
Hallo beste mensen, 

 

We zijn al weer ’n maand verder. 

De krant en de beelden op t.v. vertellen zoveel over Oekraïne en alles wat 

daar mee samenhangt… 

Daarom wil ik me nu maar op wat andere dingen ‘storten’. 

Het weer bijvoorbeeld: het was géén 1 aprilgrap: SNEEUW!!!. 

Hier in Brabant viel het nog wel mee maar meer noordelijker in ons land 

was het behoorlijk raak. 

Het was gelukkig van korte duur.  

Weer ’n paar dagen met veel regen en wind, gepaard gaande met het 

neerdwarrelen van Sahara-zand, dat kregen we er ook nog bij cadeau. 

Maar die regen was weer hard nodig voor de natuur. 

Zelf was ik al weer verschillende keren met de waterslang in de weer 

geweest. Want je wilt toch wel bloemen in je azalea’s hebben, geen 

verdorde knoppen. 

Deze week (ik schrijf dit op maandag in de Goede Week) kunnen we op 

Witte Donderdag The Passion op t.v. weer kijken, vanuit Doetinchem. 

‘k Vind dat zelf heel mooi om te zien: tóch het echte verhaal maar in een 

ietwat moderner jasje gegoten. 

Het is daardoor ook voor de jongere generatie mooi om te kijken.  

Ik hoop, dat er weer veel mensen naar hebben gekeken en het ook mooi 

hebben gevonden. 

Deze week een paar prachtige dagen van rond de 20 graden, dus het 

voorjaar dient zich nu écht aan op weg naar het Paasfeest. 

 

Donderdag eerst nog ons super-seniorenreisje naar de vlindertuin Klein 

Costa Rica in Someren. Ik verheug me er echt op, er even tussenuit. 

Als je ouder wordt is het immers heel fijn, samen met leeftijdgenoten zo’n 

halve dag te kunnen genieten en dan nog een heerlijke uitgebreide 

koffietafel bij Dave v.d. Burgt als afsluiter. 

En dan ook nog The Passion op de t.v. er achteraan. 

Als dat geen prachtige Witte Donderdag is… 

 

Je ziet her en der weer mensen volop in hun tuin bezig. Het is LENTE. 

Laten we er maar weer heerlijk van genieten, van die voorjaarszon. 

Vitamientjes D binnenhalen, da’s goed voor de huid en ook voor onze 

botten. 

Ik kreeg nog even, al zittend in de tuin in de zon, wat inspiratie. 

 

 



                                    

 

                                      VOORJAAR. 

     

Hoe heerlijk is het in de lentezon. 

Al wandelend voel ik de stralen in mijn snoet. 

Zo zonder zorgen wat ‘meters afleggen’. 

Dat doet ieder, die het nog kan, zo goed. 

 

In tuinen zie je de bloemen ontluiken. 

Heel de lange winter waren ze in diepe rust. 

Nu worden ze weer aan het werk gezet. 

De natuur doet dat zo ieder jaar heel bewust.  

 

Ook in je eigen tuin kun je al dit fraais aanschouwen. 

Het is echt zo mooi, als je de eerste vlinders ziet. 

O.L. Heersbeestjes zie je ook weer overal ‘trippelen’. 

Kijk dus maar goed rond en geniet. 

 

Genieten van die alledaagse kleine dingen: 

daar haal je weer nieuwe energie vandaan. 

De vogels: weer kwetterend en fluitend. 

Ja…laat de natuur haar eigen gang maar gaan! 

 

 

                                       Warme groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


