
Non Solus                                     12 maart 2023 

Evenwicht in balans. 

Mijn droom in de nacht van 5 maart. 
Ik had een bizarre droom. 

Waarbij ik leefde als een boom. 
Stond  met voeten in de grond. 

Aftastend of ik water vond. 
Pratende schimmels her en der. 
Niet diep en ook niet zo erg ver. 
Zij communiceerde horizontaal. 
Vertelde mij het bizarre verhaal. 

Via mijn wortels voelde ik het beven . 
Als naderend einde van mijn leven. 

 
De atmosfeer wel honderd km. hoog. 

Gespannen als klimatische boog. 
Waar wij planeet bewoners denken 

‘t te kunnen besturen op onze wenken. 
Slechts een meter onder  onze voeten. 

Waar we gemaximaliseerd voedsel zoeken, 
intussen het hard nodige water voor bomen 

en dieper leven, naar zee laten stromen. 
Toen ik zachtkens mijn droom verliet. 

Wist ik , mijn droom is al geschied. 
Bomen met goede en voedzame grond en water verouderen. 
Bomen met een tekort aan water en mineralen takelen af. 
Deze beide regels gelden ook voor mensen en dieren. 
 

Matinee concert. 5 maart 
Voor de bewoners van de Meander in onze stad. 

Hebben wij weer een matinee concert gehad. 
Wat een plezier en zegen werd ons  aan gedaan. 

Wij als ouderen dit prachtig concert mochten ondergaan. 
Veel muziek herinnerend aan ons beginnend levenspad. 

 
Oud directeur van de muziek school, zeg maar Hans. 

Met twee kompanen verdienden voor mij de lauwerkrans.  
Het muzikale trio Ruud Hans en John, accordeon en twee gitaren. 

Haalden alles en meer uit de toetsen en snaren. 
Hun gesynchroniseerde ritmische genen geweldig in balans. 

 



Het koppel speelde met een gekozen jazz-stijl, chipcey. 
liedjes, zeer bekend door tekst maar vooral de melodie. 

Onze geesten dwaalden naar het verweg zijnde verleden. 
Het gebeurde tot echt in de Meander, het heden. 

Het professionele; ”New French Touch”. Alle Drie. 
 

Muzikanten communicerrende met hun ogen. 
Daarbij beschikten over een voortgang vermogen . 

·  Om u de sfeer in de zaal te laten proeven en voelen.  
Een stukje muziek uit dat vroegere terug te spoelen. 
Kijk middels You Tube en je raakt weer opgetogen. 

 
Nummers van de formidabele muzikanten. 

Het drietal ingespannen als muzikale adjudanten. 
SMILE  VAN CHAPLIN                        HONEYSUCKLEROSE 
INDIFFERENC                                       BLUE BOSSA 
SWING GITAN                                       FOR SEPHORA  (Rosenberg trio) 
SPEAK SOFTIT LOVE                           OUT OFNOWHERE  
SUR LE CIEL DE PARIS                        BIG BROTHER 
SWEET GEORGIA BROWN                  ALL OF ME 
                                   Met een prettige vast swingende cadans. 

Waren musici, lied , muziek en publiek in balans. 
Het trio vooral als waardige representanten. 

 
Dank je wel; geweldenaren dees middag ons gegeven. 

Een terugblik op vroeger als heimwee beleven 
Wat ons die vijfde maart is aangedaan 

Wij kunnen daardoor er weer tegenaan. 
En gelukkiger ons jongere bejaard zijn weer leven. 

 
Dank je wel is makkelijk te geven. Zo makkelijk is het toch niet. Het idee van 
het matinee concert bewijst dat de idee bij dit tweede concert zich goed 
heeft bewezen.  
Dank jullie wel, Ruud, Hans en John. 
Dank je wel onze muziekschool Moz-art. Het voelt als onze school. 

Dank je wel Stichting, vrienden van de Meander. Jullie begeleiden ons de 
zich bejaard voelende Meanderianen op ons kronkelend Meander pad. 
Dank je wel het geruisloos werkende team van het Meander restaurant. 
Dank voor de zorg en geweldige ontvangst. 
Dank van ons allen met veel liefs. 
 
Nicolaas Overbeeke                               Nieuwerkerk aan den IJssel 



 
 
 

 
 
 

 


