
 

 0 

 

 

Peter Paul J. Doodkorte 

 

 

 

 

 

 

Van harte jarig zijn 
           ver-dichtjes bij een verjaardag 

 

 

 

 



 

 1 

Peter Paul J. Doodkorte 

 

Van harte jarig zijn 
           ver-dichtjes bij een verjaardag 

 
©2020 ISBN 9789080412552 

Tekst: Peter Paul J. Doodkorte 

Omslagontwerp: Rainy park bench. Peacefulllll  
 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de schrijver. 

 

 

Uitgeverij De Overkant – Capelle aan den IJssel 

 



 

 2 

voorwoord 
 

Van harte jarig zijn is een ode aan de (ver)jaardagen van mensen. Omdat zij er zijn; omdat jij er bent. 

 

Het kan geen kwaad om af en toe even stil te staan bij je leven, de hoogte- en dieptepunten, je geliefden, 

dingen die goed gaan en waar je blij mee bent, maar ook de mindere dingen. 

 

Een verjaardag is hét moment om jóuw leven te vieren. Omdat je er nóg bent, alive and kicking. Je hebt 

misschien briesjes en stormen van het leven doorstaan, je bent ouder en wijzer geworden. 

 

Daarom deze ver-dichtjes. Slingers van woorden voor mensen die ons iets beteken of jou en mij betekenen 

laten. Om hen te vieren – van harte! 

 

Capelle aan den IJssel, februari 2020 

Peter Paul J. Doodkorte 
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proost 
 
op deze dag zingen  

- van harte - 

om wie en wat jíj bent 

 

op deze dag huilen 

- van harte - 

om die en wat jíj verloor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op deze dag bidden 

- van harte - 

voor wat nog komen mag 

 

op deze dag lachen 

- van harte - 

met wie jíj mag gaan 

 

op deze dag werken 

- van harte - 

aan en met vriendschap 

 

 

 

 

 

 

op deze dag verwonderen 

- van harte - 

om het leven dat jíj kreeg 

 

op deze dag drinken 

- van harte - 

op jou 

 

proost!!! 
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lééf 
 

lééf - hier en nú 

 

de ‘t’ staat voor ‘toekomst’ 

de tijd in ’t verschiet 

 

maar zó vanzelfsprekend 

- weet je 

is de toekomst niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

daarom: 

pluk de dag 

soms met een traan 

als ’t kan met een lach 

maar lééf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de ‘t’ staat voor ‘toekomst’ 

de tijd in ’t verschiet 

lééf dus je leven 

- jou in liefde gegeven 

lééf - hier en nú 

 

van harte! 
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géén gewone dag 
 

of het nu zonnig is 

winderig of regenachtig 

als je wakkert 

- je ogen nog gesloten 

wéét je 

vandaag is géén gewone dag! 

 

híer en nú begint het nieuwe 

jaar 

van jouw kalender 

 

 

 

 

 

 

vier en gedenk wat achter je 

ligt 

ervaar het hier en nu 

- intens 

en droom 

over morgen en de dagen 

daarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durf te verwachten 

in het weten 

soms zoet 

soms zuur zal het zijn 

maar ga hem aan 

de toekomst 

jóuw toekomst 

maak er wat van 

- elke dag opnieuw 

en begin vandaag 

 

van harte! 
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niet de jaren tellen 
 

een kaart, een taart 

een hoedje, een toetertje  

en een cadeautje 

het mag - hoort erbij 

zoals de welgemeende wens 

lang zul je leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar  

tel op deze dag niet de jaren  

tel wat je deed en bouwde 

tel de liefde door en aan jou 

gegeven 

 

tel op deze dag niet de jaren  

tel de vrienden die je 

verzamelde 

tel de herinneringen 

 

tel op deze dag niet de jaren  

tel wat je hebt bereikt 

tel de vreugde 

 

 

 

tel de dagen waarop het 

lukte 

en wéét 

niet de jaren tellen 

maar het geluk 
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leven vieren 
 

leven vier je 

in het beleven 

van het hier en nu 

in de herinnering 

aan de tedere streling 

de onverwachte tegenslag 

de overwinning daarvan 

 

leven vier je 

in de verwachting 

van nieuw leven 

leven vier je 

in de geborgenheid 

van pa en ma 

 

 

in schuil gevende armen om je 

heen 

in de waardering 

van broer of zus, vriend of 

vriendin 

 

leven vier je 

in de verbinding 

met mensen en dingen om je 

heen 

in het samen doen of laten 

leven vier je 

aan de liefde 

van de mensen en de dingen 

om je heen 

 

 

jouw lievelingsdier 

de kinderen 

de partner 

 

leven vier je 

hartstochtelijk 

in hart en nieren 

met vlinders in je buik 

in de bevrijding 

van ketens en last 

leven vier je 

in verplaatsing  

naar nieuwe oorden 

in nieuwe kansen 
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leven vier je 

in de butsen en builen 

van teleurstelling en verdriet 

in de scherven 

van verbroken verbinding 

in het afscheid  

noodgedwongen en definitief 

 

leven vier je 

in het groenste groen 

het blauwste water 

de witste sneeuw 

de zonnigste zon 

leven vier je 

natuurlijk 

 

 

leven vier je 

blij of gekwetst 

helemaal en totaal 

 

leven vier je 

van harte 

  



 

 12 

omdat vandaag een 

speciale dag is 
 

omdat vandaag  

een speciale dag is 

volstaat niet – zoals 

gewoonlijk-  

een simpel ‘goeden dag’ 

 

omdat vandaag  

een speciale dag is 

wens ik jou 

in toekomende tijd 

dagen die dromen 

verwezenlijken 

 

 

 

 

 

gevuld met dingen die ertoe 

doen 

een jaar waarin alles 

- gegeven en gekregen 

vreugde brengt 

een jaar waarin wensen daden 

worden 

opdat elke minuut, elk uur 

elke dag 

met zich brengt 

het wonderlijke gevoel van 

gevierd leven  

 

 

 

 

 

omdat vandaag  

een speciale dag is 

deze welgemeende groet 

dat de tijd  

in ontelbare ontmoetingen 

momenten en ervaringen 

de tijd doet vergeten 

 

van harte! 
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dansen is vieren 
 

om te dansen ben je  

nooit te jong of te oud  

van kabouter plop 

tot aan de laatste wals 

het leven is een dans 

 

een samba of een rumba 

een jive of foxtrot 

een tango of een lambada 

dansen is leven vieren 

 

 

 

 

 

