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Schrijfglossy

Zinexprez

In dit nummer:

Zinexprez houdt tussenstop
Leuke schrijfopdrachten
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Vooraf

V

Inhoud

orig jaar zaten mijn man en ik kort

2 - Vooraf / Inhoud

na de eerste lockdown in een hotel

3 - Tussenstop Zinexprez

op de Veluwe. We wandelden,

fietsten en genoten van de herwonnen vrijheid..
Tijdens een wandeling troffen we een serie
kunstig uitgesneden boomstronken waarvan er
een paar in dit nummer te zien zijn.
We hadden er geen weet van dat er nog meer
lockdowns zouden volgen en een avondklok.
Soms heb ik behoefte daaraan te ontsnappen.
Dan schrijf ik me door de deur in de boom een

Coverfoto - Bewerkte bomen bij

weg naar binnen. Via de opgedroogde

De Carolinahoeve in De Steeg

sapstromen vind ik een weg naar boven en

5 - Schrijfopdrachten ‘Uitgesneden’

geniet van de herinneringen die vrijkomen als ik
de jaarringen schamp.

6 - Katers van mannen

Ik gun jou ook van die ontsnappingsmomenten,

7 - Schrijfopdracht ‘Op de tast’

daarom zijn er in dit nummer weer een aantal
schrijfopdrachten te vinden. Weet je zelf een

8 - Schrijfopdracht ‘Dubbelzinnig’

leuke opdracht? Geef hem aan me door, dan
krijgt hij een plekje in de volgende Schrijfglossy.

Wil je de volgende Schrijfglossy die elke twee
maanden uitkomt direct in je mailbox

Corrie Gramser

ontvangen? Schrijf je dan in als abonnee!

zinexprez@gmail.com
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Een tussenstop
De deur van Zinexprez is even dicht

E

en tijdje heb ik geprobeerd
om mee te bewegen met de
steeds weer veranderende

Covid maatregelen. Van helemaal dicht
met schrijfopdrachten op afstand naar
Schrijfcafé’s met kleine groepjes en de
cursus ‘Luisteren naar je pen’ in de
boerderij met de helft van het aantal
deelnemers. Nu weer helemaal dicht en
wie weet wat er nog gaat komen.
Steeds weer de twijfel, afwegen wat er
wel en niet kan, afstemmen met de
locaties.
Het breekt me op en daarom is
Zinexprez voorlopig een tijdje gesloten.
In de maand augustus maak ik de balans
op en maak ik plannen voor daarna.
Via de Schrijfglossy blijf ik met jullie in
contact. Over twee maanden kunnen
jullie het volgende nummer verwachten,
met weer wat leuke schrijfopdrachten.
Is het een wijs besluit om even te
stoppen? Ik weet het niet. Voor mij voelt
het in ieder geval een stuk rustiger.
Een fijne zomer allemaal! Blijf gezond!
-Corrie-3-
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Uitgesneden

Schrijfopdrachten aan de hand van boombeelden

D

e kunstig uitgesneden
boombeelden van deze en de
vorige bladzijdes vormen de

basis van een paar korte schrijfopdrachten.
SCHRIJFOPDRACHT ‘Elfje in de boom’
Kies de boom die je het meeste aanspreekt en
schrijf aan de hand daarvan een elfje. Heb je
nog nooit een elfje geschreven of wil je het even
opfrissen dan kun je op mijn website bij de
schrijfbingo de uitleg over een elfje vinden.
https://zinexprez.nl/schrijfbingo/elfje.html
SCHRIJFOPDRACHT ‘Bomenserie’
Stap 1: Bekijk de vier foto’s met de
boombeelden en schrijf voor elke foto het woord
op dat als eerste in je hoofd opkomt.
Stap 2: Schrijf een tekst van ca 300 woorden,
waarin je alle vier de woorden gebruikt.
Geef het verhaal als het klaar is een titel.
SCHRIJFOPDRACHT ‘Mijn beeld’
Stel dat jij ook zo handig was met de
kettingzaag en zo’n mooi boombeeld zou kunnen
maken. Wat voor een figuur zou jij uitsnijden?
Probeer het voor je te zien.
Zet een timer op 10 minuten en schrijf op voor
welke vorm jij zou kiezen en waarom.
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Katers van mannen
Hilversum - Wat ben ik blij met iedereen die in deze moeilijke tijd een exemplaar van mijn roman
‘Katers van mannen’ heeft aangeschaft. Dank daarvoor! Intussen druppelen er leuke recensies
binnen en voel ik me trots. Ik deel graag een paar citaten uit reacties van lezers.
Heb je het boek gelezen? Een review op bol.com wordt enorm gewaardeerd!
Wrange humor

