
SCHRIJFVEREN 2015 
 

◄ Dec 2014 ~ Januari 2015 ~ Feb 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

    1  
Luiheid of moeheid, maakt 
het iets uit? 

2  
zomers tellen 

3  
een zwervend bestaan 

4  
klanttevredenheid 

5  
terugkijkend denk ik … 

6  
een groot fan 

7  
littekens vertellen geen 
leugens 
(Albie Geldenhuys) 

8  
een geweldige leraar 

9  
in de top 10 

10  
rotzooi opruimen 

11  
wie had dat ooit gedacht 

12  
een kogelrond succes 

13  
de keizer 

14  
een meervoudig 
onverzadigde vrouw (Levi 
Weemoedt) 

15  
een verouderd instituut 

16  
de zon in mijn leven 

17  
favoriet kledingstuk 

18  
opeens wist je dat het 
goed zou komen 

19  
de tijd stond stil 

20  
het geluid van de aarde 

21  
een doodeng boek 

22  
een potje voetbal 

23  
het beste uur van de dag 

24  
je laatste avondmaal 

25  
wat heb je gegoogled? 

26  
een verhaal over een 
bordspel 

27  
het kwaad 

28  
woorden van gelijke 
strekking 

29  
toen je je niet thuisvoelde 

30  
voorleestips 

31  
ondergronds 

 

  

http://www.wincalendar.com/December-Calendar/December-2014-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/February-Calendar/February-2015-Calendar.html


 

◄ Jan 2015 ~ Februari 2015 ~ Maar 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1  
nachtwind 

2  
geen flauw benul 

3  
veilig en vreugdevol 

4  
de onstuitbare opmars 
van de eikel en de trut 

5  
schaduwkanten 

6  
sporen uitwissen 

7  
veldbloemen 

8  
het bed en het kerkhof 

9  
zich mengen in de strijd 

10  
de stilte van het lichaam 

11  
bij de Blokker 

12  
adembenemend 

13  
voetbalsupporters 

14  
al die daken 

15  
hunkering naar 
beschutting 

16  
ansichtkaarten 

17  
slachtoffer van de 
tijdgeest 

18  
van nature gelukkig 

19  
Rouw is een ziekte die je 
alleen zelf kunt genezen. 

Pieter Boskma 

20  
uitstellen 

21  
steeds dezelfde droom 

22  
hoge zandduinen 

23  
de beste beslissing 

24  
iedereen liep sneller dan 
ik 

25  
uit een gegoed milieu 

26  
een goed advies 

27  
een nerveuze bruid 

28  
een vloer schuren 

 

  

http://www.wincalendar.com/January-Calendar/January-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/March-Calendar/March-2015-Calendar.html


 

◄ Feb 2015 ~ Maart 2015 ~ Apr 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1  
mijn vaders horloge 

2  
je stem verliezen 

3  
aan de voet van een 
boom 

4  
je neus achternalopen 

5  
veel vlinders 

6  
#zinin 

7  
leren koken 

8  
een bankje in het park 

9  
de koningin 
julianawandeltocht 

10  
kers op de taart 

11  
Writer's Block ontstaat als 
je onderbewuste en je 
bewustzijn samen op 1 
plek willen zijn.  Roberta 
Allen 

12  
een oud kettinkje 

13  
kattengras 

14  
marionetten 

15  
kerstballen 

16  
wat niet meer past 

17  
het lezen meer dan waard 

18  
haal een foto uit de lijst 

19  
wanneer ga je weer op 
reis? 

20  
een waaier 

21  
het begin van de herfst 

22  
ongewijzigd 

23  
ga weg, ik zit te lezen 

24  
waar was je op 31 dec 
2013? Wilde je daar zijn? 

