Wat te doen in coronatijd?
Af en toe boodschappen, maar vooral thuis zitten, dat is het dagelijkse patroon
voor velen in deze coronatijd. Zij die een tuin hebben, werken erin en er wordt
natuurlijk veel gemaild, gebeld, gefacetimed en geappt. Een boek lezen, Netflixfilmpjes kijken, puzzelen en genieten van een reisgids, helpen om het normale
leven in stand te houden. Maar zet je de tv aan dan vliegen de virusadviezen je
om de oren en zie je politieke partijen proberen te scoren. Daar word je niet
vrolijk van, maar misschien wel van het volgende.
Dit bestaat uit drie onderwerpen naar keuze:
1. In Trouw stond laatst een verhaal over Kees van Kooten en zijn haiku’s.
Deze drieregelige Japanse dichtkunst is boeiend en daagt je uit. Het
systeem binnen die drie regels is 575, wat betekent dat de regels uit
lettergrepen bestaan. Voorbeeld:
Zonovergoten
wacht het land op de winter
op een heel nieuw jaar
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Opdracht: schrijf een haiku die iets met de huidige virussituatie te maken
heeft. Wil je geholpen worden, schaf dan het boekje van Kees aan. Het
geeft vele tips. Of…..
2. Schrijf een gedicht. Hierbij heb je alle vrijheid maar dit moet ook met
deze spannende tijd te maken hebben. Bijvoorbeeld een limerick:
Een gezin uit het noordelijk Dalen
ging snel nog wc-papier halen
de Aldi zei 'nee'
dus niet naar de plee
Potdorie is dat even balen

Of……

3. Schrijf een kort verhaal van 200 woorden waarin corona in jouw leven
een rol speelt.
Wij zijn zeer benieuwd naar jullie creaties die je tot 1 mei 2020 kunt inzenden
aan: nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl
Natuurlijk ben je nieuwsgierig naar dat wat er met deze creatieve uitingen
gebeurt. De redactie van Onderweg gaat aan de mooiste inzendingen aandacht
besteden! Maar het is ook mogelijk dat wij het geheel tot iets leuks gaan
bundelen. Zeker komen ze op de pagina ‘Hoop’ van onze website met een
uitwaaier naar de Facebookpagina!
Allen heel veel succes!
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