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Kiemkracht 
door Truus  
 
De lente is het seizoen van een nieuw begin. Tenminste dat lijkt zo. Want alles 
wat op dat moment boven de grond komt, is allang in stilte voorbereid. Hoewel 
het in de winter ogenschijnlijk kaal is, gebeurt er van alles in de koude grond. 
Zaadjes met een enorme kiemkracht bereiden zich voor om hun kopjes te laten 
zien.  
 

Ook wij mensen hebben 
kiemkracht, meestal meer dan we ons bewust zijn. 
Ook bij ons gebeurt er van alles dat onzichtbaar is 
voor het blote oog, waarvan we alleen de uiterlijke 
verschijning zien en niet wat ervoor nodig is 
geweest om tot uiting te komen. 
 
Een mooi woord: kiemkracht. Het heeft de klank van 
iets kleins dat toch heel sterk is en bovendien al 
alles in zich heeft van wat het later gaat worden. 
Onze talenten beginnen veelal vrijwel onzichtbaar 
en helaas blijven sommige voor altijd verborgen 
doordat iemand zich niet kan ontwikkelen of zich 

niet bewust is van een gave. Het begint ermee dat we onszelf moeten leren kennen, bewust 
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worden van waar ons talenten liggen. Maar dat is niet genoeg. Elk talent heeft oefening en 
onderhoud nodig.  
In het prille voorjaar doen de sneeuwklokjes en de krokusjes alweer hun best om ons het goeie 
voorbeeld te geven. Aan alles lijkt ooit een einde te zijn gekomen, maar aan alles kleeft een nieuw 
begin. 
 
Wij wensen je een prachtig voorjaar en een mooi nieuw begin, waarin je opengaat met wat er 
ergens binnenin je al is voorbereid. Op je kiemkracht kun je vertrouwen. 
 

Steeds 
als de bloesems bloeien 
en de zon naar me lacht 

ben ik dankbaar 
voor de lente 

die licht en warmte bracht 
Steeds 

laten de bloesems weten 
dat ik nooit moet opgeven 

omdat zelfs 
de donkerste tijd 

uitmondt in nieuw leven 
 

@irmamoekestorm 

 

De therapeutische werking van schrijven 
door Truus  

Als begeleider van schrijfsessies zie ik steeds weer de prachtige effecten van schrijven. In zo’n 
bijeenkomst schrijven deelnemers aan de hand van eenvoudige oefeningen. Ik gebruik meestal een 
thema om de pen in beweging te zetten, maar ik weet: mensen schrijven over datgene dat hen op 
dit moment bezighoudt of datgene dat hen in het verleden geraakt heeft, ongeacht het thema.  
 
Het delen van de tekst (als je dat wilt) roept vaak emotie op. ‘Als je ergens mee zit, moet je het 
eerst vastpakken voordat je het los kunt laten. Het opschrijven is het vastpakken, met het delen laat 
je het letterlijk los’, zo leerde ik in een cursus bij Shodo in Alkmaar. En hoewel de schrijfcafés niet 
bedoeld zijn als therapie, gaat er toch een helende werking vanuit, zelfs als je denkt dat je niks te 
helen hebt.  
 
Meerdere onderzoeken hebben deze genezende werking van schrijven aangetoond. 
Zo las ik in het tijdschrift Schrijven online over het onderzoek van James Pennebaker, professor aan 
de Universiteit van Texas in Austin. Hij ontdekte dat studenten die schreven over het ergste dat hen 
ooit was overkomen zich eerst droeviger voelden, maar zes maanden later minder vaak medische 
en psychologische hulp zochten. De controlegroep, die de opdracht kreeg te schrijven over neutrale 
dingen, genoot deze vooruitgang niet. 
In vele vervolgonderzoeken vond hij dezelfde resultaten. Schrijven helpt je om, al dan niet bewust, 
zere plekken op je ziel bijna ongemerkt te ontsmetten, zodat ze minder pijn doen.  
 