25  
onvruchtbaar 

26  
een kneusjesachtige 
omgeving 

27  
computerspelletjes 

28  
een voorproefje 

29  
om te komen bij de liefde 
moet je langs de 
liefdeloosheid 

(Lex Bohlmeijer) 

30  
achtergrondkleur 

31  
een fototentoonstelling 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/February-Calendar/February-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/April-Calendar/April-2015-Calendar.html


 

◄ Maar 2015 ~ April 2015 ~ Mei 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

   1  
bij wijze van afscheid 

2  
buitendijks land 

3  
op volgorde zetten 

4  
ouderwets  

5  
waarom zingen 

6  
ik zit op een berg 

7  
theepotten 

8  
lifestyle 

9  
met nat haar gaan slapen 

10  
vaatdoek 

11  
zwemmen in zee 

12  
een tragedie is mooier 
dan een komedie 

13  
haperen 

14  
Italiaanse meren 

15  
een etalagepop 

16  
soldaten 

17  
ik houd mijn zonnebril op 

18  
een icoon 

19  
achterin de bus 

20  
om de kerk lopen 

21  
het verst van huis 

22  
een definitie van succes 

23  
toen je je onveilig voelde 

24  
lichtvoetig 

25  
daar ben ik heel eerlijk in 

26  
sterk en evenwichtig 

27  
avonturen aan den lijve 

28  
van school geschopt 

29  
vissen zien zwemmen 

30  
de eerste zin van het boek 
dat je leest 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/March-Calendar/March-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/May-Calendar/May-2015-Calendar.html


 

◄ Apr 2015 ~ Mei 2015 ~ Jun 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

     1  
boekenleggers 

2  
Sint Maarten 

3  
wat ze van me denken 

4  
een mooie wandelroute 

5  
bloemen in het haar 

6  
levenslang 

7  
slecht verzorgde types 

8  
de kracht van rituelen 

9  
een taal leren 

10  
kruidenpotjes 

11  
bezieling 

12  
in welke kooi zit je? 

13  
mijn droomhuis 

14  
dramadriehoek 

15  
er gebeurt helemaal niks 

16  
door kinderogen 

17  
droomduiding 

18  
een verhaal over een vlek 

19  
afdruiprekken 

20  
zo eenvoudig mogelijk 

21  
de boot missen 

22  
krokodilletranen 

23  
verdwenen snoepgoed 

24  
vlechten 

25  
een superdiep gat 

26  
keerpunten 

27  
Hollands hoop 

28  
je kennis delen 

29  
schrijf over een kleur 

30  
een speurtocht 

31  
moestuin 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/April-Calendar/April-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/June-Calendar/June-2015-Calendar.html


 

◄ Mei 2015 ~ Juni 2015 ~ Jul 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

 1  
goed beslagen ten ijs 

2  
een gedicht over schrijven 

3  
mijn houvast 

4  
gesprek met een vreemde 

5  
visueel ingesteld 

6  
sirenes in de verte 

7  
met stokjes eten 

8  
naamkaartjes 

9  
Loch Ness 

10  
snakkend naar de 
thuiskomst 

11  
een verlanglijstje 

12  
een citruspers 

13  
een grote verzameling 

14  
toen je iemand heel 
gelukkig maakte 

15  
een stofwolk 

16  
code rood 

17  
doelbewust 

18  
de goede oude tijd 

19  
actief participeren 

20  
kerstmarkt 

21  
midden in de nacht de 
radio aanzetten 

22  
mijn favoriete boek van de 
leeslijst op school 

23  
stoppen met dromen 

24  
het leven zonder 
computer 

25  
toen je ontzettend kwaad 
werd 

26  
veel vogels 

27  
alleen vandaag 

28  
troostcadeautje 

29  
de overtocht verdienen 

30  
dit jaar tot nu toe 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/May-Calendar/May-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/July-Calendar/July-2015-Calendar.html


 

◄ Jun 2015 ~ Juli 2015 ~ Aug 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

   1  
doorwaadbare plaats 

2  
grote dode schrijvers 

3  
diep in gedachten 

4  
contact met klanten 

5  
een afgebroken fabriek 

6  
een moedige daad 

7  
een uitnodiging 

8  
een stad als New York 

9  
de hele maand december 

10  
opdringerig 

11  
leren zwemmen 

12  
een zelfportret 

13  
jonge vaders 

14  
mijn zintuigen zijn er 
eerder dan ik (Pierken) 

15  
de grote zaal 

16  
lijmpot 

17  
bij de bakker 

18  
in het aquarium 

19  
een stadspark 

20  
met je grootste angst in 
één kamer. Wat zie je? 

