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Tranen komen van de wind

gedichten en kunst bijeengebracht
4

5

Woord vooraf

Het jaar 2019 stond in de gemeente Noordwijk voor
‘Cultuur Verbindt’.
Juist niet de handicap of beperking staat voorop, maar
de creativiteit en geest vertaald in woord en beeld doet
talenten ontluiken en mensen verbinden.
Dit hebben we mogen ervaren door de vele enthousiaste deelnemers tijdens het zomerfeest in de cultuurtent. Menig gedicht en schilderwerk kwam daar met
volle overgave tot bloei.
Om dit gedachtegoed niet verloren te laten gaan, zijn
we mede door het toekennen van de subsidie door de
gemeente Noordwijk in staat gesteld, deze gedichtenbundel te realiseren.
De gedichten in deze bundel zijn geschreven door deelnemers van de Dichterbij Poëzie workshops.
Deze vond plaats op de zomerfeesten van 2018 en
2019 bij ’s Heeren Loo op het woonzorgpark Willem
van den Bergh in Noordwijk, en vanuit dagbesteding
De Strandjutter en dagbesteding Paspartoe Noordwijk.
Begeleider Ron Goud heeft als doel de dichter in de mens
aan te wakkeren en talige vermogens te stimuleren.
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tranen

I

k heb tranen
in mijn ogen
zie je tranen?
de tranen
komen van de wind
zijn voor mijn moeder.

Herre de Jong
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knuffelbeer

M stof roze met bruin in de oren
ijn kleine beertje

knuffelbeer stof ziet er uit als een hondje
maar voor mij is het me beertje
waar ik met mijn broer Eric mee speelde
in het poppenhuis en andere spelmomenten
nu staat hij op een plankje
gehecht en iets van vroeger

terug naar de schoolbanken

T

erug naar de school
naar de leersommen
ik schrijf ze op een blaadje
om door te stromen naar het vmbo
dit klinkt als dat ik ergens naar toe ga
dat ik iets wil bereiken
dit is een mooi verhaal
mijn beperking is minder geworden
dat is een stap vooruit.

Saskia Zoet
Wouter van de Mortel
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doek vol herinneringen

D weer even terugdenken aan het kind zijn
e geur van het stof opsnuiven

waar je zorgeloze momenten nog kan vergeten
het oude stoffendoek
de herinneringen van vroeger
de momenten van toen
draag ik altijd bij me in mijn gedachten
een doek vol herinneringen
de geur van oud muf stof
waar ik ook heen ging,
altijd was het bij me.
altijd bij mij, waar ik ook was
vertrouwd, de geur van oud stof
de geur van vroeger
de rood-blauwe lijnen die langs de hoeken lopen
het rafelende katoenen stof
van de jaren die zijn versleten.

Jamie Lee Vermeer
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rijmen op het Zomerfeest

k

ort en krachtig
zo zijn mijn zinnen
zo kan ik mijn leven winnen.
wind
ik kan heel goed uiten
maar met die harde wind
gaat het slecht buiten.
aan portretten tel ik er zes
geinig ook
ik ontmoette een prinses

de lucht zier er uit
alsof het gaat regenen
sommige mensen kunnen
er niet tegen
met rijmen komt niet alles
bovenop
niet alles komt
uit mijn knappe kop.
hoeveel tekst heb ik geschreven
dat wil ik effe weten

waren er nog meer mensen
die gingen rijmen om er een boekje
van mee te nemen

jouw inspiratie heeft mij geraakt
ik had in de gaten
dat rijmen in mij opkomt

op dit zomerfeest
is het best kabaal
maar tegen de mensen hier
wil ik zeggen
bedankt en dag allemaal.

best vervelend die harde wind
nou ja, niemand wint

ik heb pagina’s gevuld
met goed nieuws en geduld.

heel veel mensen
willen hier naartoe gaan
wist je al hier is
ook een voetbalgolfbaan

Jari Tilma
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Mariahoeve

M met een paard ervoor

ijn vader heeft met een karretje gelopen

om melk te verkopen
van de koeien die ik meld
met van die vinger
en koptouw achter de horens
maar ja, dat was vroeger
de boerderij is niet meer
alles is in de brand gevlogen
het leven is zwaar geworden
de naam is ook weg
maar ik heb de boerderij weer gemaakt
in een gedicht.

