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DE RUGZAK 
Nieuws- en inspiratiebrief  van IK LOOP MET JE MEE 
 
IK LOOP MET JE MEE  begeleidt en ondersteunt bij een 
groot of klein verlies in je leven. In de begeleiding komt 

er orde in chaos en is er ruimte voor het uiten van allerlei emoties. Samen 
gaan we op zoek naar balans, een nieuw perspectief en versterkt 
zelfbewustzijn. Verlies en verdriet wat bewust ervaren en geuit mag 
worden geeft ruimte en wordt lichter om te dragen. 
 
IK SCHRIJF MET JE MEE  heeft een aanbod rond het werken met 
levensverhalen 
 
 

KLEINTJE NIEUWS   29 januari 2015 

 
Beste lezer, 
 

Vanmorgen liep ik met een cliënte 
door het bos. De lucht was blauw op 
een paar witte wolkjes na en de zon 
scheen al was het wat waterig. Het 
was heerlijk buiten. Vanmiddag 
tikken hagelstenen tegen het raam 
en ben ik blij dat ik binnen ben. De 
winter is tot nu toe nogal 
wisselvallig. Sneeuwklokjes die ik 
gisteren plukte en nog dicht waren 
gaan binnen open. Nog even en de 
helleborus bloeit. Geduld, het 
voorjaar komt! 

 
De volgende items wil ik graag even onder je aandacht brengen: 
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• Marloes van Zoelen  - nieuwe website 
Al jaren blogt Marloes over de lichtpuntjes in haar leven. Zoals ze zelf 
omschrijft op haar nieuwe website: ‘Want ik weet uit eigen ervaring dat die 
er altijd zijn. Hoe donker, saai of kleurloos het leven soms ook lijkt.’ 
Sinds een ongeluk kampt ze met hersenletsel wat haar leven behoorlijk 
beperkt. Als in 2009 ook nog haar man plotseling overlijdt staat ze er alleen 
voor. Ik heb enorm veel bewondering voor de manier waarop ze haar eigen 
weg zoekt. Open en eerlijk beschrijft ze hoe ze, soms met vallen en opstaan, 
probeert een zo plezierig mogelijk leven te leiden. Haar lichtpuntjes 
inspireren mij en vast heel veel mensen met mij! 
Je kunt haar website voortaan vinden op www.marloesvanzoelen.nl  
Hier lees je haar levensverhaal http://marloesvanzoelen.nl/over-marloes/ 
 
 
• Schrijfworkshop  ‘De herinnering vasthouden‘ 

Zaterdag 7 februari van 10.00 u. – 16.00 u.  op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
Een dag om herinneringen te verlevendigen en ze dan in woorden vast te 
leggen. Herinneringen aan een dierbare die niet meer leeft. Een partner, een 
van je ouders, een kind, een broer of zus of iemand anders. Een dag waarin 
we zoeken naar fijne, dierbare, blije en vrolijke herinneringen. Een dag die 
maakt dat de liefde die is en blijft, volop kan stromen. 
 
Eenvoudige oefeningen zullen je uitnodigen je herinneringen uit te diepen. Je 
zult ervaren dat al schrijvend nieuwe herinneringen naar boven komen. 
Schrijfervaring  is niet nodig. Het gaat vooral om het vastleggen van dat wat je 
niet wilt vergeten. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een 
geschreven portret van iemand die je dierbaar is.  
 
Mijn insteek is om er voor zover als kan een luchtige dag van te maken. Zodat 
je met een fijn en goed gevoel naar huis kunt gaan. 
Heb je interesse, meld je dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. 
Kosten voor deelname € 47,50. Aanmelden kan telefonisch 040-2264451 of 
via mail info@ikloopmetjemee.nl 
 
 
 
• Try-out theatervoorstelling ‘Dan neem je toch gewoon een 

hond?’ 