21  
paard van Troje 

22  
wat wilde je worden? 

23  
er gloort ergens hoop 

24  
stadspoorten 

25  
exotische muziek 

26  
welke schurk zou je willen 
zijn? 

27  
voorkomen is beter 

28  
ellebogen 

29  
vieze liedjes 

30  
luistervaardigheid 

31  
nood breekt wet 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/June-Calendar/June-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/August-Calendar/August-2015-Calendar.html


 

◄ Jul 2015 ~ Augustus 2015 ~ Sep 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

      1  
transparantie 

2  
op grote hoogte 

3  
een prachtig lettertype 

4  
door ontberingen 
getekend 

5  
speels 

6  
wanneer heb je voor het 
laatst geschilderd? 

7  
het eerste wat ik schreef 

8  
de hond uitlaten 

9  
weerspiegeling 

10  
welke 'tags' heeft je 
autobiografie? 

11  
waar een wil is 

12  
op een brug 

13  
bepakt en bezakt 

14  
de allermooiste dag 

15  
een bontrandje 

16  
het mooiste 
beeldhouwwerk 

17  
gestraft door de woede 

18  
zou je iemand anders 
willen zijn? 

19  
een vegetarische leeuw 

20  
poëtische zeggingskracht 

21  
in de caravan 

22  
kind van deze tijd 

23  
wildernis 

24  
schoenen met grappige 
zolen 

25  
wie je werkelijk bent 

26  
de tuin van de buren 

27  
een verwaarloosd 
postkantoor 

28  
het achterste van de tong 

29  
tafels leren 

30  
wat moet je accepteren? 

31  
weer naar school 

Notities: 

 

  

http://www.wincalendar.com/July-Calendar/July-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/September-Calendar/September-2015-Calendar.html


 

◄ Aug 2015 ~ September 2015 ~ Okt 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

  1  
afhankelijk van het 
seizoen 

2  
levende draken 

3  
de herkomst van mijn 
woorden 

4  
hoe smaakt succes? 

5  
nieuwjaarswens 

6  
oude liefdesbrieven 

7  
wat je heel graag zou 
willen hebben 

8  
de papiermolen 

9  
ik ben een held omdat … 

10  
een vensterbank vol 
cactussen 

11  
beige verf 

12  
mooie titels 

13  
het is nooit te laat 

14  
het nut van een dagboek 

15  
een vroege 
schoolherinnering 

16  
alles wat hier staat is fictie 

17  
ik dacht dat ik de enige 
was 

18  
reïncarnatie 

19  
hoe kom je aan die 
blauwe plekken? 

20  
wat heb je allemaal 
bereikt? 

21  
je stierlijk vervelen 

22  
baantjes 

23  
gesmokkelde brieven 

24  
dit mag wel uit mijn 
rugzakje 

25  
"normaal" 

26  
al die keren dat je moet 
wachten 

27  
minuten van onzekerheid 

28  
een plek uit je jeugd die 
verdwenen is 

29  
pennenbakje 

30  
vaderlandsliefde 

Notities:: 

 

  

http://www.wincalendar.com/August-Calendar/August-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/October-Calendar/October-2015-Calendar.html


 

◄ Sep 2015 ~ Oktober 2015 ~ Nov 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