Hoopvol genoeg om het eens te proberen. 
In een schrijfcafé, in een cursus of gewoon aan je eigen bureau of keukentafel.  
Kom gerust een keer oefenen in een van de schrijfcafés van de Schrijfkring. Wie weet heb je de 
smaak te pakken en schuilt er een echte schrijver in jou. 
 

 

http://www.shodo.nl/
https://schrijvenonline.org/magazine/2023/1
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Schrijflunch op een bijzondere plaats 
door Mieke 
 
Edelstenen: gewone of bijzondere stenen? 
 
Elke edelsteen is uniek en heeft een eigen betekenis en werking. 
Over dit onderwerp gaan we schrijven op een bijzondere locatie in Ermelo, de B&B 
Bella Kota van Renée en Wim, in een tuin waar de stenen ‘voor het oprapen’ liggen.  
Wat hebben stenen ons te zeggen? In deze workshop geven we geen uitleg over de 

betekenis van de edelstenen – hoewel de gastvrouw er veel van weet - maar gaan we schrijven over 
de stenen, die ons aantrekken. 
 
Hopelijk kunnen we in de tuin schrijven, aan de gezellige tuintafel. Met slecht weer zitten we met 
onze schriftjes en pen rond de gezellige vuurplaats in de Kota (een sfeervol ingericht Fins houten 
herdersverblijf). 
 
Tijdens de workshop is er koffie/thee met iets lekkers en een smakelijke lunch.  
Mieke begeleidt de schrijfopdrachten, Renée verzorgt de lunch. 
Er is genoeg stof/steen om over te schrijven. Laat je verrassen door je pen én de edelstenen. 
Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers. 
 
Wanneer: woensdag 5 april 2023, van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
Waar:       Wilhelminalaan 35, 3851 XT, Ermelo 
Kosten:    € 29,50 ( schrijfworkshop en koffie/thee en lunch) 
Informatie en inschrijven: miekevanr@solcon.nl. Opgave voor 1 april. 
 

  

Foto Bela Kota in Ermelo 

mailto:miekevanr@solcon.nl
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Reflectief schrijven in Dronten 
door Els 

 

 

 

 

 

 
Reflectief schrijven: mijnenveld voor het ego, wandelpad voor de ziel 
(foto pixabay | tekstbron:nataschabruti) 
 
DINSDAG 18 APRIL 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  
SCHRIJFWORKSHOP  |  THEMA: ELEMENTEN (WATER | VUUR | AARDE | 
LUCHT)  
LOCATIE: informatie volgt later (Golf Residentie Dronten).  
AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 
MEENEMEN:  pen en papier 
INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  
 
Manieren om je te oriënteren, je uit te drukken, te ordenen, zijn te typeren als types: nl. vuur, 
aarde, lucht, water. 
Van nature typeer je je door je eigen manier van doen. Dit bepaalt zo ongeveer in welk spectrum je 
zit ofschoon we, niemand uitgezonderd, alle elementen in ons dragen en afkijkend leren.  
We schrijven ons in deze workshop vanuit onze eigen bron - die we natuurlijk wel kennen en 
waarop we met deze workshop het licht extra zetten - ergens naar toe.  
Zo worden we door onszelf - met de elementen als vertrekpunt -  uitgelicht.  
 
MAANDAG 15 MEI 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  
SCHRIJFWORKSHOP |  THEMA: MIJN MOEDER EN IK 
LOCATIE: informatie volgt (Golf Residentie Dronten) 
AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 
MEENEMEN:  pen en papier 
INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  
 
Waarom zijn vrouwen zoals zij zijn? Waarom vinden wij ondanks alles zoveel van onszelf 
onbegrijpelijk? Waar komt onze afhankelijkheid, ons verlangen naar intimiteit, onze passiviteit 
vandaan? De eerste band is met je moeder.  
 
En belandde onder het vergrootglas: toen je zelf misschien moeder of zelfs oma werd.  
Los daarvan blijven we altijd dochters en zonen van die ene moeder. Daar gaat deze workshop 
over.  
Schrijvend stilstaan bij je moeder is een mooie manier om haar (nog) beter te leren kennen. Hoe 
leeft jouw moeder in jou voort?  
Herinneringen …. moeders blijven nabij.  

mailto:veerkracht.els@gmail.com
mailto:veerkracht.els@gmail.com


5 

 

Ook als je moeder is overleden kan je over haar schrijven.  
Schrijfopdrachten brengen je verder.  

