoriam Elly Mans
04-12-1950 -- 22-06-2017

2017 - 26 - 29 juni 2017

---

(zomer)kind
kind in mij
zo vrolijk, speels
en enthousiast, spontaan
zomaar ineens ben je er weer
staat pront en fier vooraan
kijkt met grote ogen
verwonderd om je heen
de hele wereld is van jou
je bent met alles één

verliest jezelf volledig
in wat de zomer geeft
de schoonheid in zijn kleur en pracht
hoe alles groeit, bloeit, leeft
argeloos en onbewust
van enig leed of pijn
zie jij enkel maar het mooie
en kan alleen maar zijn
kind in mij
zo vrolijk, speels
en enthousiast, spontaan
ik ben ontzettend blij met jou
en laat je nimmer gaan!
Ria Herkelman

2017 - 25 - 22 juni 2017

---

Vaderdag
Pa is wel het hoofd van het gezin,
vaak ook de bron van het gewin.
Maar hoe of wanneer men Pa ook paait.
Ma is de nek waar ’t hoofd op draait.
Samen vormen zij toch steeds het beeld,
zo nodig samen wonden heelt.
Maar vandaag vormt hij het middelpunt,
met aandacht en iets extra’s gunt.
Voor mij is hij toch steeds mijn maatje,
mijn vriend, al is het mijn ‘Paa-tje’.
Hij is ook mijn steun en toeverlaat,

een raadsman als het anders gaat.
Gevormd hoe men het ook wendt of keert,
ik heb ook veel van hem geleerd.
Pa geniet van deze mooie dag,
gezond gelukkig leven mag.
Theo van der Linden

2017 - 24 - 15 juni 2017

---

HOOR
Geliefd gaan wij heen mee, en mee terug,
al zeilend op de wind; er tegen in
gespitst op waterwerveling benee - achter
'Geen toegang' vluchtig luchtig neergestreken.
Verzetjes zijn het steeds- het strandterras, daar
op stap - beschermd van hogerhand - snel
iets schielijk van een verraste gast
gejat, met vernuftig brute overmacht.
Ons strand, Vasalis noemt het haar vaderland.
Ons duin, aan mens en vos vergeven.
Ons broedsel, besmeurd, door nep vervalst.
Wij! Wij krijsen! Wij schreeuwen het uit! Maar hoor.
Hoor ons lokkend roepen ook, voorbij de branding
rond een boot. Onze blijde zeezang naar het strand.
Faas van Rietschoten

2017 - 23 - 8 juni 2017

---

Ode aan Barcelona,
De lucht zindert van ingehouden schoonheid
het licht valt als een warme mantel om je heen
mensen volgen sporen in de rafels van de stad
op zoek naar wat vervult, hoe kortstondig ook.
Toch waait een geest die alle grensloosheid tart
zij laat ons zien wat creatie juist vermag
dat voorbij grenzen van sterke overmoed, een bescheiden
en rijke geest weet hoe je wonderen doet.
Herman Houweling

2017 - 22 - 1 juni 2017

---

HEMELVAARTSDAG
Een vrije dag
Een glimlach in de agenda
Diepere betekenis verloren
Vrije dagen geboren
Als kind wist ik
Van varen op de wolken
Een geest die brandend
In mensen
Hun passie zou vertolken
Zonder passie als drijfveer
Blijft een onvervuld verlangen
Knagend, meer, steeds meer
Verstillen onze innerlijke zangen

Een drijfveer als boei in deze tijd
Met vrije dagen in het verschiet
Mooie dagen worden een feit
Het zonlicht zal over de dagen schijnen
Dromen vervullen – dromen verdwijnen
Elly Mans

2017 - 21 - 25 mei 2017

---

MOOIE MEIMAAND
Geef mij maar mei
schrijft de dichter blij
een maand om van te dromen
de zomer zit er aan te komen.
Dick Havenaar

