
Wij verstaan elkaar
In het ruisen van het oeverriet

In het gekir van de nestelende duiven
In het zacht gehinnik van de trekpaarden

Wij herkennen elkaar
In adoratie voor de wilde veldbloemen

In bewondering voor de fonkelende sterrenhemel
In respect voor torenhoge, statige bomen

Wij voelen elkaar
In de ontluikende lente en in de warme zomerzon

In de geurende herfst en in de koele winter

Ook al leven wij verschillende levens
Ook al zijn er zeeën van jaren tussen ons

En drijft de wind ons vaak uit elkaar
Wij kijken
Luisteren
En voelen

En horen bij elkaar

Hilde Van de Meerssche, samen met de bewoners van Mercator



Een zucht van weleer
om de schoonheid der dingen 

in de natuur nu

Kristel Dierckx



De volle bloesems

pronken aan het blauw gewelf.

Deze dag is mooi.

Lutgart Govaerts



Bloesemingen
Nooit te veel bloemenconfetti aan bomen. 

Nooit te veel aroma’s van bloemen en versgemaaid gras. 

Nooit te veel picknicks met zalig veel eten en voluit van zomer dromen. 

Nooit te veel dankbaarheid dat de winter was. 

Nooit te veel vrolijkheid, goed humeur en gelach. 

Nooit te veel lanen vol seringen. 

Nooit te veel knuffels in 1 dag. 

Nooit te veel overvloed aan bloesemingen.

Team KDV De Kinderdroom



Als je in de natuur bent en alle bloesem ziet om je heen

komt er een vlaag van rust over je heen,

vergeet je al de zorgen die je ooit ergerden.

Je voelt je zo vrij als een vogel en kan de hele wereld aan.

Sara Clicteur



In iedere dag zit er wel iets moois bedekt,

Maar het is aan ieder van ons die dit ontdekt.

Wacht niet tot er iets gebeurt om te beseffen wat belangrijk is als mens in het leven,

Bedenk het duurt maar even.

Myriam Geluykens



Mijmerend zit ik op het terras,
Denkend aan hoe mooi de zomer was.

Nu dwarrelen kleurrijke blaadjes in het rond
En vallen zachtjes neer op de grond.

Ik hoor een ritselend geluid door de wind,
Ja het is de herfst die begint.

Storm, wind en regen niks houdt de herfst nog tegen.
Maar ook tijdens de ergste storm in ons leven, 

Zal je de ware aard zien van diegenen die om je geven.

Myriam Geluykens



Madeliefjes in het groene gras,

Ik wou dat het altijd lente was.

Jacqueline Abrath



Vallend blad
Daar hang je dan, eenzaam en alleen, 

op een dag dat eenieder door wind gedreven, 
in de boomlange diepte verdween.

Met je vereende krachten, bundelend, nooit opgevend, 
blinkend in de door de herfstzon verwarmde druppels van novemberregen.

Verkleurd en verdord, afscheid nemend van de tak die jou steeds, 
als een rots in de branding, van de nodige levenssappen voorzag.

Vocht dat, weldra voor een laatste keer, door je bruin verkleurde en palliatieve nerven zal vloeien.

Nu, wachtend op dat laatste briesje, dat je zal overhalen 
om als een fier blad in die ongekende diepte af te dalen. 

Nog in gedachten verzonken, mijmerend over die bloesemingen in overvloed, 
waarmee ook jouw embryonale ontluiking, ooit begon.

Werner De Backer



Het zonlicht verwarmt. 

Winteraarde breekt open.

Het zaad ontkiemt. Groei !

Linda Bolckmans



Koolzaad kleurt de velden geel

Bijen zoemen er doorheen, ze zijn met veel.

Hoe mooi is het landschap in het stralend lentelicht

Een prachtig zicht!

Angèle Michiels



De lente brengt weer nieuwe kracht

en hoop na een lange winternacht.

Theo Claessens



Kleine gelukjes

een tak vol bloesemingen

pracht in overvloed.

Ilse Laplasse



 
Laat los hoe het was,

Blijf erin geloven wat komen zal.
Immers moeilijke wegen leiden vaak 

tot de mooiste bestemmingen.

Volg daarom het pad van je dromen
Dan zal je er als mens zeker komen.

Myriam Geluykens



Natuurlijk niet, natuurlijk wel

Er zijn drie hittegolven per zomer

en dor gras wordt de norm

in de Alpen krimpen gletsjers langzaam weg

en een regenbui in Verviers blijkt een storm.

Natuurlijk niet.

Een lieveheersbeestje landt op een bloem

duiven vliegen heen en weer tussen de tuinen

opeens ligt er een molshoop in het gras

en helmgras danst in de wind op de duinen.

Natuurlijk toch?

