
Hoera het nieuwe jaar komt eraan.
Alle cadeautjes zijn mooi ingepakt.
Ringelingeling, wat zit er in?
Tijd voor elkaar,
Een toverdoos vol wensen voor dit jaar,
liefde, vriendschap en geluk
Ijs met slagroom, taart en geluk?
Klaar ... dan starten we het nieuwe jaar
2004 wordt prachig, echt waar!

Hapjes en drankjes, snoep en koekjes,
allemaal heel lekker, maar nu even aandacht.
Reuze dingen zou ik je willen geven:
tijd om een gezellige babbel te slaan,
een jaar vol vreugde en liefde,
lang leven, dat wens ik je toe.
Ijverig studeren en leren zal ik doen, maar eerst
...
knallend vuurwerk!
2005 wordt een pracht van een jaar.

Gloednieuwe kleren, gel in het haar.
En zo zijn we klaar voor het nieuwe jaar.
Lekker eten, een beetje wijn,
Uitstekend, wat een festijn.
Kleurige pakjes vol nieuwsgierigheid openmaken
Knus in de zetel nog een nootje kraken.
Iedereen is blij
Gewoon zoals wij.

Nieuwe tijden staan voor ons klaar.
Ik heb heel wat dromen voor dit jaar
Een heleboel wensen zijn in de maak.
Uren vol liefde, plezier in je taak.
Weinig regen, veel zonnestralen
Ja, heel veel mooie verhalen.
Alles tesamen, vanaf oudejaarsnacht
Allemaal voor jullie bedacht.
Reden genoeg nu om te feesten.
2005 smakkerds.

(gemaakt door leerlingen uit de 6de klas -
(ingezonden door Lut Coorevits - VBS uit
Desselgem)

Dit is mijn echte laatste nieuwjaarsbrief,
vol goede voornemens en wensen.
Geen klein kind meer, nog niet echt groot,
stap ik wat onwennig in de wereld van de
volwassen mensen.

’t Wordt voor ons allemaal een jaar
van zoeken en proberen.
Hou je goed humeur alvast maar klaar
want ik moet nog heel wat leren.

Ik wens je veel humor en geluk
en liefde voor gewone dingen,
veel lachen, ook al gaat er soms wat stuk
een zomerse zon om je hart te laten zingen.

Zo wordt 2005 een jaar
vol lieve, heldere kleuren.
We maken er samen het beste van,
wat er ook moge gebeuren!

(ingezonden door Rita Thienpont uit Zingem)

Doktersvoorschrift

Fuivito plezierpoeder:
slik dit poeder om ter meest
en je leven wordt een feest!

Humerum Goedvoelsserum:
een prikje van dit wondervocht
als je even somber zijn mocht!

Frizzo Bruis:
de belletjes in zo een bruistablet
doen je glunderen van de pret!

Vivabel pleisters:
je wordt nog mooier dag na dag
als je die gebruiken mag.

Straaldoekjes:
Als de zon weer niet schijnen kan
geven ze weer elan!

Gibberzalf:
deze creme werkt heel zacht
en zorgt dat je weer lacht!



Gebruiksaanwijzing:
als je dit doet is het zonneklaar
dat jij geniet van het nieuwe jaar!

In 2004
hakken we niet alle armen af die zich naar ons
uitstrekken,
barricaderen niet alle ramen en deuren,
vullen we niet alle putten met giftig water,
bouwen we ons huis niet op de rots van een
ontoegankelijke nee,
snijden we onze tong niet af,
werpen we hun die ons lief zijn geen handenvolle
stilte en eenlettergrepige woorden van
verachting toe,
vergeten we de naam van onze bakermat en ons ras
niet,
oordelen we over onszelf en anderen niet te streng,
veroordelen we onszelf niet tot voortdurend
wachten en niet aflatende eenzaamheid,
wachten we op de tedere komst van de lente.