2017 - 20 - 18 mei 2017

---

Moederdag
Elke dag is het Moederdag,
maar met Moederdag het meest.
Ze luistert, geeft advies, een lach,
Moederdag is echt een feest.
Zij is je hulp en toeverlaat,
met raad om op te bouwen.
Zegt ook eerlijk waar het op staat,

een Moeder vol vertrouwen.
Tevens is Zij een lief persoon,
behulpzaam waar het nog kan.
Een levenswijze zo gewoon,
je Moeder daar houd je van.
Door wederliefde gaat gepaard,
een Moeder ons gegeven.
Zij is het verwennen waard,
meer dagen in het leven.
Theo van der Linden

2017 - 19 - 11 mei 2017

---

HERDENKEN
We gedenken al het oude zeer
Beseffen steeds meer en meer:
De toekomst vol hoop betreden
Met bagage van het verleden
Herdenken:
Balsem voor rafelige randen
Goede hoop zal steeds weer
Inzicht doen ontbranden
Blijven herdenken steeds weer
Hoop in de hoofdrol, meer en meer
Elly Mans

4 mei Herdenken

Op deze dag
Stappen we in de Auschwitz trein
Beleven verschrikkingen en pijn
Dompelen onder in verdriet
Dat niemand ziet
Verloren mensen komen tot leven
De vrijheid werd ons gegeven
Verbinding voor altijd met het heden
Pijn in het hart door het verleden
Als pleister op de wonde
Wordt verbinding gevonden
Twee minuten stil in het hele land
Samen gedenken schept een band
Elly Mans

2017 - 18 - 4 mei 2017

---

HANG DE VLAG UIT!
Als de kersenbloesem bloeit,
alles groen is en weer groeit
de zon verjaagt de kou
en de lucht is prachtig blauw,
hang de vlag dan uit
ga alles versieren
want de koning is jarig
een groot festijn
het is tijd om feest te vieren
voor groot en klein.
Hang de vlag uit in heel Nederland
aan de hoogste toren

en aan het kleinste huis
in dorpen en in steden
op het water en bij u thuis
ga alles versieren
het is tijd om feest te vieren.
Een bijzonder jaar
de koning wordt vijftig
dat vieren wij met elkaar
in straten en op pleinen
speelt de harmonie
zingen kinderen hun liedjes
op een mooie melodie
laat maar vrolijk wapperen de
oranje wimpel en rood wit blauwe vlag
’t is koningsdag!
Emmy Mulder

2017 - 17 - 27 april 2017

---

Nood
Er is grote nood
Ogen staren in het niets
Handen vragen om brood
Er is grote nood
Van honger gaan mensen dood
In een wereld vol met kitsch
Er is grote nood
Ogen staren in het niets
Janny Brandsma

2017 - 16 - 20 april 2017

---

PASEN
Tere takken, jonge twijgen,
bloesem in de knop
beloftes die een aanvang krijgen
het voorjaar volgt de winter op
De lucht zindert vol beloften van leven
de tere twijg wordt weer een tak
de zwellende knop tot bloem verheven
voor het oog met het grootste gemak
Pasen schenkt nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een levend licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan
Laat ons het donker niet versterken
maak ons als bloemen in de knop
Pasen zal de duisternis bewerken
een nieuwe levenskracht komt op
Elly Mans

2017 - 15 - 13 april 2017

---

VOGELS
Zit ik vroeg in de morgen
voor mijn raam
zie ik vlugge vogels gaan
zij doen hun best
en bouwen hun nest

met twijg en tak.
Duif en merel
koolmees, meeuw
mus en spreeuw
vliegen van boom tot boom
en van tak tot tak
of zitten op het dak.
De regen daalt neer
bomen worden groen
hoeven wij niets aan te doen
hoe mooi is de natuur
als je er oog voor hebt
verwonder je je keer op keer.
Emmy Mulder

2017 - 14 - 6 april 2017

---

VOORJAAR
Heb je het voorjaar al begroet?
Je hoeft er niet voor te reizen
Op pleinen en in perken
Kan je het bemerken
In eigen straat of plein
Zal de belofte er zijn
De krokussen bloeien
Hoop en verwachting groeien
Vol beloftes van nieuw leven
Ook in Ridderkerk
Ziet u in park en perk
Hoop voor ieder mensenleven