Vaart en humor

”Het is een verhaal met wrange humor, een

“Wat een ontzettend leuk verhaal is het geworden!

flinke dosis zelfspot en een gedegen kennis van

Ik heb het met heel, heel veel plezier gelezen. Er zit

de voor- en nadelen van katten als huisdier.

vaart in, humor, de afwisseling tussen heden en

Kattenliefhebbers zullen er van genieten.”

verleden werkt goed en je zet Loes prachtig
neer.”

Stip op de horizon
”Echt een aanrader om te lezen als je er even

Verrassend intiem

doorheen zit qua relaties en even een stip op de

”Een verrassend intiem boek in tijden van social

horizon nodig hebt.”

distance.”

MMerelll

Marrie Rietveld (coach)

Roman van Corrie Gramser
Het boek is via elke boekhandel te bestellen. Wil je een
gesigneerd exemplaar, misschien zelfs met een persoonlijke
boodschap erin? Bestel het boek dan via www.zinexprez.nl.

Bestel hier een gesigneerd boek
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ADVERTENTIE

KATERS VAN MANNEN

Lekker schrijven
Schrijfopdracht ‘Op de tast’

Een leuke manier om jezelf tot schrijven te
stimuleren, is aan de hand van een voorwerp. Je
kunt om je heen kijken wat er te zien is en aan
de hand daarvan schrijven. Leuker is als er een
element van verrassing in zit en nog leuker als je
een zintuig uitschakelt.
Neem een kussensloop en laat iemand daar een
voorwerp in stoppen zonder dat jij dit ziet. Liefst
een voorwerp dat voor jou niet zo bekend is. Zet
een timer op 10 minuten en voel het voorwerp.
Ga niet raden wat het is, het doet er niet toe of
je weet wat het is. Beperk je tot wat je voelt en
merk op wat dit met je doet, wat er in je hoofd
opkomt.
Het helpt om op te schrijven wat je met je
handen voelt. Zodra er iets in je hoofd komt
Photo by cottonbro from Pexels

waar je over wilt schrijven, laat je het voorwerp
voor wat het is en schrijf je over dit onderwerp
tot de timer gaat. Alles is goed!

Wat heb je nodig:
- een kussensloop of linnen tasje (geen plastic, het geluid daarvan leidt af)
- iemand die voorwerp kan kiezen
- timer
- pen en papier
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Dubbelzinnig
Schrijfopdracht

Photo by Vlad Chețan from Pexels

Kies of prik een woord uit het groene kader op
deze pagina en schrijf vijftien regels tekst
waarin zowel het woord als de alternatieve
betekenis voorkomen.

Paar woorden uit alternatief
woordenboek
Achteraf

=

min acht

Antiloop

=

middel tegen diarree

Carnaval

=

auto in het ravijn

Hutspot

=

verlichting in een schamele woning

Kalebas

=

mannelijke zanger zonder haargroei

Klerewijf

=

garderobejuffrouw

Minister

=

heel kleine ster

Rijtuig

=

stel boeven op een rij

Theoloog

=

Theo vertelde de waarheid niet

Trottoirband

=

straatorkest

Uitzonderlijk

=

begrafenisondernemer op reis

Valkuil

=

kruising tussen twee roofvogels

Voetzoeker

=

werkloze pedicuur
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