
Hallo beste mensen, 

We zijn al weer ’n maand verder en kijken in alles vooruit… 

De dag dat ik dit zit te schrijven hebben we weer kunnen luisteren 

naar een persconferentie van Mark Rutte. 

Alles lijkt een heel klein beetje beter te gaan met de corona-cijfers… 

Redenen om al te gaan kijken naar kleine versoepelingen. 

Zouden we nu dan toch écht de goede kant opgaan? 

Maar ze zijn héél voorzichtig: alleen in het geval, dat de berekeningen 

ook écht uitkomen, kan er versoepeld worden. 

Nou, er zullen in ieder geval al veel mensen zijn, die alleen al door dit 

bericht een beetje vrolijker worden. 

We zullen het zien, of inderdaad per 18 mei de cijfers nog steeds 

dalende zijn, want dan gaan we toch langzaam maar zeker met 

stukjes en beetjes de normale richting weer op. 

Afwachten dus. 

Wat zal het fijn zijn, als we weer fijn gewoon naar alle bijeenkomsten van 

onze Seniorenvereniging kunnen en natuurlijk ook naar alle andere 

feestjes, reisjes en alles waar een mens zoal heen kan. 

Ik hoop dat de amateur-toneelverenigingen deze zomer weer aan het repeteren 

kunnen slaan, zodat we volgend jaar in het hele vroege voorjaar weer naar 

de uitvoeringen kunnen. Want wat is dat altijd leuk! 

Maar zo heeft ieder van ons z’n eigen dingen, waar ze weer graag heen kunnen 

gaan. Intussen moeten we het tot die tijd nog gewoon ‘rustig aan’ doen. 

Deze maand kunnen we in ieder geval op t.v. kijken naar Het Songfestival 

vanuit ons eigen land! Dat is lang geleden, dat wij als land het konden en 

mochten organiseren! Hoop, dat er wat mooie liedjes ‘voorbij komen’.  

 

Het woord ‘rust’ bracht me bij een gedicht wat ik nog in m’n schrift heb staan. 

Dit heb ik geschreven in juni 2001. 

Heb het weer uitgetypt voor u allen. 

Het is geen hoogdravende poëzie, maar gewoon het weergeven van 

mijn gevoelens op dat moment. 

Misschien kan een ander er ook van genieten. 

 

Wens u allen weer een mooie maand toe! Met veel zon, maar ook op 

z’n tijd wat regen, hebben we ook hard nodig… 

 

 

                                                               Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 

 

 

                                        

 

 



  = RUST = 

 

Een klaterende beek, het koele bos. 

Uitgestrekt lig ik op ’t zachte mos 

en kijk naar ’n fractie van de wolken 

en luister naar ’t vogelkoor van hen, die dit bos bevolken. 

 

Alleen geluiden van dieren en van de wind. 

Ik lig hier zo ongedwongen als een kind. 

Helemaal alleen, niemand om me heen. 

En toch voel ik me niet eenzaam, o nee… 

 

Want er zijn zoveel gevoelens en herinneringen in m’n brein, 

zodat ik nooit eenzaam hoef te zijn. 

Ik hoef m’n ogen maar te sluiten 

En dan dring ik al ’t andere buiten. 

 

Dan ben ik daar alleen met m’n gedachten. 

Ik hoef ook nergens op te wachten. 

Alles laat ik door me heen stromen. 

Alleen een heel gelukkig mens kan van zoiets dromen. 

 

En ik, ik ben toch maar ’n eenvoudig mens: 

ik voel dit alles onbegrensd. 

Als ik m’n ogen weer open doe 

komt het dagelijkse simpele leven weer naar me toe. 

 

Dan kan ik er weer ’n poosje tegen. 

Niets kan mij echter nú al bewegen. 

Nu even nog dat koele bos, die klaterende beek. 

De rest dat komt wel weer, van de week… 

 


