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De laatste week van de
lelijkste maand van het
jaar is ingegaan. Good
vibes!!! En 16 graden?
16! Dank u wel moeder
natuur!

Sowieso dat er al
ergens een weirdo
bloem of boom
compleet in de war is
en aan ’t bloeien is. En
als het niet zo is, dan
moet ge beter zoeken.

Houd die zonnebril
maar al in de aanslag!
Als je net zoals ik altijd
op je Hemazonnebril
van 10 euro gaat zitten,
dan moet je investeren.

Ik voel het al: in de
auto, zonnebril aan, die
winterjas uit foefelen.
Muziekje op en Frank
Deboosere: de lente is
in het land!

PAASEIEREN! Als het
weer toch nog
deprimerend schikt te
doen, dan zijn er
gelukkig nog paaseitjes
met praliné.

27 februari klinkt
misschien een beetje
deprimerend, maar wie
weet schijnt de zon, en
anders, ja, weet ik het
ook efkes niet.

Tijd om die winterkledij
te verhuizen naar dat
plekje in je kleerkast
waar je ze niet meer
hoeft zien tot pakt,
november. Morgen is
het maart! ♥
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Op 1 maart is het
eigenlijk al lente, toch?
TOCH? In maart broedt
elke verstandige vogel
een ei.

Hoe zit het met de
zomerkleedjes? En de
rokjes? En de
sandalen? Heb je er al
eens aan gevoeld?

Als het gevoel van de
zomerkleding niet
volstond, kan je er ook
altijd bijkopen. Zo met
lentebloemetjes op!
Oooo!

Is je favoriete rosé van
de lente al gekozen?
We mogen dan wel
geen terrasjes doen,
maar een balkon of tuin
doet ook dienst.
Desnoods uw raam.

Ter info zou de zon (ze
kan zien dat ze schijnt)
ondergaan om 18:30
vandaag. Het wordt
alleen maar beter!

Als de zon schijnt maar
’t is toch nog te koud,
zoek dan eens een
serre. ‘Ja hallo
buurman, ik kom lezen
in uw serre. Af en toe
een koekje volstaat.’

Vervolg op het vorige:
als het nog te koud is
buiten maar wel warm
genoeg achter het
raam, dan is dat ook
wel hoerenweer. Ik zou
dat niet zeggen aan je
buurman.
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Maar wat hoor je nu? Is
dat echt? Nee? DE
EERSTE MENS VAN ’T
JAAR DIE ZIJN GRAS
AFRIJDT! De allerbeste
geur! (misschien moet
iemand daar maar eens
een kaars van maken)

De winterjas vliegt
buiten en het dilemma
van de tussenjas
ontstaat. Is het te
warm? Te koud? Met
sjaal? Zonder sjaal?
CRISISSEN!

Liggen de
aperitiefhapjes ook al
klaar? Ter info: de
mozarellabol met
tomaat en een
basilicumblaadje op
een stokje wordt weer
je leven en je weet het.

Hoeveel kilo paaseieren
zou je naar schatting al
gegeten hebben? Ik
hou het bij een kilo of
zeven. Ruw geschat
hè.

Lezen in de zon.
Urenlang ga je weer
kunnen lezen in de zon
de komende maanden.
Het komt eraan, ik
beloof het!

De horeca ging vorig
jaar in België dicht om
middernacht. Ze zullen
wel vroeger dan juni
opengaan hè?
TERRASKES, we
komen eraan!

Jijzelf of minstens één
iemand in je omgeving
niest en snottert als
een gek want
hooikoorts, hoera!
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Aardbeien! Zijn er haast
al aardbeien in de
winkel? Anders zéker
een petitie starten.

Mensen worden
bewezen gelukkiger in
de lente. Jij dus ook, ik
dus ook, en zelfs tante
Rita die nog steeds niet
weet waar haar Alain
die vleermuis verstopt.

Enkel mannetjesvogels
zingen, omdat die
moeten verleiden en
territoriums moeten
afbakenen. Als jij denkt:
‘zo schoon!’, denken
die vogels: ‘PAREN!’ En
‘GA WEG VURTE
VOGEL!’

Daarnaast: mevrouwtje
roodborst zingt ook. De
feministe onder de
vogels dus.

Je eerste zomerkleedje
aandoen. En die benen
ook wel nog eens
uitgebreid scheren en
per volledigheid de
tenen meepakken en
de nagels lakken.

Opstaan met de
vogeltjes.
Paasbloemen. Groene
bomen. Vers leven.
Lange avonden met
vrienden. Fris eten. Een
pull aandoen ’s avonds.
Uit het niets een reiger
zien passeren.

’t Is lente! Lente!
https://
www.youtube.com/
watch?
v=RwQq6y29YSA

Heeft er trouwens
iemand in je omgeving
al gebarbecued?

