OP DE PEDALEN

Boxmeer 23 januari 2019
Beste regioschrijver/-schrijfster,
Op onze eerste oproep mee te schrijven aan een nieuw boek van De Kneep, hebben
meer dan 50 belangstellenden gereageerd. Ervaren schrijvers, maar ook inwoners uit de
regio die het leuk lijkt hun ervaringen of een voorval met de fiets, met een groter
publiek te delen.
Het boek gaat er dus komen en nog steeds is de planning het boek te laten verschijnen
bij gelegenheid van de 45ste ‘Daags na de Tour’, die gehouden wordt op 29 juli 2019.
De redactie heeft enkele eenvoudige richtlijnen vastgesteld:
- De redactie geeft waar nodig tips voor aanpassingen van teksten. Mocht volgens
de redactie blijken dat het verhaal of gedicht na de aanpassingen nog niet de
gewenste kwaliteit bezit, dan behoudt de redactie zich het recht voor om de
bijdrage te weigeren. De redactie brengt nimmer inhoudelijke wijzigingen aan in
teksten. Mocht dat nodig zijn dan treedt de redactie in overleg met de auteur.
- Het thema van het boek – FIETS/FIETSEN – moet in de bijdrage duidelijk te
herkennen zijn
- Richtlijn is een maximum van 1500 woorden
- Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd
- Elke schrijver (m/v) mag één verhaal of maximaal drie gedichten aanbieden
- De teksten moeten voldoen aan de algemeen geldende regels over het gebruik
van leestekens, stijl, spelling en opmaak (redactieregels zijn op te vragen)
- Verhalen in welk dialect dan ook, zijn niet toegestaan
- De teksten dienen te worden aangeleverd in WORD
- Inzenden vóór 1 april 2019
We streven naar een kwalitatief goed boek en een redactie zal waken over de kwaliteit
van de bijdragen. Zodra je je bijdrage hebt ingestuurd (redactie19@dekneep.nl) krijg je
een ontvangstbevestiging en een aanwijzing op welke termijn je feedback van de
redactie kunt verwachten.
Ondertussen kun je met al je vragen bij de redactie terecht. Over de voortgang van het
boek word je ongeïnformeerd in de komende Nieuwsbrief, de volgende soos – 15 maart
in Oploo en uitnodiging volgt – en via de website: www.dekneep.nl
We zien je inzending met belangstelling tegemoet.
Namens De Kneep,
Willem van Beek, projectcoördinator

