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Blog Leonie
18-01-2021, CORONA BLOG 22: 

Platte teksWe zijn begonnen met vaccineren dus er ís licht aan het einde
van de tunnel, nu is het de uitdaging om de moed niet op te geven en
met z’n allen de schouders eronder te zetten tot aan de eindstreep. Ik ga
daar natuurlijk ook mijn uiterste best doen. Ik ben daarom gaan
nadenken over wat me kan helpen om door deze periode heen te
komen, en ineens kwam ik toen op het idee van een adventskalender. Op
Wikipedia staat dat een adventskalender een hulpmiddel is om in de
adventstijd in huiselijke kring toe te leven naar Kerstmis. Nou, doe mij
maar een hulpmiddel in huiselijke kring in deze periode van lockdown! Al
snel was ik dus om en ging ik het idee uitwerken. Ik heb gekozen voor
enveloppen omdat die makkelijk in volgorde te bewaren zijn en niet heel
veel plek innemen, terwijl er toch wel wat fatsoenlijks in gestopt kan
worden. Ik liep er in de voorbereiding wel even tegenaan dat alle niet-
essentiële winkels nu dicht zijn. Ik wilde graag in van die freubel- en
boekenwinkels snuffelen om spulletjes en materialen te zoeken om erin
te doen en het leuk aan te kleden. Dat ging dus niet, maar dat maakte het
ergens ook wel een extra uitdaging om creatief te zijn met wat ik wat wel
mogelijk is en wat ik nog in huis had:De kalender zelf: Enveloppen had ik
niet meer, dus die heb ik besteld. Later bedacht ik me dat ze die
misschien ook wel bij de supermarkt hebben, daar had ik niet bij
stilgestaan en toen waren ze al onderweg. Het doosje waar de
enveloppen in zitten is van een setje Happy Socks, ik vond het een mooi
doosje dus had het bewaard. De knijpertjes vond ik in mijn kast, die heb
ik ooit gekocht om polaroid foto’s aan een touwtje op te hangen. Die
komen nu weer goed van pas! De vlaggetjes heb ik geknipt van gekleurd
papier dat ik nog had liggen.t toevoegenDe inhoud: Ik heb op een aantal
briefjes dingen geschreven die ik kan doen waar ik normaal niet zo snel
aan begin maar die ik wel leuk vind, zoals verder werken in het boekje
“999 vragen aan jezelf” of borduren. Ik heb uit puzzelboekjes die ik nog
had de puzzels gezocht die ik het leukste vind om te doen en die
uitgescheurd om in een envelop te stoppen. Normaal ben ik juist heel
zuinig met die puzzels, want er staan er niet zoveel van in, maar nu voor
de kalender mocht ik van mezelf juist deze eruit zoeken. Het zakje
snoepjes zijn precies de snoepjes die mijn opa vroeger altijd in zijn auto
had. Hij had tussen de twee voorstoelen zo’n stoelleuning die omhoog
open ging en daar zat altijd een blikje met deze snoepjes in. Ik ben
eigenlijk helemaal geen zoetekauw, maar deze snoepjes vind ik zo nu en
dan echt lekker en ze geven me een bijzonder gevoel door de
herinneringen die erdoor naar boven komen.

De eerste maanden van het jaar zijn nooit mijn favoriet geweest. De feestmaand is voorbij (al vind ik die vaak zwaar, het biedt toch ook de nodige afleiding
waardoor die donkere tijd wat sneller gaat), er is niks leuks meer te beleven en het voelt nog enorm ver weg dat het weer wat lekkerder weer wordt en het
buitenleven weer begint. Zeker, de kortste dag is geweest en ik merk ook echt al dat de dagen weer langer worden, maar toch voelen die eerste drie maanden van
het jaar altijd als één grote sleur waar we nog doorheen moeten voordat het leven weer een beetje leuk wordt. Ik ben daarom bewust een aantal jaren in januari
op vakantie gegaan naar de Canarische eilanden, even wat extra zon op me in laten werken en zo ook die periode van sleur doorbreken. In februari of maart was
er dan altijd Carnaval. Ik vier het altijd 2 dagen en dan maakt het me niet uit hoe koud het is, ik vind het heerlijk om met elkaar op straat te dansen bij de
(percussie)bands die aan het spelen zijn. Ik ben er dan voor mijn gevoel echt even uit, iets waar ik van tevoren lang naar uitkijk en waar ik naderhand nog wel even
op kan teren. Dit jaar gaat dat uiteraard allemaal niet door, niks doorbreken van de sleur. Sterker nog, het grootste deel van 2020 was al één grote sleur en die
gaat de komende maanden gewoon nog even verder. Ik merk dat ik er moedeloos van word. Corona-moe, dat hoor ik al heel lang mensen zeggen. Ik moet zeggen
dat ik nog aardig lang de moed erin heb kunnen houden met zicht op uiteindelijk verbetering. Het zit ook wel in mijn aard om door te bijten, niet zomaar op te
geven. Maar nu, sinds vorige week, voel ik de dip na de feestdagen extra sterk en heb ik er gewoon echt even geen zin meer in. Ik ben sleur-moe, ik ben het zat, ik
ben er klaar mee. En dat is natuurlijk helemaal niet handig, want we zijn er nog niet. Sterker nog, de kans bestaat dat de Britse variant van Corona ook hier in
Nederland nog voor extra problemen gaat zorgen dus het is juist nu belangrijk dat we extra alert zijn, doorzetten en volhouden. 