Try-out voorstelling van Theatergroep De Kunst van het Rouwen 
Aan de hand van twee verhalen vertellen de spelers het verhaal van het 
verlies van hun geliefde en wat ze allemaal tegenkomen in het soms 

http://www.marloesvanzoelen.nl/
http://marloesvanzoelen.nl/over-marloes/
mailto:info@ikloopmetjemee.nl
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onbegaanbare landschap van rouw. Daarnaast is er het derde verhaal, dat 
van ‘de omgeving’, die in het begin luistert, troost en ondersteunt en het 
wellicht wil oplossen. Maar zelf ook wordt geraakt in eigen (on)vermogen om 
om te gaan met de dood. Dat de dood plotseling kan verschijnen en dat je 
verdriet niet kunt oplossen. Tja ach, dan neem je toch gewoon een hond. 
Op 12 februari a.s. in het Centrum voor Afscheid en Rouw in Heeze, aanvang 
20.00 uur 
Entree op basis van een waardering achteraf in de vorm van een vrijwillige 
bijdrage voor Theatergoep De Kunst van het Rouwen. 
Koffie en thee is tegen een vergoeding verkrijgbaar. 
 
 

• Schrijfproeverij  

De eerstvolgende ‘Schrijfproeverij’ is op woensdagmiddag 18 maart van 14.00 
u. tot 16.30 u. op Heezerenbosch 9a. Kosten voor deelname zijn € 12,50. 
Koffie en thee zijn inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt. Wil je 
meedoen, dan graag even aanmelden vooraf. Dat kan hier via mail of 
telefonisch 040-2264451 
 
Op een vrijblijvende en ongedwongen manier kun je kennismaken met het 
schrijven van levensverhalen. Speels en afwisselend gaan we al schrijvend 
een positieve herinnering verkennen. Je gaat naar huis met een 
zelfgeschreven verhaal uit je eigen leven. 
Laat jezelf verrassen door herinneringen die al schrijvend helderder worden. 
Ervaar hoe fijn het is om op zo’n manier te schrijven. Schrijfervaring is niet 
nodig. 
Meer informatie vind je hier. 
 
 
• ‘Schrijf  je mee?’ 1 – cursus voor beginners schrijven rond het 
levensverhaal 
Om de twee weken op woensdagmiddag van 13.30 u. – 16.00 u.. In totaal 6 
lessen op de volgende dagen: 25 maart,  8 en 22 april, 13 en 27 mei, 10 juni.  
Je bent welkom op Heezerenbosch 9a in Heeze. Deelname kost € 97,50,-. Wie 
heeft deelgenomen aan de Schrijfproeverij krijgt een gratis exemplaar van 
‘Handboek voor klein geluk’ van Maria Grijpma en Inge de jager. 
Winkelwaarde € 14,95  
 
Een thema is telkens het startpunt van een ontdekkingsreis in een aspect van 
ons leven. Het gaat niet om een volledige chronologische volgorde, eerder 
het tegenovergestelde. Het plezier in het schrijven staat voorop, niet het 
eindresultaat. Ervaring met schrijven is niet nodig.  

mailto:info@ikloopmetjemee.nl
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
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Het gaat om een schrijfgroep, niet om een therapiegroep! Aan het einde van 
de cursus heeft iedere deelnemer een aantal verhalen, die weliswaar geen 
compleet levensverhaal zijn maar wel een levendige en kleurrijke indruk 
daarvan geven. De cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
schrijven van verhalen uit zijn/haar eigen leven. 
Meer informatie vind je hier  
 
 
• ‘Schrijf je mee? 2  
Een vervolg op de beginnerscursus met nieuwe thema’s en opdrachten voor 
schrijvers met al enige ervaring. 
Om de twee weken op maandagmorgen telkens van 9.30 u. tot 12.00 u.. In 
totaal 6 lessen op de volgende dagen: 16 en 30 maart, 13 en 20 april, 18 mei 
en 1 juni. 
Deelname kost € 97,50.  
 
 
Misschien is er iets bij wat je belangstelling heeft. Heb je vragen, laat me dat 
horen via mail of telefoon. Wie weet tot ziens! 
Hartelijke groet 
Nellie  
 
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE 
www.ikloopmetjemee.nl 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
Eerder verschenen nieuwsbrieven lees je op 
http://www.ikloopmetjemee.nl/agenda/nieuwsbrief .  
Afmelden als abonnee kun je via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
doen.  
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
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