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Lieve lezeressen en lezers, 

Sinds een kleine week is onze Schrijfkring verrijkt met twee nieuwe leden: Els Brouwer en Truus van 
Keulen, beiden uit Dronten. Ze stellen zich voor in deze nieuwsbrief en op onze website . 
Het idee van de uitbreiding ontstond spontaan tijdens een van de vele gesprekken in onze 
gezamenlijke Italiaanse vakantie. Inspirerende dagen voor wie van houdt wandelen en schrijven. 
Lees de verhalen hierover van Ank (begeleiding) en Mieke (deelneemster). 
 

Het herfstseizoen is begonnen met schrijfinitiatieven in Biddinghuizen, Dronten, Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Schrijven in een bibliotheek, museum, Fins huisje, 
serre, woonkamer, de natuur, keuze te over.  
Op vrijdagmorgen 7 oktober a.s. is er een gratis schrijfworkshop ‘Kennismaken met creatief en 
autobiografisch schrijven’. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus zegt het voort! 
 

Veel leesplezier en we hopen je schrijvend te ontmoeten. 
 

Mieke, Hanneke, Truus, Ank en Els 

http://www.deschrijfkring.nl/
https://www.deschrijfkring.nl/2022/08/30/gratis-workshop-kennismaken-met-creatief-en-autobiografisch-schrijven/
https://www.deschrijfkring.nl/2022/08/30/gratis-workshop-kennismaken-met-creatief-en-autobiografisch-schrijven/
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Schrijf- en wandelvakantie in Veneto, Italië 
door Ank 
 

Een aantal jaren geleden, toen ik met pensioen ging, ontstond het plan om een 
gedeelte van het jaar in een klein dorpje in Italië te gaan wonen. Het dorp San 
Bartolomeo ligt vlak bij de bergrivier de Piave. We hebben daar een huis. Mijn 
man is in dat huis geboren en het huis is gebouwd aan het begin van de vorige 
eeuw en al meer dan honderd jaar in het bezit van de familie. In de lente en de 
zomer zouden wij daar vertoeven. Ik wilde wat omhanden hebben en omdat ik 
de certificeringscursus ‘Luisteren naar je pen’ gedaan had, kreeg ik het idee om 
langs de rivier de Piave en in Venetië (een half uur bij mij vandaan) schrijfworkshops te gaan geven. 

Ik ontwierp er twee en hoopte dat ik Nederlandse 
cursisten zou krijgen, immers in het hoogseizoen zijn 
er veel toeristen in Venetië. Bij hotels en andere 
accommodaties waar toeristen komen legde ik 
foldertjes neer met mijn aanbod. Heel af en toe kreeg 
ik een aanmelding. Niet genoeg naar mijn zin. Daarom 
bedacht ik iets anders. Een schrijf- en wandelvakantie 
in het gebied waar ik tijdens de zomer vertoef. Ik ken 
daar de mooie plekjes, waar je nauwelijks toeristen 

tegenkomt. Tijdens deze vakantie laat ik de cursisten kennismaken met het Italiaanse landschap, de 
kunst en de cultuur en daar gaan we ter plekke over schrijven. We houden de kosten laag door te 
logeren in het dorpshotel. Drie keer heb ik deze vakantie aangeboden en tot mijn grote vreugde zijn 
de deelnemers altijd heel enthousiast. De laatste keer, dit jaar in september, kwamen mijn 
schrijfcollega’s van de Schrijfkring: Els, Truus, Mieke en Hanneke naar San Bartolomeo di Piave. Wat 
hebben we met elkaar heerlijke dagen gehad. Schrijven bij een oud kerkje achter mijn huis, bij de 
rivier de Piave of  in een dorpscafé. De schrijf- en wandelvakantie in San Bartolomeo is nu ook 
opgevallen in het dorp zelf. Mieke heeft er een verslag over geschreven. Mocht je geïnteresseerd 
zijn om ook eens mee te doen, volgend jaar is er weer een mogelijkheid. Ik werk met groepjes van 
vier. Neem gerust contact met mij op (ankie.rip@gmail.com), dan kan ik er meer over vertellen. 
 