een ‘op naar het voorjaar’

kalender



 Tot slot heb ik aan een aantal vrienden en een collega gevraagd of zij wat voor mij
op papier willen zetten. Gewoon iets, hoeft niet ingewikkeld te zijn, een grapje of
een spreuk, in ieder geval iets waarvan ik niet weet wat het is als ik het openmaak.
Dat maakt het verrassingselement groter, aangezien ik de rest er natuurlijk zelf in
heb gestopt. Mijn idee was, toen ik het bedacht, om dit te doen tot eind maart. Dan
is de lente officieel begonnen en is het waarschijnlijk al een stuk lekkerder weer, en
hopelijk is het vaccineren dan goed op gang gekomen en zijn de besmettingen
zodanig gedaald dat we weer meer mogen en de deur uit kunnen. De vlaggetjes
waren op na 30 maart, dus die 31e geloof ik wel. Eenmaal alles verzameld heb ik
alles in enveloppen gedaan, de enveloppen gehusseld en daarna genummerd.
Afgelopen weekend heb ik nog aardig wat gevulde enveloppen van vrienden
gekregen dus die heb ik er nog tussen gedaan, waardoor ik gekomen ben t/m 16-
3. Nog 14 enveloppen te vullen dus tot de 30e, dat moet de komende tijd nog wel
gaan lukken. Voor nu kan ik in ieder geval alvast een tijdje vooruit. Ik heb ook
nagedacht over wanneer op de dag ik de enveloppen open zal maken. Ik kan er
direct m’n dag positief mee beginnen of ik kan het juist bewaren als een fijne
afsluiter aan het einde van de dag. De bedoeling is dat de inhoud van de kalender
me helpt om door deze periode heen te komen, dus het zou mooi zijn als ik hem
juist in kan zetten op de momenten dat ik hem nodig heb, als even een dip heb en
me fleh voel.

Ik ga er daarom geen vast moment voor plannen. Thuis laat ik hem gewoon in het doosje staan en als ik naar mijn werk ga neem ik hem mee. Op die manier kan ik
hem pakken op het moment dat ik wel even iets positiefs kan gebruiken, en als dat door de dag heen niet voorkomt dan heb ik ‘s avonds nog wat leuks. Terwijl ik dit
aan het typen ben kijk ik naar buiten. Het is deprimerend, saai, grijs flutweer. Eigenlijk wil ik in winterslaap. Ik wil mokkend de dekens over me heen trekken, in slaap
vallen en ergens eind maart weer wakker worden. Dat kan natuurlijk niet, en hallo, ik ben een volwassen vrouw, kom op zeg! Ik mag best even mokken, maar daarna
mag ik mezelf ook best een schop onder mijn kont geven om in actie te komen en op zoek te gaan naar manieren om ermee om te gaan. In dit geval is dat dus een
hulpmiddel geworden in de vorm van de ‘op naar het voorjaar’ kalender. En ik moet je eerlijk zeggen, ik word toch echt wel een beetje blij als ik ernaar kijk en ik kan
haast niet wachten tot ik ergens vandaag de eerste envelop open mag maken! toevoegen

Leonie van Dongen
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Kunstportaal
FOTO CHALLENGE

Kunstportaal digitaal momentje 27 -1-2021

 

Een frisse neus, zonnestralen, lekker doorstappen.
Even buiten wandelen is fijn en ontspannend. 

Wat zie je om je heen tijdens het wandelen? 
Pak tijdens je wandeling een (mobiele) camera
erbij. 
Kijk goed om je heen en ga op zoek naar vormen,
structuren en figuren die je tegenkomt en kijk of je
er een letter uit kan fotograferen.

De challenge: fotografeer je naam of de naam
van je favoriete zanger, schilder, acteur etc.
Wandelze!!!!

ra ra.. wat staat hier?
 

Voorbeeld foto: Huub Driessen



Tips van de week
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stem via de site
van Vitale

verbindingen!

A P P E L T J E S
V A N  O R A N J E ?

026-3127702 | ma t/m vr | van 10.00 tot 16.00 uurNiet
bereikbaar op zon- en feestdagen
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