Elly Mans

2017 - 13 - 30 maart 2017

---

Uitbundigheid
De vogels floten vol het luchtruim in
hun klank was hoorbaar
als een nieuw begin,
het water lag te spiegelen
tegen het grauwe riet
en aan de rand
het tere jonge groen
dat zich uitbundig
gelden liet.
En ik, klein mensenkind
zat aan de rand van het meer
mijn woorden waren schaars
mijn klank uitbundig meer.
Dat ik zoals een vogel
mijn lied mag blijven zingen
van zoveel mooie dingen
gegeven keer op keer.
Herman Houweling

2017 - 12 - 23 maart 2017

---

MILD LICHT

op de hoek van de straat
speelt een muzikant
een hond snuffelt
aan een stukje brood
vingers bewegen behendig
over de toetsen van de accordeon
mensen lopen voorbij,
soms verschijnt een glimlach
op de ernstige gezichten
en rinkelt een muntje
In de rode hoed
een kind huppelt
door de straten
in het milde licht
schittert de lente
JANNY BRANDSMA

2017 - 11 - 16 maart 2017

---

Verkiezingen
Straks stemmen wij handmatig rood,
elektronisch niet te vertrouwen.
Gewoon weer met het kleurpotlood,
voor de partij waarop wij bouwen.
We kiezen toch een eigen kleur,
soms rood of groen, blauw of oranje.
Voor samenwerking of gezeur,
op maat of politiek met franje.
Toch is het doel voor landsbelang,
men is er voor of niet tevreden.
Vol vertrouwen of soms wel bang,

bepaalt toch een keus als reden.
Vrij en vredig kunnen leven,
ook verdraagzaamheid, tevreden zijn.
Als de keus ook dat kan geven,
dan doen wij elkaar toch minder pijn.
® Theo van der Linden

2017 - 10 - 9 maart 2017

---

Ouder worden
Het leven vol momentopnamen,
van toen van vroeger hoe het was.
Van dingen die we ondernamen,
begon als kleuter in de klas.
Momenten nu even wat ouder,
een wedloop vaak met valse schijn.
Soms ook met zorgen op je schouder,
een levensloop niet zonder pijn.
We kijken om naar wat we missen,
vergelijken nu met weleer.
Zien telkens hoe we ons vergissen,
de kracht van toen die is niet meer.
Kijk nu vandaag toch naar het heden,
wat nog kan en wat nu nog gaat.
Gekregen toegift wees tevreden,
dankbaar zijn komt toch vaak te laat.
Theo van der Linden

2017 - 9 - 2 maart 2017

---

Fotolijstje
Bij het denken aan een vaag verleden
komen dromen terug naar heden
zie ik mezelf op een foto in een lijstje
als een vrolijk, olijk meisje
staartjes in het haar en sober gekleed
iets dat ik nooit vergeet.
Mijn schoenen aan vernieuwing toe
elke dag kilometers lopen
toch opgewekt en vliegensvlug
op weg naar school en weer terug.
Nu 70 jaar later in deze welvaartstijd
kijk ik met ontroering naar die kleine meid
wat blijft is bewondering,
en ook een kostbare herinnering.
Emmy Mulder

2017 - 8 - 23 februari 2017

---

rood
rood is de liefde
rood is het bloed
rood zijn je lippen
rood staat je goed
rood zijn de rozen
rood is de woestijn
rood is het gordijn
rood als scharlaken

rood in het vuur
rood is de muur
rood zijn je wangen
rood door koude bevangen
rood zijn je laarzen
rood zijn de kaarsen
rood is je haar
zoveel rood bij elkaar
Toni van Langeveld

2017 - 7 - 16 februari 2017

---

Valentijnsdag
Alles mag
op deze bijzondere dag
een dag met roze wolken
om de liefde te vertolken
Vandaag ga ik door roeien en ruiten
gooi alle remmen los
iedereen kan naar me fluiten
mijn boodschap reist door de kosmos
Vandaag neem ik het initiatief
ik wil je zeggen
"o lieve schat, ik heb je lief"
dit cadeautje is voor jou
op weg naar eeuwige trouw
Alles mag
op deze bijzondere dag
Elly Mans