22 JUNI 2023 om 14.00 uur (inloop 13.30 uur)  
SCHRIJFWORKSHOP  |  THEMA: BETOVEREND LICHT 
 
LOCATIE: informatie volgt later (Golf Residentie Dronten)  
AANMELDEN: veerkracht.els@gmail.com 
MEENEMEN:  pen en papier 
INVESTERING: 15 euro incl. koffie/thee met lekkers.  
 
De ingang voor deze schrijfworkshop is het werk van Ton Schulten, schilder/kunstenaar woonachtig 
in het pittoreske Ootmarsum waar hij ook zijn eigen Art Gallery bouwde.  
Na een ongeval raakte Ton in een langdurig coma.  
Zo "overkwam" hem, zoals hij zelf verwoordt, "betoverend licht".  
Als "opstap" voor deze schrijfworkshop nemen we de schilderwerken van Ton Schulten. Wat roept 
dit bij ons op, waarheen voert het ons ?!  
Van harte uitgenodigd om je mee te laten nemen naar het betoverende licht dat Ton zo 
karakteristiek heeft vastgelegd in zijn schilderijen.  
Het licht dat verschijnt op wat je autobiografisch schrijft.   
 

Op zoek naar je talent 
door Truus  
 
Iemand zei: ‘Je verlengt je levensduur exact met de tijd die je al sportend doorbrengt.’  
De toehoorder bekende echter een vreselijke hekel aan sporten te hebben. 
Hij vroeg zijn fysiotherapeut om raad. Dit was het antwoord. ‘Als je er zo’n hekel hebt als jij lijkt me 
dat geen winst voor je leven. Neem deze les van mij aan: Laat de dingen waar je je hele leven 
tegenop ziet varen en doe waar je voor bedoeld bent.’  
Een wijze les, die we nogal eens vergeten. Vaak zien we anderen iets doen en menen dan dat wij 
dat toch ook zouden moeten kunnen en zo gaat veel energie verloren ten koste van datgene wat 
we van nature kunnen. Iets waar we echt goed in zijn, waarderen we vaak zelf te weinig. Dat lijkt 
namelijk zo makkelijk dat we al snel denken dat zoiets eenvoudigs iedereen wel moet kunnen. 
Zodra je dat echter denkt, ben je een groot talent van jezelf op het spoor. Gebruik daar je energie 
voor en woeker met je zwakheden slechts zodanig dat je er geen last meer van hebt. Met je 
natuurlijke talenten steek je makkelijk boven de middenmoot uit, terwijl je je zwakheden nooit 
verder ontwikkelt dan hooguit een gemiddelde. ‘ 
 

 
 
 
 
 

Schrijfoefening 
 
Maak een lijstje van je talenten. 
Schrijf 10 minuten waarin je je talenten beschrijft en erover opschept.  
Niemand leest het zonder dat jij het wil, dus leef je uit en schep zoveel op als je wilt.  
Sluit je tekst af met een elfje en hang dit op een goed zichtbare plek. 
 
Sluit de tekst af door vijf keer de volgende zin met enkele woorden aan te vullen: 
Mijn talent is … 
Mijn talent is…. 
Mijn talent is…. 
Mijn talent is…. 
Mijn talent is…. 

mailto:veerkracht.els@gmail.com
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Schrijven in Bibliotheek Noordwest Veluwe 
door Hanneke  
 
In Harderwijk en Putten was het al een bekend fenomeen: samen schrijven in de 
bibliotheek. Onder begeleiding van Ank en Mieke startten deze filialen van 
Bibliotheek Noordwest Veluwe in 2021 met creatieve schrijfworkshops aan de 
hand van boeken.  