 

van chorografie 

individueel of met partner 

een ballet of breakdance 

een stijl- of volksdans 

acrobatisch of rock-'n-roll  

  

dans dus je leven 

met hart en ziel 

alsof het ervan afhangt 

het leven en de dood 

blootvoets of geschoeid 

op een zijden draad 

vol vuur en passie 

 

 

 

 

dans in het universum 

de energie in je vrij  

het vuur uit je sloffen 

ontlaad de spanning of de 

stress  

laad je vitaliteit en 

levensenergie  

ontmoet jouw authentieke 

zijn 

creëer je ruimte  

laat het stromen  

in je lijf en in je hart 
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dans naar de bron 

het rustpunt 

de onmetelijke wijdsheid  

het diepste van de oceaan 

en vindt vervulling 

in de stilte 

die in jou is 

jouw authentiek zijn 

in beweging en het niet 

bewegen  

 

dat jij jouw dans mag dansen 

zoals jij hem dansen wilt 

blij, verdrietig, verliefd of 

boos 

 

 

of dat wat jij wil uiten 

geleid door hartstocht 

jouw lust en jouw leven  

voor de kick of voor de 

aandacht 

je laat meesleuren 

in beweging en niet bewegen 

uren, dagen, maanden 

naar overal en nergens 

 

voor die dans 

zet ik meeslepend  

of stil makend 

de muziek op en aan 

van harte 
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voetstappen naar 

geluk 
 

de voetstappen die jij zet 

in het zand van de tijd 

van minuut tot minuut 

van uur na uur 

van dag tot dag 

van jaar tot jaar 

markeren de geschiedenis 

stap voor stap 

die jij schrijft 

voor jouw volgers 

 

 

 

 

 

 

de voetstappen die jij zet 

soms spontaan 

buiten de paden 

dan weer binnen de lijntjes 

behoudend zorgvuldig 

vertellen van geluk en 

acceptatie 

van spanning en weerstand  

van overgave en ervaring 

van vasthouden en loslaten 

 

 

 

 

 

 

 

vandaag 

op jouw jaardag 

kijk en luister ik 

in stille verwondering 

naar het verhaal 

 

dat zij vertellen 

jouw voetstappen in de tijd 

 

in het weten dat zij 

- soms - 

door blazende wind 

of spoelende regen 

een kort bestaan kennen 
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en toch als je goed kijkt 

blijven zij zichtbaar in het 

toen 

en vertellen mij 

wie jij was 

bent en wilt zijn 

 

dat jij 

in het licht van de horizon 

die zich gaandeweg 

verplaatst 

het leven genietend 

zoals het kwam, komt en 

komen zal 

oplopend met de mensen 

 

 

die jou betekenen en jij 

betekent 

 

dat bij het verder gaan 

jij mag genieten 

van een stralende zon 

jouw leidend naar geluk 

 

van harte 
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terugblikken en 

vooruitzien 
 

jouw verjaardag  

de link tussen de jaren achter 

en voor jou gelegen 

is een goed moment 

voor een welgemeende wens 

 

niks minder of meer 

dan mooie herinneringen 

en de gedroomde toekomst 

momenten die jou  

en de jouwen 

geluk mogen brengen 

wens ik jou 

 

 

 

 

ontmoet en omhels de 

schatten 

van wat was en komen gaat 

en koester wat het leven 

vrolijk tint 

een glimlach op gezichten 

tovert 

doet beseffen dat het leven 

bijzonder is 

 

vier de hoogtij 

van harte! 
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vier de herinnering 

die je wilt zijn 
 

leven is de herinnering 

aan wat je kreeg en krijgt 

aan wat je gaf en geeft 

aan de verwachting 

van de toekomst 

die jij zag ziet en verwacht 

 

leven is de herinnering 

aan de rijkdom 

van adembenemende 

momenten 

die aan vandaag 

voorafgingen 

 

 

 

 

en in het verschiet liggen 

 

leven is de herinnering 

aan wie je was bent en zult 

zijn 

toen nu en morgen 

 

jouw verjaardag is het vieren 

van de een mijlpaal in de 

herinnering 

die jij droomde en droomt 

met en voor de mensen om jou 

heen 

 

 

 

 

dat vandaag  

elke kaars die jij branden mag 

een vervulde wens mag zijn 

of worden 

en de boom van de 

herinnering 

de gaven en de giften  

van jouw leven 

verder mag vervolmaken  

met geluk, verrassing en 

ontmoeting  

van harte 
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jou vieren wij 
 
vieren is stil worden 

luisteren naar intens geluk 

een moment van 

dankbaarheid 

 

vieren is  

het bijzondere van samen 

beleven 

afstemmen en verbinden 

in donkere en in lichte tijden  

omzien en vooruitstappen 

 

 

 

 

 

vieren is 

in het ritme van seizoenen 

levenskracht resoneren  

stilte doen ontwaken  

groeikracht voeden 

 

vieren is  

het bloeifeest  

dat de dag markeert  

van oogsten 

van vruchten plukken  

 

 

 

 

 

 

jou vieren wij 

omdat jij onze wereld 

samen met de mensen om jou 

heen 

met elke stap, lach en traan  

mooier maakt 

met dat wat jij geeft en 

lééft 

 

jou vieren wij 

om wie je bent 

om wat je kunt 

en om wat je geeft 

 

van harte  
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leven vieren 
 

leven vieren is  

gelukkig zijn  

reikend naar de sterren 

je dromen volgen 

…en je hart 

 

ten volle genieten  

van de grote en de kleine 

momenten  

van het intens geluk 

uitbundig of stil verinnerlijkt 

jezelf zijn en geven 

 

 

 

 

leven vieren is 

een meeslepend verhaal  

van liefde en bewondering 

van strijd en verlies 

met oog voor het geluk  

en alle schakeringen 

daarbinnen 

 

samen met anderen 

kansen plukken 

leven tot het uiterste 

in de volle betekenis van alles  

wat was is en zal zijn 

 

 

 

 

leven vieren is 

stilstaan 

bij ieder jaartje dat je erbij 

krijgt 

van harte 
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verjaren is een 

boswandeling 
 
ouder worden – jaar na jaar 

is als lopen door een bos 

waardoorheen  

vier seizoenen lang 

wind en licht symfonieën 

orkestreren 

over opborrelende en 

betoverende lentes 

- waarin de levenskracht 

opwelt - 

over zomerzwoele nachten 

en poëtisch als het 

herfstbont 

 

 

 

tot inkeer en zichzelf komen 

om de winter te gebruiken als 

voedingsbodem 

voor meditatie en 

ingetogenheid 

de opmaat naar vernieuwde 

ontplooiing 

 

het bos 

waar schaduw beschutting 

biedt 

of geluksgevoel versombert 

waar je vogels hoort zingen 

als in zorgeloze tijd 

 

