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Voorwoord

Een aantal keer per week schrijf ik een gedicht m.b.t. de 
actualiteit. Het is mijn kijk op de gebeurtenissen van dat 
moment. Deze gedichten worden gepubliceerd op verschillende 
sociale media.
Uit al deze nieuwsgedichten is een keuze gemaakt.
De mooiste en beste gedichten van het afgelopen jaar zijn 
verzameld in deze bundel.

Op 12 juni 2018 verscheen het eerste nieuwsgedicht. Een half 
jaar later en bijna elke dag een gedicht maakt dat wij nu hier 
zijn. Sociale media hebben geen eeuwig leven en om het 
mooiste te bewaren is er voor een jaarlijkse bundel gekozen.
We zijn dit jaar pas een half jaar onderweg met dichten en ik 
moet bekennen dat ik best trots ben op het resultaat.

Het was een bijzonder jaar,  2018 

Vergeet niet om af en toe op de site te kijken.
Of op de verschillende sociale media voor nieuwe werken. 
Heb je interesse voor een uniek gesigneerd werk van mij aan de 
muur dan is dat ook altijd mogelijk. 

Ik hoop dat je veel plezier aan deze bundel beleefd.

Jeroen van Oort

©2018, Krommenie
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Het allereerste nieuwsgedicht verscheen op 12 juni 2018 :
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Examenuitslag

Vlag staat klaar
Wel of niet
Symbolisch gebaar

Al die jaren in de klas
Je weet het niet
Je wou dat het voorbij was

Einde is nabij
Met blijdschap of verdriet
Bijna schoolvrij

Als je het toch eens over kon doen
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Postnatale depressie

De trots in je armen
Het mooiste moment uit je leven
Je hebt iemand het leven gegeven

Een waar mensje is ontstaan
Iedereen is blij
Behalve jij

Onvoorwaardelijke liefde 
Als nooit te voor
Maar jij moet door

Verwrongen van verdriet
Donker en alleen
Waar moet jij met je gevoel heen

Maar we moeten bezinnen
Want het WK gaat beginnen
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Eenzame ouderen

Stapje voor stapje
gaat de dag voorbij
De liefde in je hart 
Van iemand 
Die jou vergat

Om je heen
Niemand meer die bestaat
Zelfs de mooie tijd vergaat

Doorgegaan
Stapje voor stapje
Nooit meer het gevoel van bestaan

Je innerlijke ik
Met een dikke snik
‘Ga maar door
Alleen weet ik niet waarvoor’

Opvallend:
Het nieuwsbericht van de NOS op internet en tv
Ouderen minder vaak eenzaam
Waarin wordt beweerd door het SCP(Sociaal Cultureel 
Planbureau) dat ouderen minder vaak eenzaam zijn, maar er 
zijn wel meer ouderen eenzaam. Dus heb ik het idee dat als 
je maar goed rekenen kan een probleem afneemt. 
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Nacht van de vluchteling

Geven we de vluchteling  een camera mee
Durven wij dat aan
Die lange weg naar één of andere zee

Geen voedsel meegekregen
Met de dood bedreigd
Familie aan het mes geregen

Veilig aangekomen 
Wordt je kind weggenomen
Willen we dat zien
Live op RTL 10

Laten we hopen
Dat men vannacht 
Tijdens het lopen
Hieraan denkt
En nog meer 
Geld schenkt