Een schrijvend uitstapje naar Italië  
door Mieke 

 

Zittend in het gras en met het 13e-eeuwse kerkje Sante 
Menna op de achtergrond, hebben we ons ingeleefd in het 
leven van de pelgrims, die op die plek naar een water 
zochten. Al schrijvend wérden we de mannen, die daar 
eeuwen geleden het wonder van de waterbron 
aanschouwden. Een mooie en serieuze opdracht op deze 
eerste dag van onze schrijfvakantie. Maar wij schrijven allemaal en geven zelf 
schrijfworkshops, dus het was voor ons een uitdaging om hierover te 
schrijven. 
 

Elke dag van deze schrijfweek had een eigen thema. Aan de rivier de Piave schreven we over ‘la 
dolce vita’ en lieten we ons schrijvend meevoeren door de stroom en ‘het zoete leven’. 

mailto:ankie.rip@gmail.com
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De volgende dag zijn we met de trein naar Venetië gegaan. Op zich al een belevenis. Op een plein 
hebben we het thema ‘Carpe diem’ (pluk de dag) verkend. Wat 
heb je nodig om onbezorgd de dag te plukken?  
In Treviso zijn we onze dromen gaan verkennen, het thema van 
de derde dag. Gewapend met onze schriftjes en een pen zaten 
we op een terrasje, met een ‘Crema al caffè, een Italiaanse 
lekkernij, voor ons. 
Het thema van de laatste dag was ‘La dolce far niente’. Het staat 
voor ‘het zalige nietsdoen’, een levenshouding die veel Italianen 
hebben. Nietsdoen en daardoor juist openstaan voor natuur, 
genieten, muziek e.d. Ook dit is een onderwerp waar je veel 
meer over kan schrijven. 
 
Naast het schrijven hebben we veel gewandeld, lekker gegeten, 
prosecco gedronken en elkaar ook beter leren kennen. Een 
aangename manier om vakantie te vieren én te schrijven. 
 
 

Els Brouwer 
 
Reflectief schrijven: een mijnenveld voor het ego, wandelpad 
voor de ziel 
 

Als kind plukte ik blaadjes en zaadjes of grassprieten, plakte die 
in een schrift en hield bij waar ik het had geplukt, met wie ik 
was en hoe ik me voelde. Opgroeiend plakte ik  er ook recepten 
bij en leerde ik mezelf tuinplanten.  
 
Ongemerkt ben ik overgegaan op reflectief schrijven. over de 
dag of over een situatie. Met alle zintuigen open schreef ik de 

dingen ‘van me af’. Zo rolden nieuwe perspectieven, als vanzelf en uit de pen waarmee ik schreef, 
naar me toe. Levensgebeurtenissen met impact of verlies vinden tot op de dag van vandaag een 
weg.  
 
"Verlies en rouw horen bij het leven" zegt men wel eens en ik geloof erin.  
Schrijven over de dood van je geliefde - als je er aan toe bent - brengt vaak een glimlach achteraf, 
door tranen heen geschreven in workshop-schrijven-heelt.  
Door te schrijven over zogeheten levend verlies (verlies aan gezondheid, rouw door de gevolgen 
van inbraak, ongewild kinderloos, echtscheiding, rouw aan een niet vervullende relatie, een 
beperking in het gezin, een dorre opgroei, ja wat al niet?!) meander je schrijvend traag naar balans.   
 
Zelf schrijf ik er graag over, het liefst bij één van mijn collega's hier. Er is genoeg om over te 
schrijven zal ik maar zeggen. Het schrijven voert frisse lucht aan en je krijgt er zin in om met een 
andere bril naar de situatie te kijken, bijvoorbeeld door de bril van iemand anders. Zo brengt het 
schrijven je bij het andere, door jou zelf geschreven en alleen door jou ten diepste begrepen 
verrassend perspectief. Fascinerend!  
  
Als gecertificeerd psychosociaal therapeut in ruste (Academie Integrale Menswetenschappen SPSO) 
mag je rekenen op een veilige schrijfplek. Teksten kunnen als je wilt worden gedeeld, er wordt niet 
over gesproken.  
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Het gaat nadrukkelijk niet over of je mooi kan schrijven, je teksten blijven bij jou.   
Het gaat over het los schrijven van jouw binnenwereld. En precies tot hoever jij dat wilt delen.  
 