 

 

en waar wijsheid en geduld 

in dauwdruppels glinsteren 

 

waar de geur van bloemen en 

natte aarde 

de herinnering of 

verwachting prikkelen 

waar zonovergoten 

- tussen boomkruinen door - 

regen de transformatie 

overboogt 

met een simpele en duidelijke 

boodschap: 
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om mij van de zonnige kant 

te kunnen zien 

moet je de regen aan de 

andere kant accepteren 

 

dat jij 

als die regenboog in dat bos 

met hart en ziel en herboren 

moed 

- vol verwachting dus - 

de deur mag openzetten 

naar wat zich nooit 

voorspellen laat 

de toekomt 

en dat jij 

 

 

als de wind en het licht in dat 

bos 

mede de componist daarvan 

wilt en mag zijn 

 

van harte  
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de jaren weten 
 

de jaren weten  

dat de jonge wijnstok  

meer druiven draagt 

en betere als hij ouder wordt 

dat jeugd roes is zonder wijn 

en ouderdom wijn zonder roes 

 

de jaren weten 

dat ouderen jeugd kenden 

maar jeugd geen ouderdom 

dat zorg om prille blik 

slechts nieuwe rimpels geeft 

 

 

 

 

de jaren weten  

dat je zo jong bent als jij je 

voelt 

dat je eerst oud bent 

als herinnering verwachting 

overwoekert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dat weten 

wens ik jou  

in de jaren die komen mogen 

behoud van jeugdige 

hartstocht  

en het voorrecht van de 

ontdekking 

van het weten van de jaren 

 

van harte 
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heb een mooie dag – 

van harte 
 
het is een mooie dag 

deze dag 

want deze dag is jouw dag 

of zij nu zonnestralen of 

pijpenstelen giet 

het is een mooie dag 

 

het hart bloeit open  

zoals in het voorjaar uit de 

grond  

de bloemen met bosjes  

 

 

 

 

het is een mooie dag 

laat haar niet ontglippen 

onderweg naar morgen  

maar geniet van de 

herinnering 

duik - hier en nu  

in het volle leven  

durf toekomst te dromen 

te reizen naar overal en 

nergens 

met grenzeloze verbeelding  

 

 

 

 

 

 

het is een mooie dag 

laat haar niet wegkomen  

niet zonder haar te leven 

zie in de mensen om je heen 

van het jongste kind tot de 

oudste mens 

de kleurrijke wereld 

vlieg als een vogel 

of fladder als een vlinder 

geloof in jouw pracht 

jouw kracht - jouw beweging 

- jouw initiatief 

die maakt wie jij bent  

betrokken - enthousiast - 

gericht op de ander  
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het is een mooie dag 

deze dag 

want deze dag is jouw dag 

geniet haar - als de 

ontluikende lente  

heb een mooie dag 

met een kop koffie 

versgebakken broodjes en 

muziek  

met de mensen voor wie jij 

betekent 

en geniet het ‘mooie dag-

gevoel’ 

van harte 
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pluuhuuu 
 

he skooier 

vanaf nu mag je  

met permissie  

lamballen en grumpy zijn 

het verstandige wisselen  

met achteloos bleppen 

eindeloos diskuzeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vandaag ben jij  

wat je graag wilt zijn 

een bikkel 

  

heb een flexe dag 

laat haar de start zijn  

van chille jaren  

dat is onze wens 

die wij markeren 

met een dikke motorboot 

 

van harte  
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ik vier jou - mijn lief 
 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

de rijkdom die ik vind 

in jouw liefhebben 

 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

jouw oprechte aanwezigheid 

die mij borgt en koestert  

 

 

 

 

 

 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

de vrolijke vlinder 

die als de bloemen 

mij aandrijft  

 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

het geluk dat jij mij toelacht 

puur – vanuit het hart 

 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

het engeltje zonder vleugels 

dat in mijn leven  

het goede stralen laat 

 

ik vier jou mijn lief 

en in en met jou 

de zilverglinsterende aders 

van goud  

die de lief die ik heb 

spiegelen in de ring van 

verbondenheid 

 

ik vier jou mijn lief 

van harte!  
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geworteld en 

verbonden 
 
geworteld in doorgegeven 

leven 

beweegt zich naar 

oneindigheid 

het dynamisch zijn en loslaten 

geboren om stap voor stap 

zonder grip  

op wat komen gaat 

voorwaarts beweging te 

zoeken 

 

in geborgenheid gebed 

groeiend naar bevrijding 

als springend zaad 

gedreven door de wind 

ontbunkert het morgen uit 

gisteren  

 

in het weten dat eindig 

alleen het vergetene is 

ligt daar het appél 

langs nieuwe wegen 

die gebaande paden 

ontsluiten 

de oogst van ooit 

met het nu verrijken 

opdat herinneringen 

gedachten en verlangens 

toekomst vervolmaken  

 

hang dus maar de slingers 

aan de takken van jouw boom 

hef in haar schaduw het glas 

en geniet in lommerrijke stilte 

lentefris of zomergroen 

van het schuttend bladerdak 

dat in herfsttenue gehesen 

haar ankers winteren laat 

 

vier 

geworteld in historie 

verbonden met verschiet 

de kracht van dit ogenblik 

 

van harte 
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het leven weet je – 

vier het 
 

het leven – weet je 

wordt rijker of armer  

door hoe wij het leven 

gebruik maken van vandaag 

met de ervaring van gisteren 

naar de droom van morgen 

 

het leven – weet je 

is als tekenen zonder gum 

vier daarom elk lijntje - elke 

veeg  

die het leven bont schildert 

op wat blanco begon 

 

 

 

het leven – weet je  

is een optelsom van 

momenten 

van vreugde en verdriet 

een eenrichtingsweg die 

slingert 

naar steeds een andere 

horizon 

 

het leven – weet je 

is te kort om iemand anders 

te zijn 

 

 

 

 

 

het leven – weet je 

is wat jij maakt van jouw 

gedachten 

parel dus jezelf en rijg fier de 

jaren 

 

want leven - weet je 

leven duurt een leven lang 

vier daarom dit moment 

de mijlpaal tussen de ene en 

de volgende stap 

 

van harte 
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(60) schakels van 

geluk 
 

eens de maagdelijkheid 

verloren 

balanceren zomer en herfst 

gelijk maagd en weegschaal 

waar tjisrie het fruit oogst 

 

als assen bartje standbeeld  

en in orléansville moeder 

aarde beeft 

schenkt de natuur van liefde  

het onoverwinnelijk leven 

 