Ik zoek kastanjes tussen de bolsters

hoor de krakende sneeuw onder mijn schoen

ruik aan een meiklokje

bewonder de grote gele zonnebloem.

Natuurlijk wel!

Sofie-Katrien Van Grinsven



 
Duizend tinten bont en groen,

de lentezon geeft me een zoen.
Tot vanavond nachtelijke rust,

het zonnetje heeft me wakker gekust.
De lentezonnestralen schijnen diep in mij:

euforie en blijdschap,
de winter is voorbij.

Marie-Louise Devroe 



Wachten op morgen
Als we naar buiten kijken

en de kale bomen zo zien staan,

die de triestige weerspiegeling zijn

van onze zorgen,

wachten we dan niet allemaal

een beetje op morgen,

wanneer de overvloedige bloesemingen

weer open zullen gaan?

Ellien Schuddinck



Al fietsend door de seizoenen
Ik fiets,

Zie, de bomen.
Geel, rood, bruin.

Ik stop,
En raap de kleuren op.

Ik hou bij, ik koester
Net zoals de herfst in mij.

Ik fiets,
En de koude raakt mij.

Ik voel ze priemen,
Mijn vingertoppen, mijn neus, mijn oren

Mijn adem, zichtbaar.
Ik verlang,

Naar warmte.
Verwinter mij.

Ik fiets doorheen de seizoenen,
Het voedt mij, met rust,

Het vult mij, met energie,
Het houdt mij, met verwondering,

Het maakt mij, met geluk,
En zie de zonsondergang.

Ik fiets naar huis
En neem afscheid, van de dag.

Zonsopgang.
Ik fiets,

In dit mooie ochtendlicht.
Met iets van mist.

Mijn dag tegemoet,
Vol moed.

Ik fiets,
En hou de bloemen, in de gaten,

Hoever staan ze,
Wanneer gaan ze voluit,

Op zoek naar het mooiste moment.
Al lenterend fiets ik mijn dag in.

Mijmerend,
Over wat gaat zijn.

Vandaag wordt het Roze.

Ik fiets,
En zie de grassen,
Ik zie ze groeien,
Ze gaan ervoor.

Het zomert.
De zon boven mij,

Met toekomst die mij voortduwt.

France Devos



Herinneringen …

Je kan ze bewandelen
Je kan er in blijven stilstaan

Je kan gewoon weer verder gaan …

Chris Dangez



Het leven verdwijnt

Met de stap die vertraagt

En het lied dat verstompt,

En alles verschrompeld

Wat eens zo onstuimig

In jeugd was ondergedompeld

Lena Roelands 



Kale bomen vertellen zoveel 

hun zoektocht naar warmte bij elkaar 

het lijkt of ze elkaar ondersteunen naar de eerste lentegroei 

hun takken verward door elkaar 

een schouwspel dat echt is, alsof het een gevecht is 

kale bomen dromen niet, ze zijn op hun hoede voor 

akelige wind en woede.

Hannelore Tielemans  



Wat een prachtig kleurenpallet...
En die zoete, honingachtige geur die binnendringt.

Dat moet de lente zijn!

Ellen Sterkens 



Mijmeringen

Als ik denk aan bloemen
dan denk ik aan zonnebloemen, 
aan het geel en hoger dan mij

aan zomerse geur
aan Moederdag

aan een bezoek aan Keukenhof.

Al de keren dat ik hieraan mag denken,
ben ik blij en gelukkig, 

dat ik het allemaal mag meemaken
dan voel ik dat ik leef.

Als ik denk aan lente
dan denk ik aan

de zon
de bomen in bloei

het groen
en de tulpen.

Als ik denk aan de schepping,
dan denk ik aan dieren

aan het opbouwen van een stad
aan Adam en Eva

aan nieuw leven – aan geboorte.

Als ik denk aan vogels die fluiten
dan denk ik aan de nachtegaal

aan het ’s morgens wakker worden en genieten
aan de zon die opkomt

en aan mei wanneer elke vogel een ei legt.

Betsie – Martha – Mia – Delphine – Josée – Anny – Gilbert – Bettie – Lisette – Roland - Maria
Bewoners van Kapelwegeltje



Niets zo puur en echt als de natuur,
Een bloem kan niet worden nagemaakt

Een boom evenmin
Er bestaat geen substituut voor gras

Gras is gras.

Niets zo mooi als de natuur die zich als vanzelf herstelt na een droge zomer
Niets zo mooi als de bomen die hun blaadjes verliezen als teken

 om los te laten en verder te gaan
Niets zo mooi als sneeuw die een wit deken legt over het lelijkste gebouw

 in de streek.
Ik kan het bijna ruiken als er sneeuw op komst is, jij ook?

Nathalie Vonck 