Rinus Blom
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witte koekjes

B

oodschappen doen
in de winkel
koekjes kopen
witte koekjes
witte koekjes
voor Bartje
Bartje is lief, hè?

Bart Louwerse

dat wil ik hier even kwijt

p

ap en Mam
mag ik even wat
van jullie tijd
jullie houden van mij
ik van jullie
dat wil ik hier even kwijt
jullie staan altijd voor mij klaar
gaan overal met mij naar toe
jullie vinden mij niet raar
van mijn zorgen worden jullie nooit moe
pap en mam
bedankt voor jullie tijd
ik hou van jullie
dat wil ik hier even kwijt

Jeroen van Katwijk (Guijt)
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gebroken engel

T

wee mensen die getrouwd zijn met elkaar
willen graag een kindje
en als de dag daar is dat het geboren wordt
blijkt het een gebroken engel te zijn
je wilt het haast niet geloven
dat jouw kind een beperking heeft
de waarheid is hard je ongeloof groot
moet mij dit overkomen
hoe gaat het nu verder met dit kind
zal het ooit leren lopen en praten
velen vragen waarop je geen antwoord weet
zal proberen het te aanvaarden

ze gaan nu hem of haar eigen weg
in deze maatschappij
daarmee willen ze zeggen
het is goed om een gebroken engel te zijn.

Benny Willems-Zaal

je kind groeit op in deze tijd
het valt voor hem of haar niet mee
krijgt tegenslagen te verwerken
die hard zijn en gemeen
maar het tegendeel is waar
ze leren lopen en ook praten
maar is anders dan de mensen
en dat doet pijn
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dat ene

I

k doe dat ene
hier vlakbij
met een racket
en een shuttle
of nee, met een racket
en een bal
ik heb het al drie keer gedaan
het heet padel-tennis
met een bal
Jaap vroeg mij om mee te doen
met de bal
de racket heb je vast
de bal laat je los
dan sla je tegen de bal
naar de overkant
over het net
dat is fijn
want dan kan ik terugslaan
als hij terugkomt.

attractie

M zo hoog

et de heartbreaker

voelt heel leuk
kan je alles
goed zien
ja
ja, leuk
ik vind alles leuk
ja
over het zomerfeest.

Amber Hoogduin

Astrid Teeuwen
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ik kijk de vrouwen

I

k kijk de vrouwen
nog steeds
het Nederlands voetbal
omdat ze het onwijs goed doen
ze worden kampioen
met een bal en een voetbalschoen
als een legioen
daar kan niemand meer
wat aan doen
wat zouden ze met poen
moeten doen
ze worden het
oprecht kampioen!

Bart Vliem
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dit gaat allemaal over mij

G

uus houdt van spelen
spelen met verf
zodat het een plaatje wordt
een plaatje
een foto van Guus
plaatje vertelt
vertelt een verhaal van Guus.

Guus Michel

bontje

K

roelen met dat bontje
hij hield er maar niet mee op
een schapenbontje
een brandveilig bontje
op Texel worden ze gemaakt
voor over mijn stoel
als het koud is
en voor op mijn bed
als het koud is
als ik jarig ben
geef ik eierkoek aan de wol
mag hij met mij mee
naar mijn werk
laat Gijsje thuis
hij is ingeënt
met beveiligingswater
in een ijzeren trog
achter de toonbank
om te voorkomen dat het bontje
in lichterlaaie gaat.

Arja de Wit
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Pipercup

O een propellervliegtuig

pgestegen met een Pipercup

een sportvliegtuig
Zestienhoven, 27 maart
dan voel je verliefdheid
door de motoren heen
boven Nederland
boven de wolken
door het raampje
met mijn oom en vriend.

Gijs ten Wolde
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Berghjournaal

M Jan Smit zoenen

ijn vader geweest, in de tent

niet de echte, maar een cd
dansen in de tent,
naar links, naar rechts,
naar links, naar rechts
vader filmen en Jos van Vliet.

Martijn Kraaijenveld

B

erghjournaal
één van mijn favorieten
een gezellige sfeer
op vrijdag
die de DJ draait
samen presenteren
video’s aankondigen
interviewen
dit is wat ik wil!
gedichten schrijven
is als een gezellig interview
een Berghjournaal
op papier.