 

als de jaren zich tellen laten 

van een tot tien 

kroont de wereld janssen 

kampioen 

malta onafhankelijk en plo 

erkend  

 

als de tijd van puberen 

voorbij 

volwassenheid zich venstert 

terwijl haile selassie zijn 

macht verliest 

keert papandrou huiswaarts 

 

 

 

als chun doo-hwan historie 

boekt 

wanneer hij japan bezoekt 

glanzen plassende regens  

het eerste giugeengetal  

 

als tussen hier en daar 

de estonia vergaat 

meldt zich de indian summer 

met pentogaal pyramidegetal 

 

als in beslan een basisschool 

gegijzeld  

en munir op reis vergiftigt 

wordt 

jubelt sara het 

onoverwinnelijke 
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en nu, waar schotland over 

onafhankelijkheid 

bij het volk te rade gaat 

viert veronica het jaar van 

rebecca 

 

lieve veronica 

het leven is zo eenvoudig 

mensen hebben het 

ingewikkeld gemaakt 

geniet daarom de kleinste 

kleinigheden 

in volle bewustzijn  

laat blijde herinneringen het 

leven verzoeten  

 

 

koester de kleine misères  

die ons over de grote heen 

helpen 

wetende dat wat jij vurig 

opbouwt 

wat jij bemint en lijdt 

dát is leven 

 

vier het 

geworteld in jouw historie 

verbonden met het verschiet 

 

van harte 

  



 

 32 

leven heeft een 

soundtrack 
 

als het leven een soundtrack 

heeft 

dan klinken toegenegenheid 

en liefde 

doorheen hartstocht en 

drama 

klingelt aandacht verfrissend 

haar bries 

door teder betoverende 

klanken 

die onrust en angst trachten 

te ontmoedigen 

 

 

 

 

prikkelen de elan blussende 

noten 

van verdriet en melancholie  

vriendelijk maar zelfbewust  

de verrukking van optimisme 

en ontroering 

 

als het leven een soundtrack 

heeft 

fluistert opgetogen de 

compositie 

het serene geruis van blij 

verlangen 

 

 

 

 

ook - wanneer de toonkunst 

ons futloos dreigt te maken 

verschrikt door het 

onbehaaglijke 

om ons vurig en alert te doen 

verlangen 

naar de energie van 

geestdrift 

die ons op de tonen van 

verbazing 

uitbundig de musica van leven 

luisteren doet 

 

 



 

 33 

 

 

als het leven een soundtrack 

heeft 

verjagen nummers van frivole 

opgetogenheid 

van de bladmuziek de 

verwarrende onrust  

als chansons op rijm 

hymnen of canto 

over jou en het leven de 

lofzang klinken doen  

als een klein gedicht dat 

lyrisch of episch gezongen 

ons jaar na jaar weer 

galmend koren doet 

 

 

 

vier het leven 

van harte 

  



 

 34 

leef bedrijvig bezield 
 

leven is een wandeling 

over bergen en door dalen 

een kwestie van doorstappen 

of slenteren 

langs wandelpaden en 

kuierroutes 

leven is in beweging blijven 

om af en toe even stil te 

staan 

 

wandelen is op natuurlijk 

ritme  

het leven voorbijglijden 

haar overweldigende 

aanwezigheid koesteren 

in eentonigheid en 

eenzaamheid 

in dialoog of confrontatie 

van onze nietigheid met de 

eeuwigheid  

 

leven is leren 

van je opvoeding en je 

ervaring 

van onderweg de plaatsen 

herinneren 

waar je antwoorden vond 

of nieuwe vragen 

is loskomen van de haast 

om te genieten van 

traagheid  

 

leven is flaneren 

over de boulevard van leven 

over gebaande paden 

langs gebroken dromen 

nieuwe paden zoeken  

 

leven is bezielde bedrijvigheid 

waarvan wij de lepels van 

geboorte 

als homoniem voor de lengte 

bij de overgang van jaren 

tellen 

 

van harte 



 

 35 

laat wonderen 

groeien 
 

uit een klein zaadje ooit 

dat zich mengt met eicel 

groeit machtige leven 

door aandachtig bewaterde 

wortels  

met aandacht en liefde 

zich evoluerend en ontplooiend   

door met liefde te 

vermeerderen 

wat passie expandeert  

 

 

 

 

 

 

houd daarbij het hart vrij  

vrij van geroofd bezit en 

vluchtig geweld 

dat dankbaarheid doet 

verdorren 

waar het plezier en vreugde 

brengen moet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koester daarom na gisteren 

en vandaag 

ook morgen de passie voor 

leren 

die gelijk een ceder hoger rijst 

blijvend jou door het leven 

groeien doet  

aan de waarden van het 

leven 

die van binnenuit gloriëren  

gelijk de mooiste bloemen  

tot sappige vruchten rijpen 

 

van harte  



 

 36 

steeds opnieuw 

beginnen 
 

waar jouw jaren kruisen 

vieren wij het weten 

 

de mooiste jaren  

beginnen steeds opnieuw 

 

laat daarom de bron van jouw 

geboorte 

op het hout van veroudering  

de vruchten doen rijpen 

gelijk bedwelmende liefde 

doorheen seizoenen van leven 

 

 

 

 

uit hart en ziel van jouw 

bestaan 

 

wees als de wijnstok voor wijn  

die wanneer hij rank en jong is 

meer druiven voortbrengt 

doch beter wordt 

naarmate hij stokkig ouder 

wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

wees als de wijn zelf 

die blik en geest verruimen 

kan 

die ons in weerstand teugelt 

als verstand en hartstocht 

strijden 

waar passie van leven, liefde 

en dood 

jou het leven vieren doet 

  

van harte 

  



 

 37 

hoera 
 

gedragen door liefde 

kwam jij – zwevend 

als een blad in de wind  

in het zicht van ons hart 

waarin jij nu woont  

met de vrucht van onze 

liefde 

waai je met ons mee  

op de wonderlijke wind van 

leven 

geef je hopen geluk  

door jouw vreugde te delen 

en in ons te verdubbelen 

spiegel jij het mysterie van 

leven 

waarin liefde een smal bed 

breder maakt 

omdat dan de dingen zijn 

zoals ze zijn 

 

blijf wie je bent 

als de zoon van de ploeger 

die met de unieke bagage  

van het volmaakt 

onvolmaakte 

ons vervult met 

onuitspreekbare gerustheid 

als de grootste gemene deler 

en het kleinste gemene 

veelvoud  

in de diepere betekenis van 

vieren 

vieren wij jou 

bij de wisseling van jouw jaren 

in het kinderlijk spel op een 

oude piano 

waarop wij welgemeend 

beuken  

 

er is er een jarig – hoer – 

hoera 

er is er een jarig – en dat ben 

JIJ! 