    1  
het liefst een andere 
vader 

2  
een lijstje van al je 
ergernissen 

3  
magische ingrediënten 

4  
de kaarten schudden 

5  
schrijf een 
muziekrecensie over je 
week 

6  
hunkeren naar hereniging 

7  
frambozen 

8  
schrijf over iets heel kleins 

9  
een gebarsten wastafel 

10  
wat ik het eerste hoorde 

11  
een hek 

12  
een stuk over 
dankbaarheid 

13  
sexy laarzen 

14  
een dromerig straatje 

15  
lelijke woorden 

16  
hier kan ik niet zonder 

17  
onsterfelijk 

18  
een prachtige 
wisselwerking 

19  
vlinders in je buik 

20  
ontzag voor de natuur 

21  
moeras 

22  
je hand laten lezen 

23  
uitverkoop bij een dure 
meubelzaak 

24  
een lange vakantie 

25  
het verhaal van een straat 

26  
een bitterzoet geschenk 

27  
woorden zijn dieren met 
een eigen wil (CG Jung) 

28  
naar een festival 

29  
bordenwisser 

30  
een recensie van je leven 
als roman 

31  
tegenstellingen 

 

  

http://www.wincalendar.com/September-Calendar/September-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/November-Calendar/November-2015-Calendar.html


 

◄ Okt 2015 ~ November 2015 ~ Dec 2015 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1  
als ik in de spiegel kijk … 

2  
een vrij duistere sfeer 

3  
heehallo lege bladzij 

4  
laat jij je verzorgen? 

5  
lucifers 

6  
in het ziekenhuisbed 

7  
leren handwerken 

8  
aan boord gaan 

9  
uitstelgedrag 

10  
het mooiste standbeeld 

11  
een avontuur dat je 
dolgraag zou beleven 

12  
science fiction 

13  
klapstoelen 

14  
wat hangt er aan de 
muur? 

15  
voorjaarsmode 

16  
gesmoorde geluiden 

17  
een inheems woord 

18  
zoveel manieren om een 
sjaaltje te strikken 

19  
graanvelden 

20  
vitrage 

21  
kamperfoelie 

22  
wat staat er op je bureau? 

23  
borstvoeding 

24  
die keer dat je geen hulp 
bood 

25  
daar zou ik nooit naartoe 
gaan 

26  
helm 

27  
opgesloten in de lift 

28  
een lijstje van metaforen 
voor 'zonsondergang' 

29  
zwarte sokken 

30  
ontsnappen 

Notes: 

 

  

http://www.wincalendar.com/October-Calendar/October-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/December-Calendar/December-2015-Calendar.html


 

◄ Nov 2015 ~ December 2015 ~ Jan 2016 ► 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

  1  
flessenrager 

2  
past je naam bij je? 

3  
gemengde gevoelens 

4  
de geur van een oud tapijt 

5  
het grootste geschenk 

6  
opeens werd alles 
duidelijk 

7  
onverwacht bezoek 

8  
vulkaanuitbarsting 

9  
het leven is als een … 

10  
schoenen die er niet bij 
passen 

11  
de kleur van een auto 

12  
iets belangrijks verloren 

13  
leren timmeren 

14  
vers van de pers 

15  
alleen de verbeelding is 
echt 

16  
telefoontje van een 
onbekende 

17  
alles was kakkerlakbruin 

18  
jojo 

19  
wie geboekt heeft, moet 
verschijnen 

20  
daar zou ik nooit over 
schrijven 

21  
de draak van de rouw 

22  
wie zou je bellen als je de 
loterij won? 

23  
ik schrijf niet omdat … 

24  
aan de hemelpoort 

25  
wat betekent spiritualiteit? 

26  
hoogzomer 

27  
(on)afhankelijkheid 

28  
waar smaakt je favoriete 
muziek naar? 

29  
de zon ging prachtig 
onder 

30  
wat miste je als kind? 

31  
jaren die vragen stellen en 
jaren die antwoord geven 

Notes: 

 

http://www.wincalendar.com/November-Calendar/November-2015-Calendar.html
http://www.wincalendar.com/January-Calendar/January-2016-Calendar.html

