
 

Zomerdroom          

 

Het is zomer in het dorp.          
De vogels fluiten me wakker 
en de zonnestraal op mijn gezicht 
verraad een prachtige ochtend.  
 
Ik wandel door de straten 
en zie om me heen mensen stralen. 
Ik groet wat mensen, loop door prachtig groen 
praat en hoor de prachtigste verhalen 
 



Ik loop langs school, zie spelende kinderen, volle klassen 
Ik zie bruisend leven, op prachtige terrassen. 
Ik zie vrijwilligers klussen op banen en velden 
Zodat supporters weer kunnen juichen voor hun helden. 
 

 
 
Het is winter in ons dorp         
De egel heeft zijn winterslaap 
De gordijnen zijn dicht 
En draai mezelf nog een keer om. 
 
Ik slaap, het dorp slaapt 
Ik zie lege straten. 
de bomen zijn dor en kaal. 
De kroeg is gesloten en verlaten 
 
Ik loop langs de school, zie lege speeltoestellen 
De klussende vrijwilliger heeft winterstop 
Zit thuis te denken aan die bruisende zomer 
Want hij wil zo graag……. de zomer in zijn kop 
 



In onze dorpen is het al jaren winter.       
Geen opkomend blaadje of een vlinder die de lente voorspeld 
Wel vele voorgespiegelde verhalen gehoord 
wat dan als waarheid en snel uitgevoerd word verteld 
 
We zien geen woningbouw,  
wel ledenaantallen van verenigingen sterk dalen 
de leefbaarheid van onze kernen staat flink onder druk 
en de dorpshuizen hebben het hard te halen. 
 
Verenigingen moeten gedwongen samen,  
wat de reisafstanden vergroot 
minder kinderen op onze basisscholen  
als dorpsraden zijn we bakkers, zonder brood 
 

 



Ik wil het komende jaar weer zo graag een beetje lentekriebels   
krokussen die opduiken uit de grond 
weer een beetje lief, beetje perspectief 
dorpen weer “in de kern” gezond 
 
Lente staat voor vruchtbaarheid, voor voedselproductie 
voor nieuwe kinderen, jonge boeren. 
voor alles waar wij als dorpen zo trots op zijn. 
want zij vormen ook de basis van onze nieuwe contouren. 
 
Lente staat voor langere dagen, het zonlicht sterker 
Voor nieuwe “opgewekte” energie,  
voor verantwoordelijkheid pakken voor de toekomst, netjes verdeeld over 
dorpen en kernen 
en niet alle windmolens en zonneparken bij die of bij die.  
 

Voor de drie kleinste kernen moet er een inhaalslag komen   
en daarvoor moeten er simpelweg snel 100 woningen per kern worden 
gebouwd. 
want voor dat kunstje en de ooievaar. 
ben ik simpelweg te oud. 
 
Ik, ik heb ook een zomerdroom        
niet zomaar een droom 
maar gewoon, een zomerdroom 
 



Op een bankje in de zon, verbeeld ik me het een en ander. 
en hoop dat mijn droom in werkelijke toekomst veranderd.  
 
Ik zie schitterende woning bouw, 
wat jaarlijkse minimaal 10 huizen telt.  
Ik zie een pamflet met leerkracht gezocht. 
en groeiende ledenaantallen worden door alle clubs gemeld 
 

 
 
Ik zie leven in de b(r)ouwerij         
dorpen vol met activiteiten en evenementen 
zie themadagen, zie braderie 
hoor muziek, zie volle tenten. 



 

 
 
Maar ik zie ook die vrijwilliger, die stille kracht      
die waant zich door sociale controle veilig en geborgen 
en met de rijdende winkel door zijn dorp 
heeft hij een leven zonder zorgen 
 
Hij verplaatst zich makkelijk van A naar B 
door de bus die hem daar brengt 
en met de hulp van zijn buurjongen 
is hij helemaal in zijn element.  
 
In het dorp waar hij ooit geboren is en hopelijk ooit weer zal gaan. 
stond zijn eerste kleine woning, zijn tussenhuis, en opgewerkt naar vrijstaand.  
en nu hij…… vanuit zijn aanleunwoning door het dorp heen fietst. 
is hij zo blij als een vogel…… want in zijn dorp is hij toch het liefst.  
 

 



Mijn zomerdroom, onze zomerdroom      
het is nog niet te laat 
maar er moet wel iets gebeuren 
als u die boodschap maar duidelijk verstaat 
 
en ook al is het nu in onze dorpen winter. 
Ik hoop dat u met mij een mooie lente besteld 
want die zomer moet zo prachtig zijn 
is mij in mijn dromen ooit verteld.  
 