 

Van harte! 

 

 



 

 38 

als ik van harte 

wensen mag 
 

waar als nieuwe lente 

de liefde zonnestraalt 

heeft zelfs de schaduw  

een parasol nodig 

omdat - ook wanneer het 

regent 

of de zon 's morgens al 

ondergaat 

hij ze ziet en voelt 

als volle streken van een 

perzik  

waarop de dauw van 

verwachting 

jouw lach schildert 

in de weerspiegeling waarvan 

liefde  

gelijk de opgaande zon 

als het brood in de morgen  

jou rijzen doet 

 

dat de veranderlijke 

gezichten 

die het beminnen uit jouw 

ogen straalt 

als de kleuren in een 

regenboog 

ons onafgebroken mogen 

druppen 

met wie jij bent en wat je 

doet 

dat onvergankelijk  

van eeuwigheid tot 

eeuwigheid 

dit mag duren 

dat is - bij het ruien van jouw 

jaren 

onze wens 

 

Van harte! 

  



 

 39 

waarom 16 

worden geweldig 

is 
 

weet je 

het leven uitleggen 

aan een jongen van 16 

is als het baden van een vis 

een heikele zaak 

 

want de wereld in vooruit 

lijkt oneindig onbegrensd 

omdat je jong bent nog 

maar niet meer te jong 

 

levendig is je leeftijd 

gevuld met magische 

avonturen 

en – zo lijkt het 

nooit eindigende energie 

 

je bent vrijer nu 

onafhankelijker ook 

maar haast je niet 

want ook zestien  

ben je even maar 

 

geniet in de ruimste zin 

want velen willen het worden 

 

 

 

heb plezier dus 

met vrienden en vriendinnen 

de veranderingen die dagen  

in de jaren die gaan komen 

met de rekenschap daarvan 

zullen een leven lang duren 

 

herinner je daarom gisteren 

als vandaag 

droom gerust van morgen 

maar leef vandaag en weet 

naar rijpe kersen klim je  

het beste langzaam omhoog 

 

’live it up and go wild 

 

van harte! 



 

 40 

vier de reis van leven 

– van harte 
 

als in de prille ochtend  

jouw nieuwe jaar zich meldt 

rinkelen in weerom 

de voorbije jaren 

in deinende stromen 

de ankers van herinnering 

 

streelt in veilige haven 

dobberend 

de wind van toekomst 

de nog gestreken zeilen 

die – bollend eens gehesen 

de ontdekkingen van leven 

gelijk regenbogen slingers 

vieren 

 

in de golven van die 

vergankelijkheid 

vervluchtigen zo de jaren in 

de tijd  

die het verlangen naar 

nieuwe verten 

naast briesende en beukende 

stormen 

ook in kabbelend geluk 

bevaren doen 

 

voor de nieuwe reis van 

twaalf maanden  

is gunstige wind de 

welgemeende wens 

naast een roer dat luistert 

 

dat zij over rijk geschilderde 

wateren 

jou daar brengen mogen 

waar jouw bestemming jou 

vervult 

 

van harte 

  



 

 41 

het leven fêteert 

van harte – jou 
 

als opmaat naar jouw 

jaardag 

vieren de sterren feest 

miljoenen in getal  

straalt hun geflonker 

door heel de nacht  

over de welgemeende wens  

dat deze dag 

in de jaren hierna 

telkens terugkeren mag 

steeds gelukkiger ook 

tot eerbewijs voor jouw zijn 

 

een bijzonder mens  

verzeild geraakt 

in het alledaagse  

gewoon ook – en betrokken  

bij het bijzondere  

zoals jijzelf bent 

 

met dat weten  

dat leven een feest is 

waarvoor de slingers  

al de dagen weer 

jijzelf ze moet hangen 

oefen je het vrolijk hart 

soms uitbundig – dan weer 

bedeesd 

vasthoudend ook en dankbaar 

voor de volheid van het geluk 

vandaag - en morgen ook 

elke dag weer 

 

wees en blijf dus wie jij bent 

en koster het gelukkig 

denken 

om prachtig te zijn 

hoeft het niet perfect  

maak daarvan een gewoonte  

blijmoedig  

zoals jouw feest 

dat wij vandaag vieren 

 

van harte 

  



 

 42 

vieren wie jij bent 
 

als je 36 wordt weet je  

 

het leven is een boek 

waarvan de volgende bladzij 

maagdelijk is – nog 

 

als je 36 wordt weet je 

 

leven is peuteren 

kleuteren en puberen 

is leren en studeren 

 

leven is lonken en flirten 

versieren en vrijen ook 

met de liefde van later 

 

leven is struikelstenend 

tussen hinderpalen door 

uit kiezels de parels vissen 

 

leven is als boswandelen 

waarin nooit recht leidt 

het pad naar het doel  

 

leven is een lamp 

die het licht vallen laat 

op alleen de volgende stap  

 

leven is een vindtocht 

van meervoudig geluk 

met en in dat wat jij liefhebt 

leven is dromen daden 

die - eens geschreven 

zich niet meer gummen laten 

 

leven is als de regenboog 

die kleurrijk de hemel boogt 

met af en toe een traan 

 

lieve patrick 

dat jij het wonder van leven 

voorwaarts mag vieren 

met jou en de jouwen 

zoals jij bent 

morgen zoals vandaag en 

gisteren 

 

van harte! 



 

 43 

vier de teugels van 

geluk – van harte 
 

het geluk 

brengt met de jaren 

het leven  

in losse deeltjes  

met momenten van rust en 

vrede 

met brokjes ook van verdriet 

 

de beste manier 

daarvoor te betalen  

is het genieten 

intens aandacht hebben 

voor het iets en het niets 

 

 

 

 

om van te houden 

om van te hopen. 