Van 11 tot en met 19 maart jl. was de jaarlijkse Boekenweek. Tijdens deze week 
was het in Harderwijk, Putten en ook in Ermelo en Nunspeet mogelijk mee te 
doen met de gratis kennismakingsworkshop Schrijven voor beginners. In totaal 34 deelnemers 
schreven mee over het boekenweekthema Ik ben alles. Het ging onder andere over onze naam, de 
vele – fijne en lastige – rollen die wij in ons leven vervullen, en we componeerden een gedicht van 
elf woorden, een zogenaamd elfje. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat zij op deze 
manier met schrijven bezig waren. Het leverde mooie en af en toe intieme teksten op. Veel mensen 

lazen voor wat zij geschreven hadden. Dit ging soms 
gepaard met een lach, soms met een traan. Schrijven en 
lezen levert emoties op. 

Een aantal nieuwe deelnemers heeft aangegeven zich te 
willen opgeven voor schrijfbijeenkomsten in de 
bibliotheek. Dat kan. Bibliotheek Noordwest Veluwe is 
van plan door te gaan in Harderwijk en Putten. Voor april 
staan de data gepland: 3 april in Putten en 7 april in 
Harderwijk. Waarschijnlijk worden er in mei en juni ook 
nog schrijfworkshops gehouden in Harderwijk, en 
mogelijk in Putten.  

Vanaf september is er ook in Nunspeet en Ermelo 
gelegenheid te schrijven in de bibliotheek. Zodra alle data 

bekend zijn, zullen we die publiceren op onze agenda. De kosten bedragen € 12,50 inclusief koffie 
en thee. Inschrijven is vanaf nu mogelijk: 

• voor Ermelo, mail naar Hanneke: deschrijfkring@outlook.com.  

• voor Harderwijk en Nunspeet, mail naar Mieke: miekevanr@solcon.nl.  

• voor Putten, mail naar Ank: ankie.rip@gmail.com.  

Je bent van harte welkom!       Ank, Hanneke en Mieke 

 

Schrijfkring Ermelo nu ook op eerste vrijdag van de maand 
door Hanneke  
 
Vanwege bouwwerkzaamheden was de serre in Ermelo waar wij iedere maand te gast waren 
tijdelijk niet beschikbaar. Gelukkig vonden wij onderdak bij een gastvrije schrijfdeelneemster in 
Harderwijk. En daar zijn wij nog steeds welkom op de tweede woensdagmorgen van de maand.  

Intussen is het aantal deelnemers van Schrijfkring Ermelo gegroeid waardoor één schrijftafel iets te 
klein is geworden. We schrijven nu ook op de tweede vrijdagmorgen van de maand. Vanaf april is 
voor deze ochtend de serre in Ermelo beschikbaar. 

Op beide locaties voelen wij ons welkom en worden we ontvangen met koffie/thee en zelfgebakken 
heerlijkheden.  

Op woensdag 14 en vrijdag 16 april a.s. gaan we schrijven over het thema Veerkracht. Op de vrijdag 
zijn er nog een paar plekken beschikbaar.  

Foto Pixabay 

https://www.deschrijfkring.nl/agenda/
mailto:deschrijfkring@outlook.com
mailto:miekevanr@solcon.nl
mailto:ankie.rip@gmail.com
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Overige schrijfdata tot de zomervakantie zijn: in Harderwijk de woensdagen 10 mei, 14 juni, 12 juli; 
in Ermelo de vrijdagen 12 mei, 9 juni en 14 juli. Mail voor informatie en aanmelden naar 
deschrijfkring@outlook.com.  

 

Schrijven over troost bij De Maretak in Harderwijk 
door Mieke 

Luisteren naar mooie muziek. Het lezen van een ontroerend gedicht. Of een hand op je schouder. 

Wat geeft jou troost? Waar heb jij behoefte aan? Hoe kan jij jezelf troost 
geven? Maar ook: hoe kan je een ander troosten? Schrijven over wat je 
ontroert en bezighoudt kan troostend en helend zijn. 

Op woensdagmiddag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur gaan we schrijven 
over ‘TROOST’. In de huiskamer van De Maretak liggen de schriftjes klaar 
en is de koffie gezet. In een kleine groep zetten we, n.a.v. eenvoudige 
opdrachten, op papier wat ons beroert, wat ons troost geeft. De 
Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun 
naasten. Locatie: Middelste Wei 2-4, Harderwijk. 

