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Schrijven rond Kerst en Nieuwjaar 

Schrijfworkshops in de bibliotheken in Harderwijk en Putten 
Wandelen met Anky Floris 
Boekpresentatie ‘Als ik jou niet had’ 
Nog één deugd te gaan 
Data Schrijfkring Ermelo 2022 

 

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent. 
Ghandi 
 

Lieve lezeressen en lezers, 

De kerstster voor mijn raam straalt zacht licht uit naar de grijze miezerige 
buitenwereld. Het is een kwestie van weken voor het oude jaar overgaat in het 
nieuwe.  

In de vorige winternieuwsbrief ging het over annuleringen vanwege een 
coronalockdown. En nog steeds, ondanks vaccinaties, wisselende beperkingen en – 
hopelijk – een groeiende groepsimmuniteit kunnen we niet met zekerheid zeggen 
of geplande activiteiten doorgaan. 

Op sommige dingen hebben we geen of weinig invloed. Hooguit in onze eigen omgeving, een klein 
beetje. Toch blijft het leuk om plannen te maken, te kijken naar wat mogelijk is in plaats van 
teleurgesteld te zijn  over wat op dit moment niet kan. 

In het boek ‘De dromer die doet’ schrijft Simone Nijboer over stoppen met uitstelgedrag en het 
daadwerkelijk stappen zetten naar het verwezenlijken van een plan, een droom. Dat kan van alles 
zijn: je carrière omgooien, beginnen met schilderen, een boek schrijven, of iets dat je nog niet 
precies weet maar dat sluimerend aanwezig is. Aan het einde van ieder hoofdstuk staan vragen 
waarop je – eventueel schrijvend – antwoord kan geven. Een gratis te downloaden 90-
dagenplanner helpt je verder op weg. Inspirerend voor uitstellers zoals ik. 

Wij wensen je mooie plannen, gezellige feestdagen en we hopen volgend jaar weer vaak samen te 
schrijven! 

Ank, Mieke en Hanneke 

www.deschrijfkring.nl 

http://www.deschrijfkring.nl/
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Schrijven rond Kerst en Nieuwjaar 
door Mieke 

 
De bekendste manier van schrijven rond Kerst en Oud-en-nieuw zijn de ‘goede-
wens’ kaarten.  

De eerste kerstkaart is waarschijnlijk gemaakt door Sir Henry Cole in 1843 en 
verstuurd aan vrienden en kennissen. Tientallen jaren later werd het ook in Amerika 
populair om kerstkaarten te  versturen. 

Wat schrijf je op zo’n kerstkaartje?  

Tegenwoordig staat op de meeste kaarten al een voorgedrukte tekst: Prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. Je hoeft alleen je naam maar in te vullen. Natuurlijk kan je er een persoonlijke 
tekst of wens aan toevoegen.  

De laatste jaren worden wensen ook vaak digitaal verstuurd. Men vindt het makkelijker en 
goedkoper om dat via de computer te doen.  

In Engeland en Amerika is nu het idee ontstaan om een ‘kerstbrief’, een persoonlijke brief, te 
versturen. Wat betekent Kerst voor jou? Teksten uit de Bijbel of een citaat of een spreuk, die je 
aanspreekt, kun je daarvoor gebruiken. Ook over belangrijke 
gebeurtenissen in jouw leven van het afgelopen jaar kun je schrijven. 
Leuke voorvallen, maar ook verdrietige herinneringen mogen genoemd 
worden.  

De brief - persoonlijk, maar niet te intiem - kopieer je en stuurt die naar 
familie en vrienden.  

Het voorlezen van een kerstverhaal is een fijne bezigheid op kerstavond, 
maar je kan het ook zelf schrijven. Het bekendste kerstverhaal is: ‘A 
Christmas Carol’ van Charles Dickens. Over de vrek Scrooge.  

Ingrediënten voor een goed verhaal zijn: weemoed (koude winters, volle 
kerken), moraal (de strijd tussen goed en slecht), sneeuw (staat 
synoniem voor zuiver) en engelen (dienstbaarheid). Er moet ook iets van 
hoop terug te vinden zijn in het verhaal.  

 

Schrijfworkshops in de bibliotheken in Harderwijk en Putten 
door Ank 

 
Zoals sommigen van jullie weten (zie vorige 
nieuwsbrieven) zijn we al enige tijd bezig met 
gesprekken met de heer Jack van Zundert over 
schrijfworkshops in de bibliotheek. Jack had ons al laten 
weten enthousiast te zijn hierover maar door de 
coronamaatregelen werd het steeds uitgesteld. Ook nu 

zijn de maatregelen weer aangescherpt. Toch staan er nu verschillende  
bijeenkomsten gepland en gaan we er voorlopig van uit dat ze 
doorgaan.  