 

het geluk – weet je 

de weelde van voorspoed  

van bof en welbehagen  

het geluk ligt in het weten  

het ontdekken en het 

begrijpen 

van wie en wat jij bent 

 

 

 

 

 

 

 

dat jij - vandaag  

gemend met de teugels  

die in jouw handen zijn 

en jaren nog daarna 

dat geluk mag ruiteren 

 

van harte 

 

  



 

 44 

waar jaren toekomst 

spiegelt  
 

in de spiegel van de tijd 

blijf je wie je bent 

zie je de dingen 

zoals jij bent 

altijd dezelfde 

 

in de spiegel van de tijd 

is verjaren  

dubbelzijdig kijken 

naar kaatsende beelden  

van de wereld waarvan jij 

houdt 

 

 

 

 

 

in de spiegel van de tijd 

is verjaren 

duaal weerschijnen 

terugblikken om vooruit te 

kijken 

naar een wereld waarvan jij 

droomt 

 

in de spiegel van de tijd 

is verjaren 

tweezijdig reflecteren 

op wat je deed en wat je doet 

in een wereld die jij wenst 

 

 

 

 

in de spiegel van de tijd 

ont - wikkelt zich jouw leven 

magisch weerschijnend 

in door jou gevormde plassen 

waarin zich het verjaren 

tot toekomst laat kronieken 

 

van harte 

  



 

 45 

blijf groeien  
 

lieve jacqueline 

 

leven  

leer je 

is vastpakken  

om los te laten 

groeien  

van kind tot persoonlijkheid 

 

leven 

leer je 

kent geen protocol 

is een zoektocht 

doorheen de jaren 

meer en meer 

naar wie jij bent 

 

leven  

leer je 

is omgaan met de dingen 

die overkomen 

in voor- en tegenspoed 

die jij creëert ook 

met wie en wat jij bent 

 

leven 

leer je 

is domweg vanzelfsprekend 

een groeitocht 

over gebaande paden 

langs valkuilen ook 

de wonderen beleven  

 

leven 

leer je  

is genieten 

van verandering 

in en om jou heen 

 

leven  

leer je 

is bewust zijn 

van het mirakel 

van vermenigvuldiging 

waarmee jij voorbij de horizon 

toekomst rijpt 

 

van harte 



 

 46 

ontwikkel het leven 

– van harte 
 

het leven baart je 

als een boezemvriend 

onbevangen en zuiver 

waarna zorgen en geluk 

jou tot sonnet rondelen 

 

het leven mantelt je 

doorheen de tijd 

met herinnering 

die zingen laat 

of vechten doet 

 

 

 

 

 

het leven daagt je 

stil strelend vaak 

storm beukend soms 

jouw talenten te volgen 

in onbekend verschiet 

 

het leven strengelt je 

kris kras wortelend  

in kleine en grote momenten 

van jonge rank 

tot vruchtende wijnstok 

 

 

 

 

 

 

het leven groeit je 

wichelroedend in hart en 

hoofd 

als trouwe boezemvriend 

opdat jij eruit haalt  

wat erin zit 

 

dat jij  

onweerstaanbaar 

als die boezemvriend 

de ontwikkeling genieten mag 

die het leven jou vieren laat 

 

van harte! 



 

 47 

vier het verhaal – 

van harte  
 

het leven is 

als reizen in een boek 

doorheen de bladeren 

van dat wat al geschreven is 

 

een roman ook  

die je niet weggooien kunt 

of dichtklappen wilt 

noch teruggeven aan de 

uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

waar de jaren verjaren  

doet verlangen naar meer 

ons nieuwsgierig de vingers  

de bladzijdes omslaan 

 

het vervolg van de expeditie 

de voleinding open nog 

voert ons naar een einder 

die gaandeweg zich 

verplaatst 

 

 

 

 

 

 

 

dat in jouw boek 

de nog te lezen pagina’s 

verhalen mogen 

die het leven verder vieren 

doen 

 

van harte 

 

  



 

 48 

nu tellend de tijd 
 

bart 

nu tellend de tijd 

hij leve lang hoera  

ons zingen doet 

feesten wij jou 

 

nu tellend de tijd 

nieuwe slingers hangt 

huldigen wij 

jouw geboortedag 

 

 

 

 

 

 

de momenten ook 

waarin jouw liefde 

waarachtig zekers 

ons gelukkig maakt 

 

nu tellend de tijd 

jouw jaardag klokt 

fêteren wij  

wie jij bent 

 

nu tellend de tijd 

jouw jaargrens zich verlegt 

vieren wij de belofte 

van doorrijpend bof 

 

 

 

het ontmoeten ook 

van puur geluk 

dat ons dankbaar hart 

jou vieren doet 

 

bart 

nu tellend de tijd 

wij jou vieren mogen 

doen wij dat 

zekers en van harte 

  



 

 49 

elk jaar vieren wij jou 
 

elk jaar 

als lente winter verslaat 

scheurt de kalender 

het laatste blaadje  

die van jouw geboorte 

dag en maand onthult 

 

elk jaar 

als bloesem ijzel dooit 

blijken we rijker gezegend 

met de liefde  

die jij fonkelt 

en stralen laat 

 

 

 

elk jaar 

als bloem de knop verlaat 

feesten wij het geluk 

dat jij brengt 

in de harten en levens 

die jou ontkiemden 

 

elk jaar 

als groen van grauw wint 

genieten wij luisterrijk 

van de prachtige vrouw 

die ooit het meissie was 

dat wij pollewop naamden 

 

 

 

 

elk van die jaren 

die jij ons geeft 

maken de oogst mooier 

grootser ook dan magnifiek 

nu ook jij de liefde bezit 

die wij in jou vieren  

 

van harte 

 

  



 

 50 

mijlpaal van 

momenten 
 

het leven weet je 

is geen kwestie van mijlpalen 

het leven leer je 

is genieten van wat gebeurt 

 

jonger geniet je van de 

vleugels 

waarmee jij de wereld 

verandert 

ouder leer je aarzelend 

echte rijkdom is vergaarde 

wijsheid 

 

alles wat je ontvangt verdien 

je niet 

je krijgt het als toegift 

net als liefde en vriendschap 

om wie en wat jij bent 

 

je gedraagt je al een winnaar 

ook als je verliest 

want wie in zichzelf gelooft 

hoeft zich niet te bewijzen 

 

de jaren die jou tellen 

zijn optelsom van momenten 

die sinds jouw geboorte 

steeds in het nu ingaan 

 

dat jij vandaag met dankbare 

glimlach 

dies oogst mag genieten 

om morgen weer te beginnen  

daar waar je nu bent 

 

dat jij ook na deze jaardag 

gebruiken mag wat je nu 

hebt 

doen ook zult wat je nu kunt 

genieten van jouw jaren  

 

van harte 

 

 

 

 



 

 51 

vijftien oudert (nog) 

niet 
 

youri 

 

nu stilletjes jou de jaren 

van jong naar volwassen 

groeien 

lonkt in mistige nevel 

waar jij vijftien wordt 

wervelend de toekomst 

die jij veroveren wil 

 

 

 

 

 

 

ouder wordend 

herinner jij je 

de angst en onzekerheid nu 

bij elk van jouw keuzes 

de wens ook van vrijheid 

naast de keten van 

beknotting 

 

ouder wordend 

herinner jij je 

de verwachtingen nu 

van jouzelf en jouw omgeving 

net als de stemmen om jou 

heen 

die advies en raad storten 

 