Behaalde certificaten:  

 ‘Autobiografisch schrijven’ volgens de methode van Willemijn Soer (Arianne Collee) 

 ‘Schrijf je leven’ (Marianne Panneman) 

 ‘Schrijf je Loopbaan’ (Marianne Panneman)  
 
Mijn zelf opgestelde programma's zijn licht: ‘schrijfopdrachten’ worden afgewisseld met 
toepasselijke teksten en creatieve oefeningen. En vinden plaats in Dronten op de Golfresidentie. 
Investering: € 17,50 incl. koffie met lekkers.  
 
Contact: mail naar veerkracht.els@gmail.com of bel 06-29056972. 
 
 

Truus van Keulen 
 
Na mijn opleidingen in de sociale wetenschappen heb ik 
gewerkt in de hulpverlening en de Jeugdzorg, ben trainer 
managementvaardigheden geweest en heb sociaal 
economische voorlichting gegeven. 

Door vele gesprekken met mensen ben ik enthousiast 
geworden voor het schrijven van levensverhalen. We zijn 
allemaal een schakel in de tijd en hebben opvolgende 
generaties.  

Ik leg vast wat mensen heeft bewogen om het leven op hun 
manier in te richten en help er zo aan mee dat vele waaroms 
bewaard blijven. 

De boekwerkjes die hieruit ontstaan worden als een 
kostbaarheid gekoesterd door eenieder die bij het verhaal 
betrokken is. 

Na gedegen training op het gebied van Creatief Schrijven ben ik in 2014 begonnen schrijfcursussen, 
schrijfcafés en workshops te organiseren. Een bijzondere manier van schrijven, ontwikkeld door 
Christine de Vries, die inspireert en verrast. Het geeft mensen de handvatten om zelf te schrijven 

aan hun verhaal. 

Met de opleiding Romans en Korte Verhalen bij de Schrijversacademie kreeg 
ik nog meer tools om mensen te helpen met hun verhaal. 

Op 29 april 2020 kwam mijn eerste boek uit: Eeuwige Echo. Een verhaal dat 
al jaren in mezelf sluimerde is daarmee tot leven gekomen. 

Het liefst werk ik kleinschalig.  

Juist de gewone mens, die niet direct een beroemdheid is, wil ik de 
gelegenheid geven zijn/haar persoonlijke geschiedenis aan het papier toe te 
vertrouwen. 

 

 

  

mailto:veerkracht.els@gmail.com
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Schrijfcafe – Schrijven opent luikjes 
door Truus 

 
Met veel plezier sluit ik me aan bij De Schrijfkring. Samen hopen we met de uitbreiding een breed 
aanbod te creëren en elkaar waar nodig te versterken. 

Schrijven is een geweldig middel voor veel dingen. 

Grieken en Romeinen gebruikten het schrijven al om tot nieuwe inzichten te komen en een 
gezonder leven te leiden. Ook in deze tijd wordt schrijven als heilzaam gezien. 

Schrijven is een soort middel om je even terug te trekken. Je komt tot rust en onbewust verwerk je 
van alles. Het werkt verhelderend en het schept orde, je doet het helemaal zelf zonder verstoring 
van buitenaf. Het helpt je om erachter te komen wat je wilt en wat je voelt. Herinneringen en 
gevoelens komen boven, het schrijven werkt als een soort luikje naar je innerlijk. 

Soms sta je versteld waar de pen je brengt. Je krijgt ineens zicht op iets dat je je voordien niet 
bewust was. Je legt nieuwe verbanden of herinnert je dingen die je allang vergeten was. Voordat je 
het weet zit je op een nieuw spoor. En het fijne is dat je er helemaal geen schrijftalent voor hoeft te 
hebben. 

Schrijven, het blijft een klein wonder. 

Elke tweede maandag van de maand organiseer ik een schrijfcafé in Dronten en in Zeewolde. Het 
thema voor deze schrijfsessies komt uit een boek, maar elke deelnemer schrijft een eigen verhaal. 