(naar een gedicht van Octavia Paz)

Het nieuwe jaar mag ons met wonderen zegenen;
het mag regenen:
gezondheid
blijheid,
vrede,
lekker eten,
goud en diamanten,
veel vrije tijd,
madeliefjes (om aan jou te geven)

Ik zou graag
heel lang leven
Zonder beven,
nemen maar ook geven.

Ik zou graag
in een land wonen
met veel bloemen en bomen,
waar ze goedheid belonen.
Ik zou graag
minder zagen,

minder klagen,
minder plagen.

Ik zou graag
hren vogels fluiten,
mijn emoties uiten,
louche types buiten sluiten.

Ik zou graag
zingen en dansen,
lekker schransen,
talen leren – ook Franse.

Ik zou graag
mama en papa soigneren,
veel leren en presteren,
charmeren en waarderen.

Ik zou graag
weinig haten,
met iedereen praten,
zorgen achterlaten.

Ik zou graag
stress en ziektes bannen,
Werken aan toekomstplannen,
voldoende ontspannen.

Ik zou graag
aandachtig zijn in klaslokalen,
een getuigschrift behalen,
niet verdwalen.

(ingezonden door Isi Aerts uit Edegem)

Van voor naar achter,
op en neer,
kijk naar mij,
hier sta ik weer.

1,2,3,4,
met een brief
van papier.

Soms ben ik triest,
soms ben ik blij,
soms heb je wel
wat last met mij.

Maar dit



moet je weten
mag je
niet vergeten:

ik zie u graag
en een zoen
van jouw
kapoen.

2004 raasde weer voorbij
in sneltreinvaart.
We zijn weer wat ouder,
we zijn weer allemaal verjaard.
We zijn weer wat wijzer, sommigen wat grijzer.
Weer een paar kilootjes meer.
Weer, weer, weer,
soms deed het zeer.

Het liep niet altijd zoals gepland,
niet bij mij, niet bij u, niet bij allemaal.
Slecht nieuws op televisie, of in de krant:
oorlog, ontslagen, moord, een triest verhaal.

Maar vergeet de dagen van verdriet,
en luister naar dit lied:

“Het leven is iets raar,
soms doet het pijn, soms is het fijn,
haat en houden van elkaar.
Denk aan de dagen van plezier,
geniet maar van elk kwartier.
Lachen is plezanter en het kost geen cent,
’t is minder vermoeiender dan een zure vent.”

Ik sta hier,
met een stuk papier.
Ik ben klaar,
voor het nieuwe jaar.

Soms ben ik flink, soms ben ik stout,
soms loopt er wel iets fout.
Soms ben ik druk, soms ben ik stil,
soms laat ik wel een gil.
Soms ben ik triest, soms ben ik blij,
soms heb je wel wat last met mij.

Maar dit moet je weten,

mag je niet vergeten,
ik zie u graag en ik geef je nog een zoen,
van je kapoen.

(ingezonden door Nicolas Verwimp uit Deurne)

Ik wens je thuis: geluk en rust
na’t zwoegen in de dag
meer moppen, liedjes, binnenpret,
dan zuchten: ocht en ach!

Ik wens je vrienden in je buurt
waarop je bouwen kan
dan wordt dit jaar wat minder zuur
wees daar maar zeker van.

Ik wens je gezondheid ieder uur
van elke nieuwe dag
een trouwe vriend, een goede buur
een schouderklop, een lach

‘k hoop dat je diepe vreugde kent
van d’ een in d’ anderen week
en dat ’t geluk je geen moment
van ‘t komende jaar ontbreekt.

Dat je tijd zal mogen geven
aan de mensen om je heen
en dat die bij jou steeds zouden voelen:
die heeft echt geen hart van steen.

Voor jou roep ik vandaag:
“Liefste ..... ik zie je graag!”

(ingezonden door Lut Stroobant uit Leopoldsburg)