 

ouder wordend 

herinner jij je 

dat je alles wilde doen 

zoals jij het doen wilde 

terwijl anderen vonden 

dat het niet zo moest 

 

ouder wordend 

herinner jij je 

dat je rust verlangde 

in en om jou heen 

gewoon voor jouzelf 

een plekje om jezelf te zijn 

 

 



 

 52 

 

 

ouder worden 

denk je nu 

dat komt nog wel 

nu zijn het de jaren 

van ontdekkend ontplooien 

wie en wat jij bent 

 

nu zijn het de jaren  

van zelf op vakantie gaan  

van weerspannig eigenwijs 

van doen of laten wat nog 

niet mag 

van knuffelen en kroelen 

met een eigen lief 

 

 

 

dat jij de onbezorgd en vrij 

mag genieten van jouw tijd 

van de wereld ook om je heen 

dat is onze wens 

 

van harte 

  



 

 53 

jacob zijn 
 

roel 

waar de jaren jou kronen 

met de status van jacob  

lijkt 1946 verder weg dan 

ooit 

toen in parijs interpol werd 

opgericht 

terwijl thailand bhumibol 

kroonde  

 

nu jij jacob bent  

en de wijsheid pachten mag 

is met hofmans haar affaire  

1956 een hele sprong 

waarin ook nog eens 

de vrouw handelingsbekwaam 

werd  

 

nu jij jacob bent 

en terugkijkt op weleer 

weemoedigen ons de jaren 

zestig 

met hun flowerpower  

en de herinnering ook 

aan de eerste surveyer  

die landde op de maan 

 

nu jij jacob bent 

en langs goed en slecht 

het leven doordenkt 

lijkt 1976 pas nog maar  

met de oorlogen die vochten 

om eindelijk de vrede 

terwijl china lustig nog 

waterstof tot bommen 

maakte 

 

nu jij jacob bent 

en het leven kunt 

beschouwen 

herinner jij je 1986 

toen op het wk voetbal  

argentinië van duitsland won 

en memoreren de analen 

1996 

waarin belgie in europa 

als laatste de doodstraf 

bande 



 

 54 

 

 

nu jij jacob bent 

en weet dat ook abraham  

bij sonja de mosterd haalt 

schildert zich 2006 

met zijn 400ste geboortedag 

rembrandt in het geugen 

 

en nu 

nu de kalender 2016 schrijft 

en jij in ’t leven staat 

fris nog als een hoentje  

ouder wellicht – maar niet 

versleten 

erken je ruiterlijk en 

ruimhartig 

 

 

in het leven weet je 

met haar vreugde en haar 

verdriet 

telt slechts weinig echt 

de liefde ja - van je maatje 

de dagen en de mensen ook 

die jou vieren en jij vieren 

mag 

met – om en voor elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat is ook onze wens roel 

dat jij en die jou lief zijn 

de liefde voor het leven 

vierend 

methusalem bereiken mogen 

 

van harte 

  



 

 55 

een langer leven - 

van harte 
 

vroeg of laat weet je 

gaan we allemaal dood 

maar liever laat toch dan 

vroeg 

hanteer daarom de sleutel 

van jezelf zijn 

 

wat jouw zuiver hart doet 

is mooi - altijd mooi 

wat jou in goed geweten 

beweegt 

is juist - altijd juist 

 

wat jij onderneemt 

met vreugdevolle ziel 

verbreidt zonder oordeel 

blijdschap tot verbondenheid  

 

vier daarom het leven 

tussen vroeg en laat 

de verbindende ruimte 

die alles van doen heeft 

met zijn wie je bent 

  

vier daarom het leven  

het is een geschenk 

dat jij ontvangen mag 

ontdekken en begrijpen ook 

elke dag opnieuw 

 

daarom vieren wij vandaag 

jouw verjaardag  

vastbesloten om ook gelukkig 

te zijn 

met de sleutel die jij 

hanteert 

van en voor een langer leven 

in het stille weten 

dat wat jij geeft 

is wie je bent 

 

van harte 

  



 

 56 

op de andere bladzij 

komen – van harte 
 

een nieuw hoofdstuk lonkt 

nu weer jou de tijd  

jouw de jaren vertelt 

 

vandaag is het zover 

kom jij in jouw boek van leven 

op de andere bladzij 

 

maagdelijk nog zijn ze 

de pagina’s over het vooruit 

waarin jij zult leven 

 

het verschiet kun je dromen 

slechts 

omdat niemand rijk genoeg is 

om haar klaar te kopen 

 

nieuwsgierig wel is de hoop 

wat morgen brengen mag 

de verwachting ook misschien 

 

vier dat wensend verlangen 

door terugblikkend stil te 

staan 

bij wie en wat jij bent 

 

ga met de mensen om je heen 

terug in het net en lang 

voorbije 

vermaak je aan de 

herinnering 

feest de museale safari 

doorheen de anekdotes en 

alinea’s  

die jou naar vandaag leefden 

 

beleef opnieuw jouw 

geschiedenis 

vooral ook die met ezelsoren 

die ooit jij niet vergeten wilde 

 

dat jij omziend zo 

daarin de bron vinden mag 

voor een gelukkig toekomst 

 

van harte 



 

 57 

weeral viert zich 

het weerom 
 

vreemd is wakker worden  

als plots jij je beseft 

dat aan vaders stam 

de jongste loot  

alweer vijftig jaren telt 

 

de verwachtingen ooit 

laten zich vandaag inhalen 

door van jouw jongere jaren  

de gouden herinneringen 

met slingers te behangen 

 

 

 

 

 

zo herinneren wij 

de werelden van verschil 

tussen en met broers en 

zussen 

die tot vervelens toe 

jou vaderden en moederden 

 

nog zien wij je staan 

tussen de serredeuren 

waar jij gelijk heintje ooit 

uit de hoogste hemel  

de sterren zong en danste 

 

 

 

 

 

andermaal zien wij jou spelen 

op banen van gravel 

dromend van een carrière  

gelijk die van de grootste 

wat toen okker was 

weer beleven wij de wens 

om vrijheid en erkenning 

die jij streed en strijde 

met het ouderlijk huis 

of op weezenhof’s gras 
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opnieuw zien wij jou 

in cafeetjes en kroegjes 

met goudgeel gerstenat 

het leven vieren 

waarvan hazes zong 

 

welgemeend horen wij jou 

aan jonkvrouw diana 

aan wie jij jouw hart verloor 

in wijchen’s kasteel  

opnieuw het jawoord spreken  

 

 

 

 

 