Een deelnemer verwoordde eens over zijn deelname: ‘Wonderlijk wat het oplevert. Je kunt het 
moeilijk uitleggen, je moet het gewoon een keer ervaren. Daarna wil je steeds weer meedoen.’ 

Ook zin om je een keer twee uurtjes terug te trekken en je te laten verrassen door je pen? 

Van harte uitgenodigd om een keer mee te schrijven. 

 

Programma Truus van Keulen 
 

 Maandag 3 oktober: bibliotheek Zeewolde 14.00 tot 16.00 uur. Gratis workshop in het kader 

van ‘Week van de eenzaamheid’. 

 Maandag 10 oktober: Schrijfcafé Dronten: 10.30 tot 12.30 uur en Schrijfcafé Zeewolde: 14.00 

tot 16.00 uur. Thema: Vrijheid en zekerheid, n.a.v. het boek De Wijsheid van de witte hond, 

Long en Schweppe. 

 Woensdag 19 oktober: Schrijfochtend in De Kans, Biddinghuizen: 10.00 tot 12.00 uur 

 Maandag 14 november: Schrijfcafé Dronten: 10.30 tot 12.30 uur en Schrijfcafé Zeewolde:  

14.00 tot 16.00 uur. Thema volgt later. 

 Maandag 12 december: Schrijfcafé Dronten: 10.30 tot 12.30 uur en Schrijfcafé Zeewolde:  

14.00 tot 16.00 uur. Thema volgt later 

Contact: mail naar tvankeulen@solcon.nl of bel 06-22859961. 

 

 

mailto:tvankeulen@solcon.nl
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Schrijfkring Ermelo – Uit het leven gegrepen  
door Hanneke 

Op woensdagmorgen 12 oktober starten we in Ermelo een nieuwe serie 
schrijfworkshops onder de titel ‘Uit het leven gegrepen’. Tijdens tien 
bijeenkomsten zullen uiteenlopende thema’s aan bod komen, die te maken 
hebben met ons dagelijks leven. De eerste keer is het thema ‘Tijd’. Locatie: 

Paardenbloemdreef 9, Harderwijk. 
 
De workshops zijn los van elkaar te volgen. 
Data 2022: 12 oktober, 9 november en 14 december. 
Data 2023: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 
juli. 
Tijden: inloop vanaf 09.45 uur, schrijven van 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: wisselend i.v.m. tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Serre aan 
de Reviuslaan. Bij aanmelding voor een workshop ontvang je het adres 
van de schrijfworkshop. 
Kosten: € 15,00 inclusief koffie/thee en wat erbij. 
Maximaal aantal deelnemers: 8. 
 

 
 

KOTA schrijflunch  
door Mieke  

 
Net als vorig jaar hebben we dit najaar weer een schrijflunch 
voorbereid in de KOTA van Renée in Ermelo. Een KOTA is een Fins 
houten herdersverblijf, sfeervol ingericht met zitplaatsen bekleed met 
schapenvachten, rond een vuurplaats. 
Het thema dit keer is: ‘Kleuren en geuren’. Aan de hand van dit thema 
schrijven we over wat je ziet en ruikt en alles wat daarmee te maken 
heeft. 
 
Mieke verzorgt de schrijfopdrachten. Tijdens de workshop is er koffie en thee. En Renée verzorgt 
een heerlijke Zweedse lunch. 
 

Wanneer: donderdag 13 oktober 2022, van 11.00 uur tot 
14.00 uur. 
Waar: Wilhelminalaan 35, 3851 XT, Ermelo 
Kosten: € 29,50 incl. koffie/thee en lunch. 
Voor meer informatie of opgeven voor de workshop kun je 
mailen of bellen naar  
Mieke van Rinsum: miekevanr@solcon.nl, mobiel: 06-
23831859, of  
Renée van de Haar: bellakota.ermelo@gmail.com, mobiel: 
06-52488474. 

Inschrijven is mogelijk tot 8 oktober. 
De workshop gaat door bij minimaal vier deelnemers (deelname gaat in volgorde van inschrijving) . 
Er is plaats voor maximaal zes deelnemers.  
 

mailto:miekevanr@solcon.nl
mailto:bellakota.ermelo@gmail.com


7 

 

Schrijven in het museum in Nunspeet 
door Mieke 

 
Schrijvend naar kunst kijken. In een schilderij kruipen en de kleuren en voorstelling op je in laten 
werken. Een schilderij met woorden tot leven laten komen. 
 
