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Lieve lezeressen en lezers,
Met de herfst in aantocht en nieuwe coronaversoepelingen dichtbij is de tijd
aangebroken voor de herfstnieuwsbrief.
Voorzichtig aan zijn de schrijfbijeenkomsten weer gestart. Zo schreven we op
woensdag 15 september jl. in Ermelo met zes personen over de deugd Matigheid.
We rondden af met een pantoum en luisterden naar elkaars – verrassende –
gedichten.

Zeven zonden deugden van het leven
Deze serie gaat nog door tot en met januari 2022. Moed, geloof, hoop en naastenliefde zijn de
thema’s voor de komende maanden. Ook als je niet eerder hebt meegeschreven kan je je
aanmelden, kijk voor informatie op de website.
Verder in deze nieuwsbrief:





schrijvend afscheid nemen van de zomer, met Ank
boekpresentatie Mieke op 9 oktober a.s.
contact met bibliotheek Noordwest Veluwe en stichting De Maretak over nieuwe initiatieven
tweede schrijfworkshop in de Kota in Ermelo

We sluiten af met een schrijfoefening en hopen jullie snel weer te ontmoeten!
Een warme (bijna)herfstgroet van
Ank, Hanneke en Mieke
www.deschrijfkring.nl
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Afscheid van de zomer
door Ank

Terwijl de bladeren zich nog stevig aan de boom lijken vast te houden, de nachten
kouder worden en de dagen korter, nadert er een afscheid. Het afscheid van de
zomer.
Welke associaties heb jij bij het woord afscheid? Lijkt het je leuk om eens vanuit het
perspectief van een vallend blaadje, een eekhoorntje of een dikke oude boom te
schrijven? Kom dan naar mijn workshop ‘Afscheid van de zomer’ op vrijdagmorgen
24 september. Startpunt bij de Schaapskooi Ermelo, Postweg 50. We verzamelen
daar om 10 uur en schrijven van 10.15 tot 12.15 uur in de omgeving van de
Schaapskooi. Prijs: € 12,50.
Schrijfervaring is niet nodig. Je kunt je opgeven tot woensdag 22 september. Mail naar
ankie.rip@gmail.com en ik stuur je nadere informatie.

Als ik jou niet had
door Mieke

Mijn boek is er! Bijna tenminste. Op 9 oktober is de
boekpresentatie gepland en daarna ligt het in de winkel.
Schrijven doe ik al lang: in mijn dagboek, gedichten,
korte verhalen. Toen ik een workshop ‘creatief schrijven’
en daarna de gecertificeerde training had gedaan, ben ik
zelf schrijfcursussen gaan geven.
Daarnaast heb ik een cursus ‘verhalen schrijven’ bij
Gerard van Emmerik gedaan. Een andere manier van
schrijven dan het creatieve schrijven. Hierbij let je wél op
grammatica, stijl en mooie zinnen.
De verhalen die ik al in mijn boekje had staan en die ik in de cursus
schreef, heb ik gebruikt in het boek dat ik ben gaan schrijven.
Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik de verhalen omgevormd had tot een roman. De
volgorde werd veranderd, een hoofdstuk erbij geschreven, stukken weggelaten en langzamerhand
werd het een roman.
‘Als ik jou niet had’ gaat over een jonge vrouw die, in een veranderende samenleving in de roerige
70-er jaren, haar weg probeert te vinden en op zoek gaat naar haar eigen identiteit.
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Nieuwe initiatieven
door Mieke

Afgelopen week hebben Ank en ik een plezierig gesprek gehad met Jack van Zundert van de
Bibliotheek Noordwest Veluwe. Onder de BNWV vallen de bibliotheken van Harderwijk, Ermelo,
Nunspeet, Putten en Elspeet. We hebben kennis met elkaar gemaakt en ideeën uitgewisseld. En
een vervolgafspraak gemaakt. Er zijn nog geen concrete plannen, maar wel ideeën waar we verder
over na zullen denken.
Ook met de coördinatoren van stichting De Maretak Veluwe zijn we in gesprek over een vervolg
van de schrijfworkshops. Daarover zullen we ook in de volgende nieuwsbrief schrijven.
En dan nog de schrijflunch in de KOTA in Ermelo. Deze zal, voor de tweede keer, gehouden worden
in de Kota van Renée in Ermelo op woensdag 13 oktober, van 11.00 tot 14.00 uur. Renée zorgt
voor de koffie/thee en een heerlijke lunch en Mieke geeft de schrijfopdrachten. Het thema is deze
keer Kijken met woorden. Er zijn drie aanmeldingen, dus er is nog plaats voor drie deelnemers.
Met name voor mensen die eens kennis willen maken met ‘creatief schrijven’ is dit een goede
gelegenheid om mee te schrijven. De kosten zijn € 29,50.
Wil je meedoen, geef je dan op (voor 9 oktober) bij Mieke (miekevanr@solcon.nl).

Schrijfoefening
door Mieke

Vakantieherinnering
Deze zomer zijn we wel, of misschien niet, op vakantie geweest.
Maar ook als je niet weggeweest bent kun je putten uit je herinneringen.
Dan doe je je ogen dicht om het je herinneren.
Schrijven is kijken met je ogen dicht. Dit is een uitspraak van Remco Campert.
Schrijfoefening: Schrijf vijf bestemmingen op van vakanties die je hebt meegemaakt.
Zet achter elke vakantiebestemming drie souvenirs die je daar gekocht hebt.
Kies er ééntje uit. Beschrijf het voorwerp en waar je het kocht (zet je wekkertje op 7 minuten). Is
de inspiratie op, neem dan een ander voorwerp dat je ook gaat beschrijven.
Tot ziens bij De Schrijfkring!

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje met als vermelding
‘Uitschrijven nieuwsbrief’.
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