 

weeral genieten wij 

van jou als vaderlijke vader 

voor de jongens in het nest 

die jouw lief met zich nam 

en jullie samen groter 

groeiden 

 

overnieuw herkauwen wij 

wat jij ons leerde en leert 

de eerste voorwaarde 

voor succes in het leven  

is vertrouwen in jouzelf 

 

 

 

 

 

de rij van twaalf  

door jou gesloten 

viert nu haar benjamin 

die zich groter waste 

tot jongste abraham 

 

met wat jij ons gaf en geeft 

als slingers om het glas 

vieren wij jou en jouw jaren 

proosten wij vol verwachting 

op dat wat nog komen mag 

 

van harte! 
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ouderen 
 

eigenlijk 

weet je 

is ouderen 

opnieuw geboren worden 

 

in de eerste dagen 

van ooit het jonge leven 

keek je wel 

maar zag je niks 

 

zoveel jaren later 

lijkt dat zich te herhalen 

ben je zonder leesbril niks 

 

 

 

in de eerste maanden 

van ooit het jonge leven 

kon je kraaien slechts 

want spreken lukte niet 

 

zowel jaren later 

lijkt dat zich te herhalen 

als vaker woorden zoekt 

 

in het eerste jaar 

van ooit het jonge leven 

kroop je door de wereld 

omdat lopen nog niet lukte 

 

 

 

 

zoveel jaren later 

lijkt dat zich te herhalen 

nu lijf en leden strammen 

dus weet je 

eigenlijk  

is het niet erg 

ouderen 

 

lastig ja 

irritant soms ook 

omdat je nu weet 

wat je toen niet wist 

leven móet ouderen 
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om dat te vieren 

steeds weer en opnieuw 

hang je vandaag de slingers 

 

zoals alle jaren eerder 

vier je het leven 

dat jou laat ouderen 

 

van harte! 
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wat je zaait mag je 

oogsten – van harte 
 

daar waar het ochtendlicht 

het voorbije jaar verdrijft 

lonkt een nieuw levensjaar 

met de bladzijden blanco nog 

 

als in het oogstseizoen 

met de wind in de haren 

de zon op het gezicht 

genieten wij jouw vruchten  

 

 

 

 

proeven wij de rijkheid 

van immense vreugde en 

intens verdriet 

die jou maken wie jij bent 

mens van mensen 

 

op de grens van jouw jaren 

stil verborgen of tierig 

openhartig  

daar vieren wij wat jij ons 

zaait 

om blijvend te ontkiemen  

 

het hoofd in feestende 

wolken 

schrijft een pen op papier 

de welgemeende wens 

dat jij mag blijven strooien 

oogsten en genieten ook 

van de mooie dingen die er 

zijn 

de bloemen, de planten en 

bomen 

en alle mensen om je heen 

 

geniet van het leven 

van de mensen ook  

die van je houden en om je 

geven 

door te blijven wie je bent 

 

van harte 
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Verantwoording 
 

 

Proost – verjaardagswens maart 2004 

Lééf – verjaardagswens juli 2004 

Géén gewone dag – verjaardagswens, juni 2005 

Niet de jaren tellen – verjaardagswens, juni 2007 

Leven vieren - verjaardagswens, augustus 2008 

Omdat vandaag een speciale dag is – verjaardagswens, augustus 2008 

Dansen is vieren – verjaardagswens, 9 juni 2013 

Voetstappen naar geluk- verjaardagswens, juli 2013 

Terugblikken en vooruitzien – verjaardagswens, 20 oktober 2013 

Vier de herinnering die je wilt zijn – verjaardagswens, 17 november 2013 

Jou vieren wij – verjaardagswens, 1 december 2013 

Leven vieren – verjaardagswens, 19 januari 2014 

Verjaren is een boswandeling – verjaardagswens, 16 februari 2014 

De jaren weten – verjaardagswens 23 maart 2014 
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Heb een mooie dag – verjaardagswens voor (dochter) Jitske Berthe Anteunette Doodkorte, 7 april 2014 

Pluuhuu – verjaardagswens voor Youri Rouss, 2 mei 2014 

Ik vier jou mijn lief – verjaardagswens voor (mijn) Adri, 18 mei 2014 

Geworteld en verbonden – verjaardagswens, 10 augustus 2014 

Het leven weet je - vier het – verjaardagswens, 11 oktober 2014 

(60) schakels van geluk – verjaardagswens voor de 60ste verjaardag van Veronica Vierstrate 

Het leven heeft een soundtrack - verjaardagswens, 26 december 2014 

Leef bedrijvig bezield – verjaardagswens, 26 december 2014 

Laat wonderen groeien – verjaardagswens, 4 januari 2015 

Steeds opnieuw beginnen – verjaardagswens, 22 maart 2015 

Hoera, hoera verjaardagswens voor Bart de Paauw, 6 april 2015 

Als ik van harte wensen mag – verjaardagswens voor (dochter) Jitske Doodkorte, 7 april 2015 

Waarom 16 worden geweldig is, voor de 16de verjaardag van Youri Rouss-Doodkorte, 2 mei 2015 

Vier de reis van leven – verjaardagswens, 2 mei 2015 

Het leven fêteert van harte – jou – verjaardagswens, 3 oktober 2015 

Vieren wie jij bent – verjaardagswens bij de 36ste jaardag van Patrick P.J. Doodkorte, 2 december 2015 
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Vier de teugels van geluk – verjaardagswens, 24 augustus 2015 

Waar jaren toekomst spiegelt – verjaardagswens, 25 oktober 2015 

Blijf groeien – verjaardagswens voor Jacqueline – Doodkorte-Ooms, 23 januari 2016 

Ontwikkel het leven – van harte – verjaardagswens, 20 februari 2016 

Vier het verhaal – verjaardagswens, 19 maart 2016 

Nu tellend de tijd – verjaardagswens voor Bart de Paauw, 6 april 2016 

Elk jaar vieren wij jou – verjaardagswens bij de 34ste verjaardag van Jitske B.A. Doodkorte, 7 april 2016 

Mijlpaal van momenten – verjaardagswens, mei 2016 

Vijftien oudert (nog) niet – verjaardagswens voor Youri Rouss, 2 mei 2016 

Jacob zijn – verjaardagswens voor de 70ste jaardag van Roel van der Molen, juni 2016 

Een langer leven – verjaardagswens, 22 juni 2016 

Op de andere bladzij komen – van harte – verjaardagswens, 5 juli 2016 

Weeral viert zich het weerom – jaardagswens bij de 50ste jaardag van Maurice Doodkorte, 31 juli 2016 

Ouderen – verjaardagswens, 8 augustus 2016 

Wat je zaait mag je oogsten – verjaardagswens, 8 oktober 2016 
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