Wouter van de Mortel
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de toren van Blijdorp

D in Rotterdam

at is de dierentuin

heel lang geleden
ik weet niet hoelang
in die toren geweest
toen kon ik nog klimmen
met de trap naar boven
dan zie je de dierentuin
en heel in de verte
de Euromast
en naar de schepen kijken
de toren is weg
dat is mijn herinnering
mijn herinneringsplaatje
omdat ik groot ben
is het een herinnering.

Teun de Ruiter
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als ik jarig ben

A

ls ik jarig ben
dan weet ik wat ik wil krijgen
een koffiezetapparaat
een bruine om mee te gooien als ik boos ben
voor op mijn kamer
zelf koffiezetten op mijn kamer
en als ik boos ben
dan kan ik ermee gooien.

krabbelen

K

rabbelen
ik ga weer krabbelen
met rood
op een blaadje
een brief
in mijn kantoortje
voor Rob.

Nel van Diejie
Greet van Veen
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winkeldame

W met allemaal klanten erin
inkeltje gemaakt

winkeldame
dat ben ik
de vlag uithangen
de kassa-la erin
de spullen naar buiten
zeker op maandag
als ik er niet ben
moet iemand anders het doen.

Manuele Felten
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sneeuwpop

E

en pop van ijs
met armpjes van takjes
ogen van waxinelichtjes
een sjaaltje en een hoedje op
beneden op een parkeerplaats
regelt het verkeer.

Sylvana Kiliç

Kattukse luchten

K

ijk naar luchten
buiten naar boven
dat witte
dat is de lucht
dat het goed zit
dat het niet in de war zit
achter het kerkhof
achter de duinen
dat hij-je in Kattuk
al die zee
al die druisende golven
al dat water gutst aan je voorbij
al die schepen wat.

Ria Guyt
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kaas

K

aas
Kaas is kaas.

Angelique Sip
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Blijdorp

B

lijdorp is een dierentuin
met personeel
en zebra’s met strepen
slangen sluipen rond
olifanten eten met hun slurf
de takken van de grond
schildpadden kruipen
met een kapje op
met sla in hun mond.

Feyenoord

A

ls ze schoppen
scoren met hun benen
en koppen
gaat heel Nederland winnen
want Feyenoord scoort zoals het hoort.

Rob Eroeboen

Chantal van der Linden
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lief kijken

I

n Noordwijk Zee
lekker zitten
buiten
op een stoel
lief kijken.

Henny Brouwer
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vrijdag de dertiende

V

rijdag de dertiende
is een feestdag!
dan komt mijn moeder!
want dan is het als een minuutje stilte.

Monique Kops
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carnaval

C

arnaval
feest met een mutsje op
mag ik mee
feestvieren?
En koffie?
Ja!

Jans Schoolwerth

Duitsland

I

k ben veel in Duitsland
da’s mijn eerste man
op de Duitse autobaan is het druk
altijd druk
daar weet u misschien ook wel
zelfs met de brommer
zou ik nou niet meer doen
als ik wegging, hoop spullen bij mij
onderweg afgestapt
om te ontbijten en zelfs ijs eten
in Neurenberg
mooie stad
is een keer wat anders
als je weggaat, dan wil je
dat het daar anders is
dan dat het hier is
leuk om ergens anders te wezen
daar krijg je herinneringen van.
als het in Duitsland mooi weer is
dan kan je daar goed buiten eten
Duits eten is lekker
Duits is anders
als je in Duitsland bent
vraag het maar aan de mensen.
Joke de Leeuw-van Kampen
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happies

E

ten
aan de Rijnstraat
happies
buiten
eten
spruiten lust ik niet
gebakken aardappelen wel.

Elly van Espen
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après-ski

I

k ging naar après-ski
met familie naar Nieuw-Vennep
het was gezellig
groot en druk
binnen droog
en goed dansen
met alcohol als drankje
op zaterdagavond
tot diep in de nacht
met de taxi terug
het is weer achter de rug.

mooi hè!

E

cht mooie wolken
grijs en wit
zijn de wolken
de wolken
van de Noordzee
mooi hè?

Hans Kuiken

Jelle Hoogeveen
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judo

S

oort stoeien
opzitten
op de mat
in de gym
met die jasjes.