Laat je daarom verrassen door je pen en doe mee met schrijven in de 
bibliotheek. Wij, Mieke en Ank, bedenken korte creatieve 
schrijfopdrachten aan de hand van het thema of teksten uit een boek. 
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Je hoeft het boek niet gelezen te hebben. Mieke begeleidt de workshops in de bibliotheek van 
Harderwijk, Ank in de bibliotheek van Putten.  

Over welke boeken gaan we schrijven?  

Ten eerste over het boek ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis. Dit boek gaat over de 
onwaarschijnlijke vriendschap tussen een man en een hond. We gaan bij voorbeeld schrijven 
vanuit het perspectief van een hond  of naar aanleiding van een mooie tekst uit dit boek of over de 
betekenis van wandelen. 

Naar aanleiding van het tweede boek, ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry, schrijven we 
over de levenslessen uit dit moderne sprookje.  

Tijdens de derde bijeenkomst in de bibliotheek behandelen we het thema: met andere ogen naar 
de wereld kijken. Het boek Kamer van Emma Donoghue staat hierbij centraal. 

Tenslotte: het laatste boek dat we gebruiken om over te schrijven is ‘Het zoutpad’ van Raynor 
Winn. Schrijven over oude wegen naar een nieuw begin. 

Je kunt zelf kiezen of je één keer of meerdere keren wilt meedoen. In Harderwijk schrijven we de 
eerste vrijdagmiddag van de maand  van 14.00 tot 16.00 uur en in Putten elke derde 
maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Als je je wilt opgeven voor Harderwijk neem dan contact 
op met Mieke (miekevanr@solcon.nl), wil je liever schrijven in Putten neem dan contact op met 
Ank (ankie.rip@gmail.com)  

De kosten zijn € 12,50 per keer. Hieronder volgen nog even de data: 

Harderwijk:  7 januari,   4 februari,   4 maart en    1 april.                                                                                                                    
Putten:        17 januari, 21 februari, 21 maart en 11 april. 
 

Wandelen met Anky Floris 
door Ank 

 
Vind je het leuk om te wandelen en daar eventueel over te schrijven? Zoek dan de 
Facebookpagina van Anky Floris. Zij plaatst daar gedurende de maand december elke ochtend een 
kaart uit haar levenskunstspel. Je kunt elke ochtend als je wilt een half uurtje gaan wandelen met 
in je hoofd een vraag uit dat levenskunstspel. Je neemt het thema die ochtend mee tijdens je 
wandeling. Je kiest een vraag, denkt er niet te veel over na maar laat de antwoorden bij je naar 
boven komen. Deze kaarten geven een extra dimensie aan mijn dagelijkse wandelingen. Wat ik 
zelf eraan toevoeg is, dat ik na afloop thuis ga zitten en ga schrijven over wat de kaart bij mij 
opriep en welke inzichten er naar boven kwamen.  
Ik vind het inspirerend om te doen. Lijkt het jou ook leuk, ga dan naar de Facebookpagina van 
Anky Floris. Je kunt elk moment nog meedoen en het is gratis. 

 

Boekpresentatie ‘Als ik jou niet had’ 
door Mieke 

 
Een boek schrijven is een heel proces. In de vorige nieuwsbrief heb 
ik daar al iets over geschreven.  

mailto:miekevanr@solcon.nl
mailto:ankie.rip@gmail.com
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Op 9 oktober jl. is mijn boek ‘Als ik jou niet had’ feestelijk ingeluid, in centrum 
‘De Zin’ in Harderwijk. Na de ontvangst met koffie/thee (met Drentse turf, 
omdat het grootste gedeelte van het boek op het Drentse platteland speelt), 
heeft de uitgever Jitske Kingma van Elikser uit Leeuwarden de bijeenkomst 
geopend. Daarna heb ik het proces beschreven dat het schrijven van een boek 
is. Van af en toe een verhaal schrijven, via het idee om daar 
een boek van te maken, tot het uiteindelijk uitgegeven 
boek. 
 

Jos Jongeling heeft, voor de pauze, een paar liederen gespeeld en gezongen, 
waaronder op mijn verzoek ‘Motherland’.  
 

Het was die week ook 
Kinderboekenweek. Daarom was het 
extra leuk dat Sophie, een meisje van 
10, voor wilde lezen uit haar tweede 
boekje ‘Monsterjagers’.  
In haar inleiding vertelde ze dat ze later misschien wel 
schrijfster wil worden, omdat ze het bedenken van 
verhalen leuk vindt. Ook de illustraties heeft ze zelf 
gemaakt.  
Uit haar boek over Tom en Max, de monsterjagers: 
‘Iedere keer als iemand een monster in huis heeft, komen 
wij! Wij hebben allemaal gadgets in ons laboratorium 
waar we de monsters mee kunnen vangen.’ 