2017 - 6 - 9 februari 2017

---

Aandacht
Spreken................
niet datgene zeggen
wat kwetsen kan
Kijken...................
niet langs elkaar
maar in de ogen
Luisteren..............
niet slechts horen
maar je geven
Stil zijn................
als iemand
je iets zegt
Aandacht.............
doet meer
dan je denkt
Ineke van den Berge

2017 - 5 - 2 februari 2017

---

Zoektocht naar humor
ik ging op zoek naar humor
want de mijne was echt op

en dus ging ik de deur uit
met een chagrijnige kop
het was heel lang geleden
dat ik humor had gekocht
was het nou in DEZE straat
of toch net voorbij de bocht?
ik bleef maar rondjes lopen
want niets was hetzelfde meer
waar WAS de humorwinkel nou
ik vroeg het aan een meneer
die was me jolig, maakte 'n grap
tja hij kwam er net vandaan
en wees me lolbroekend de weg
zei hoe ik precies moest gaan
en ja daar was de winkel
de etalage stond tjokvol!
zoveel soorten humor tjee!
voor elke gekheid, grap en grol
hoopvol ging ik naar binnen
maar oh wat was alles duur
dat kon ik nu niet betalen
ach dat was echt heel zuur
de winkelier had medelij
hij had nog wel een drankje
'n klein flesje voor 'n zachte prijs
want 't was echt maar een sprankje
als het drankje me beviel
zou hij een literfles bewaren
ik kon nu eventjes vooruit
en ook nog flink wat sparen
maar.........

dit heel kostbare sprankje
heb ik aan dit gedicht besteed
om u wat vrolijkheid te geven
het is maar dat u het weet
en kunt u er niet om lachen
en vindt u het geen succes
dan weet ik nog wel een winkel
u krijgt van mij het adres!
R. Herkelman

2017 - 4 - 26 januari 2017

---

Liefdesverdriet
hé lach eens even tegen me
ook al heb je nog zo'n verdriet
toe lach eens even tegen me
ook al denk je: “ik kan het niet”
voor jou staat de tijd even stil
gisteren vandaag of morgen
zegt nu niet zoveel
je zit zo vol met zorgen
toe lach eens even tegen je ouwe
want je weet toch beste meid
ik blijf altijd van je houwen
mij raak je nooit kwijt
ik kan je hiervoor niet besparen
ook al wil ik het nog zo graag
ik zou je hart willen bewaren
hou het weg van iedere blaag
maar dat kan niet
je moet zelf die lange weg gaan

waar vreugde en verdriet
samen hand in hand gaan
ik kan wel proberen je te leiden
op je lange levensloop
kom dochter van me droog je tranen
dan gaan we samen naar de bioscoop
kom dochter van me
droog je tranen....
R. Herkelman

2017 - 3 - 19 januari 2017

---

Klein geluk
Vergeet je niet, de
zachtheid van een kinderhand
de zachte grijze krullen
van je oma te strelen
na veel verdriet
de twinkel in de ogen
van een vluchteling
Vergeet je niet, het
zingen van de
merel in de tuin
de buurvrouw die
je bloemen gaf
toen je die zo nodig had
zo weelderig en mooi
Vergeet je niet, dat
die ene groet het
verschil kan maken
voor jou, voor mij

en zeg dan wij
hebben zoveel in de hand
een beetje geluk
Vergeet je niet, dat
klein geluk
steeds groter wordt
als iedereen een
beetje groet…..en
dat we ons dan beter voelen
wordt klein geluk…..groot geluk
Janny Brandsma

2017 - 2 - 12 januari 2017

---

Een positief 2017
Wees een beetje positief
dat kan de wereld kleuren
doe dit jaar niet negatief
er kan iets moois gebeuren
Praat flink naar de andere kant
kies niet de spiraal naar beneden
als we het doen in het hele land
kan het de horizon verbreden
De toon maakt de muziek
positief zijn wordt een nieuwe sport
het maakt iedereen energiek
doe mee, een jaar is maar kort
Elly Mans

2017 - 1 - 5 januari 2017

Gedicht van de week. In 2017.
Overzicht verzorgd door Faas van Rietschoten.