Ook als je nog nooit geschreven hebt, kan je meedoen. Het gaat niet om 
mooi of goed schrijven – alles is goed. Geef je op via aanmelden@demaretakveluwe.nl.  

Deze workshop wordt begeleid door Mieke van Rinsum. 

De daarop volgende schrijfgelegenheid in de huiskamer van De Maretak is op woensdagmiddag 21 
juni a.s. Het onderwerp is dan ‘WIJSHEID’, schrijfbegeleider is Hanneke Jongeling en aanmelden kan 
eveneens via aanmelden@demaretakveluwe.nl.  

 

Ouder en kind werken samen 
door Truus  
 

Op 21 maart werd de wereld poëzie dag gevierd. 

In de bibliotheek in Dronten kwamen (groot)ouders met 
hun kinderen samen met de bedoeling samen creatief 
bezig te zijn. De (groot) ouders gingen in de weer met pen 
en papier, de kinderen met kleurige potloden, waskrijt en 
ander tekenmateriaal.  

De stadsdichter van Dronten beet de spits af met een 
prachtig gedicht over de bieb, over boeken en wat 
verhalen allemaal met je kunnen doen. 

Daarna gingen de kinderen onder leiding van Lisette van 
de bieb aan de slag op een groot vel papier en de 
volwassenen schreven onder leiding van Truus van De 
Schrijfkring verschillende gedichten. Tekening en gedicht 
werden samengevoegd en waren te bewonderen op het 
kleurrijke paneel midden in de bieb. Natuurlijk wonnen 
alle kinderen een leuke prijs. 

Een prachtige middag waarin kinderen en volwassenen volop improviseerden en op die manier 
mooie dingen creëerden. Ieder ging met een glimlach op het gezicht naar huis, verwonderd over 
zichzelf en het prachtige resultaat van deze liefdevolle samenwerking.  

Voor herhaling vatbaar.  

mailto:deschrijfkring@outlook.com
mailto:aanmelden@demaretakveluwe.nl
mailto:aanmelden@demaretakveluwe.nl
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Cursussen najaar in Dronten en Zeewolde 
door Truus  
 
Nu Corona geen spelbreker meer lijkt te zijn, worden in de regio Dronten en Zeewolde weer 
plannen gemaakt om cursussen op te starten in het najaar. 

We denken hierbij aan de volgende cursussen: 

• Luisteren naar je pen. Dit is een cursus van zes dagdelen waarin de elementaire 
vaardigheden van creatief schrijven worden geoefend. 

• Innerlijk pelgrimeren. Bij pelgrimeren denken we aan lopen of fietsen naar een heilige 
plaats. In deze cursus van zes dagdelen gaan we per pen naar die plaatsen die voor ons 
belangrijk zijn. We gaan kilometers maken op papier. 

• Schrijf je verhaal. In zes dagdelen leer je hoe je je levensverhaal zodanig kunt opschrijven, 
dat de lezer geboeid blijft en je als schrijver vertelt wat je te vertellen hebt. 

Genoemde cursussen worden op dit moment verder ontwikkeld. 

Data, locaties en kosten worden bekend gemaakt zodra dit proces klaar is en we enig idee hebben 
waar interesse voor is. 

Mocht je nu al interesse hebben, laat het dan vooral weten via deze site of via 
tvankeulen@solcon.nl. 

 

Echo 
door Truus  

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: 
‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die ‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept 
hij: ‘Wie ben jij?’ en hij krijgt als antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een 
lafaard’ waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard.’ 
Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’, en hij roept: ‘Ik bewonder jou.’ 
De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou.’ 
Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem zegt: ‘Jij bent prachtig’. 
De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet. 
Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven. Het leven 
geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je 
meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!’ 
(Internet: Voor positiviteit) 

 
Tot ziens bij De Schrijfkring! 

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

mailto:tvankeulen@solcon.nl
https://www.voorpositiviteit.nl/
https://www.deschrijfkring.nl/
mailto:deschrijfkring@outlook.com