Dat kan op maandagmiddag 17 oktober in het Noord-Veluws 
museum in Nunspeet. Officieel is het museum op maandag 
gesloten, maar voor de schrijfworkshop gaat het open.  
De tentoonstelling ‘Springlevend’ van Ben Viegers is erg geschikt 
om creatief over te schrijven. De onderwerpen en kleuren 
spreken tot de verbeelding.  
 
Met eenvoudige schrijfopdrachten kun je je inleven in een 
schilderij, geef je woorden aan de beelden. Wat zijn de kleuren, 
wat zeggen de twee vrouwen tegen elkaar, welk detail valt je op?  
Van half twee tot half vier gaan we schrijven aan de hand van concrete, korte opdrachten, over de 
hele tentoonstelling of over een uitgekozen schilderij. Je hoeft geen schrijfervaring te hebben om 
mee te kunnen doen. 
 
De kosten zijn € 12,50 met museumjaarkaart en incl. koffie óf € 21,50 incl. toegang tot het museum 
en een kopje koffie/thee. 
De schrijfworkshop wordt begeleid door Mieke. Wil je meedoen, meld je dan aan vóór 12 oktober 
bij miekevanr@solcon.nl. 
Het Noord-Veluws museum is gevestigd aan de Wincklerweg 17a in Nunspeet. 
 
N.B. Het Noord-Veluws Museum is een prachtig museum en zeker de moeite waard om te 
bezoeken. Naast de tentoonstelling: ‘Ben Viegers, springlevend’ is er een vaste collectie. Kijk op 
www.noord-veluws-museum.nl. 
 

Schrijven over een boek in de bibliotheek 
door Ank  
 
De vorig jaar gestarte schrijfworkshops in de bibliotheken van Harderwijk en Putten zijn met 
enthousiasme ontvangen. In november gaan we starten met een nieuwe reeks in Harderwijk en 
Putten en in 2023 ook in Ermelo en Nunspeet. Aan de hand van een boek worden korte, creatieve 
schrijfopdrachten gegeven. Het is niet noodzakelijk om het boek te lezen. De aangeboden 
schrijftechnieken nodigen je uit om het boek op een andere manier te beleven en wellicht wil je het 
boek dan alsnog lezen. Voor deze workshops hoef je geen schrijfervaring te hebben. 

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is Mieke in Harderwijk, Ank zal elke eerste 
maandagmorgen in de maand in Putten de schrijfworkshops begeleiden. De eerste keer wordt 
geschreven naar aanleiding van het boek ‘Mevrouw, mijn moeder’ van Yvonne Keuls, waarin de 
schrijfster een portret geeft van haar Indische moeder, een koppige maar ook fantasievolle vrouw. 
In het kader van het thema ‘Nederland Leest’ wordt dit boek in de maand november bij elke 
bibliotheek gratis verstrekt. Het thema ‘ouder worden en jong blijven’ wordt aan de hand van 
teksten uit het boek al schrijvend verkend. 

Over de startdatum van de schrijfworkshops in de bibliotheken van Ermelo en Nunspeet horen jullie 
meer in de volgende nieuwsbrief. 

mailto:miekevanr@solcon.nl
http://www.noord-veluws-museum.nl/
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Op vrijdagmiddag 4 november (13.30 tot 15.30) is de eerste bijeenkomst in Harderwijk (begeleiding 
Mieke van Rinsum). 

Op maandagmorgen 7 november (9.30 tot 11.30) begeleidt Ank Rip de workshop. 

De overige vier  schrijfworkshops vinden plaats in december, januari, februari en maart.  
 

Workshop schrijven in de natuur  
door Ank 

De herfst is de laatste en mooiste glimlach van het jaar  
(William Bryant)  

Op vrijdag 18 november organiseer ik rondom Staverden een workshop. We schrijven buiten  aan 
de hand van het thema ‘nostalgie’. De zomer is afgelopen, het wordt eerder donker en de dagen 
worden kouder. De omgeving van Staverden is in november gehuld in een adembenemende 
kleurenpracht en inspireert tot schrijven.  