Sophie met haar boek ‘Monsterjagers’. 

 
Mijn broer Henk benaderde het op een filosofische manier. 
‘De seventies (waarin dit boek speelt) waren voor sommigen van ons een periode van crisis, breuk. 
Het opengooien van autoritaire structuren en het afbreken van het patriarchale gezag ging echt 
niet zonder pijn en emotionele schade bij veel mensen! ‘ 
 
Daarna heb ik een aantal boeken gesigneerd, met op de achtergrond het gitaarspel van Jos. Al met 
al was het een fijne middag.  
 
Mocht je een boek willen aanschaffen: ze liggen in de boekhandels. Maar je kan ook een 
gesigneerd exemplaar bij mij kopen (à € 21,50). Dan krijg je er een kopje koffie/thee bij. Stuur me 
dan even een mail (miekevanr@solcon.nl). 

-------------------- 
 

De dag na mijn boekpresentatie was er, in de Catharinakapel in 
Harderwijk, een lezing van Kader Abdolah. In een mooie ambiance 
vertelde hij, op gedreven toon, over zijn manier van schrijven. Veel 
herkenning vond ik in zijn persoonlijke verhaal. 
Natuurlijk had ik een boek in mijn tas gestopt (je weet nooit) en dat heb 
ik hem gegeven. Op mijn opmerking dat mijn debuutroman de vorige dag 
was uitgekomen, heeft hij in zijn boek ‘Farao van de vliet’ geschreven:  
Voor mijn collega-schrijfster Mieke.  
Mijn weekend kon niet meer stuk! 

mailto:miekevanr@solcon.nl
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Later kreeg ik nog een mail van hem met prachtige woorden. ‘Door jouw fijne, soms pijnlijke 
verhaal, heb ik wezenlijk de jaren (70-er jaren MR) meegemaakt. Je schrijft mooi. Blijf schrijven.’  

 

Nog één deugd te gaan 
door Hanneke 
 
In oktober 2020 startte Schrijfkring Ermelo met de serie ‘De zeven zonden 
deugden van het leven’. De afronding was gepland in april 2021 maar door de 
coronamaatregelen liep dat anders. Toch is nu het einde in zicht. Op 
woensdagmorgen 12 januari a.s. hopen we te schrijven over de laatste, en 
misschien wel belangrijkste, deugd: de naastenliefde. Voor wie mee wil doen: je 
kunt je nog aanmelden. 

 
De deugden die achtereenvolgens de revue passeerden zijn: wijsheid, 
rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof en hoop. 
Hoop was het thema van onze bijeenkomst op 8 december jl. Voor wie er niet bij 
kon zijn en toch iets wil doen met dit onderwerp, een paar ideeën: 
 

1. Verzamel wat tijdschriften en knip daaruit plaatjes en teksten die in jouw beleving met hoop te 
maken hebben. Maak hiervan een collage op een stevig stuk papier of karton. 

2. Waar hoop jij op? Schrijf ten minste zeven zinnen die beginnen met ‘Ik hoop…’. 
3. Lees deze zinnen door en kies er één uit. Beschrijf in vijf minuten (iets langer mag ook) waar dit 

over gaat en wat je zelf zou kunnen doen om deze hoop te verwezenlijken.  
4. Kies een plaatje in je collage dat je erg aanspreekt. Schrijf een dialoog met deze afbeelding. 

Gebruik hiervoor twee kleuren pennen.  
Bijvoorbeeld (stel dat er een boom in je collage voorkomt): 

Jij:  Dag boom, hoe komt het dat jij in mijn collage terecht bent gekomen? 
Boom:  Dat komt omdat jij mij hebt uitgekozen. Jij ziet in mij een teken van hoop. 

Waarom eigenlijk? 
Jij: Mijn associatie bij bomen is … enz. 

5. Schrijf een haiku over je collage. Een haiku is een Japanse dichtvorm, bestaande uit 3 regels en 
zeventien lettergrepen. Regel 1 en 3 hebben vijf lettergrepen, regel 2 heeft er zeven. De zinnen 
hoeven niet te rijmen. In de oorspronkelijke vorm gaat een haiku over iets in de natuur. 

 

Data Schrijfkring Ermelo 2022 
door Hanneke 
 

In principe schrijven we in Ermelo op de tweede woensdagochtend van de maand, van 10 tot 12 
uur, inloop vanaf 09.45 uur. Locatie: Reviuslaan 4. Als corona geen roet in het eten gooit, hopen 
we op de volgende data bij elkaar te komen. Schrijf ze vast in je agenda! 

12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 
12 oktober, 9 november en 14 december. 

Hou voor eventuele wijzigingen onze website in de gaten: https://www.deschrijfkring.nl/agenda.  
 
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/agenda
https://www.deschrijfkring.nl/
mailto:deschrijfkring@outlook.com