Rick Koele
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Knex

nieuwe kamer

D achtbanen

N mintgroene kleur

via een boekje
goed hè?

de grootste van de Willem
radio in de kast
senseo aan de muur
tv aan de muur
hele grote.

aar maak ik het mee

Denise Janssen

ieuwe kamer

Willeke Schäperkötter
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vakantie

G in de reisorganisatie
ezellig op vakantie

alles bezichtigen
oude huizen
koffer met kleren
gezellige groep.

Willie Romein
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lievelingspop

M

ijn pop
mijn pop heeft geen naam
mijn pop slaapt
in de kast
in een kast
op mijn kamer
daarom.

Yaneth Bierhoff
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trucks

I

k ben er gek op
trucks zijn vrachtwagens
net als op de Truckerrun
heel veel vrachtwagens
ze toeteren
bruuup
ze rijden
ze rijden naar de bollenstreek
om een rondje te rijden
leuk om in te zitten
lekker hoog en
hoog zitten
meerijden
naar de auto’s kijken.

René van Gijlswijk
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halo

R

ing om de zon
boven de duinen
hadden we het boven ons staan
regenboogring
om de zon
boven aan de trap van Rinus
die hele vervelende trap
last van je kuiten.

Kim Veenstra

auto

D op de plaats van bestemming
ie komt vanzelf

achter het stuur van BMW1800
de duw in je rug
de motorkap gaat van voren open
achter het raam
dat weet ik nog wel
vier cilinders in de v-vorm
vier wielen en een carrosserie
eindje om
door de Bollenstreek
met mijn vader, moeder en zus
Kees
sleutel in het contact steken
draaien
en dan brrrrrr…

Kees Varkevisser
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nachtkastje

N witte schelpjes op mijn nachtkastje
achtkastje bij het raam

bij het raam
omdat het een mooi uitzicht is
in de vorm van een hartje
van blijdschap
om mijn opa te herinneren
om te zien van alles
sterretjes, halve maan, volle maan.

Femke Gips
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luie dag

D de hitte maakt me glim en glans
e zon brandt mijn hoofd leeg

de zandkorrels tussen mijn tenen
zo groot als mijn gedachten
lui en nutteloos niets bereiken
ik leg mij neer en druk mijn vorm
in het zand en laat mijn sporen na.

Ummu Hoplar

kamp

Z

wemmen met vrienden
patat eten
Ter Aar was mooi
met juffen, vrienden, meesters
omdat het gezellig was
met de klas
een jaar geleden
dinsdag negen uur
lekker warm
met de bus
terug naar school
gezelligheid
mooie tijd
om nooit te vergeten.

Guillermo Emmelkamp
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golven

B

ergenachtig
heen en weer
heen en weer
het geluid van de golven
het geluid van de zee
achter de duinen
vlakbij de natuur
daar hoor je het
soort gezoem.

Dominique Crooymans
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schrijf dat maar op!

D die kan botsen
ie botsauto

een botsing maakt plezier
géén ongeluk
plezier met feest
botsauto geeft gevoel
gestuurd gevoel.

Monique de Jong
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in de strandtent

I

sportdag

A

n Katwijk heb je ook een
strandtent
met allemaal tafeltjes
en met muziek
met mijn mama
lekker iets eten
een broodje gezond
omdat het lekker weer is.

lles leuk
alles wat ze hadden
vooral de stormbaan
klimmen, klauteren en springen

Ruud van Duyn

hindernisachtig
soort parcours
waar je doorheen moet
wat je ook weleens ziet
in van die tv-programma’s.

ik hou van krachten meten
en uitdaging
en alles
soortement van luchtkussen

Max Kahlman
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aangekomen

I

k ben aangekomen
het gaat omhoog
in je nakie
in de badkamer
’s ochtends vroeg
voor het eten
na het wegen
voel ik mijn benen
voel ik ja
voel ik mij beter
in mijn lichaam.

Tineke Hoogeveen
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Gedichten en kunstwerken zijn
gemaakt door deelnemers aan het
zomerfeest op het woonzorgpark
Willem van den Bergh in Noordwijk.
bijzonder dank aan ’s Heeren Loo
en Gemeente Noordwijk.
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