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, reserveer dan vast deze datum. De workshop start om 
11.00 uur en duurt tot 12.45 uur. We verzamelen ons om 11.00 bij de parkeerplaats van Brasserie 
Staverden. Nadere berichtgeving volgt op onze website en Facebookpagina. Je kunt je vast opgeven 
bij ankie.rip@gmail.com. 

 

Lichtjesloop 
door Mieke 

 
Lopen tussen een haag van brandende lichtjes. De kaarsen 
in de kaarsenzakken zijn beschilderd door mensen die 
daarmee hun overleden dierbaren eren. Ook voor mensen 
die leven met kanker of het hebben overleefd zijn ‘tassen’ 
(zoals de wethouder ze noemde in zijn toespraak) versierd. 
Duizenden stonden er langs de kant. 
Voor mensen die met kanker geconfronteerd worden, wil 
Stichting De Maretak Veluwe geld ophalen. Voor die mensen is het belangrijk om de conditie op 
peil te houden en creatief bezig te zijn. Daarvoor worden activiteiten georganiseerd. Daarnaast is 
het doel om ‘De Maretak’ op de kaart te zetten en kanker meer bespreekbaar te maken. 
 
Op zaterdag 24 september jl. is in Harderwijk de Lichtjesloop gelopen. Zeventien teams hebben 
hieraan meegedaan. Met een team van de Schrijfkring hebben we meegelopen. Ons team heette 
‘de Schrijverkes’ naar het gedicht van Guido Gazelle. 
Jammer genoeg was het een regenachtige dag, maar de sfeer was gezellig en de saamhorigheid erg 
goed. Aan het einde van de avond werd het (voorlopige) eindbedrag door de penningmeester 

mailto:ankie.rip@gmail.com
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bekendgemaakt: € 24.009,60. Een bedrag dat alle verwachtingen overtrof en waaraan wij van de 
Schrijfkring een steentje hebben bijgedragen. 
 
 

 
HET SCHRIJVERKE 

 

O krinklende winklende waterding, 

met 't zwarte kabotseken aan, 

wat zien ik toch geren uw kopke flink 

al schrijven op 't waterke gaan! 

 

Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel, 

al zie 'k u noch arrem noch been; 

gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel, 

al zie 'k u geen ooge, geen één. 

 

Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? 

Verklaar het en zeg het mij, toe! 

Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, 

dat nimmer van schrijven zijt moe? 

 

Gij loopt over 't spegelend water klaar, 

en 't water niet méér en verroert 

dan of het een gladdige windtje waar, 

dat stille over 't waterke voert. 

 

o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, - 

met twintigen zijt gij en meer, 

en is er geen een die 't mij zeggen kan: - 

Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer? 

 

Gij schrijft, en 't en staat in het water niet, 

gij schrijft, en 't is uit en 't is weg; 

 

 
geen Christen en weet er wat dat bediedt: 

och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 

 

Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet? 

Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft? 

Zijn 't keikes of bladtjes of blomkes zoet, 

of 't water, waarop dat ge drijft? 

 

Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 

of is 'et het blauwe gewelf, 

dat onder en boven u blinkt, zoo diep, 

Of is het u, schrijverken, zelf? 
 

 

En 't krinklende winklende waterding, 

met 't zwarte kapoteken aan, 

het stelde en het rechtte zijne oorkes flink, 

en 't bleef daar een stondeke staan: 

 

‘Wij schrijven.’ zoo sprak het, ‘al krinklen af 

het gene onze Meester, weleer, 

ons makend en leerend, te schrijven gaf, 

één lesse, niet min nochte meer; 

 

wij schrijven, en kunt gij die lesse toch 

niet lezen, en zijt gij zoo bot? 

Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog, 

den heiligen Name van God!’ 

 

 

      

  Guido Gazelle 

 
 

Op de hoogte blijven? 

Kijk dan op onze website, Facebookpagina of Instagram. Tot ziens bij De Schrijfkring! 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.deschrijfkring.nl/
https://www.facebook.com/DeSchrijfkring
https://www.instagram.com/deschrijfkring/
mailto:deschrijfkring@outlook.com

