
2016 kalender schrijfveren 
 

◄ Dec 2015 ~ January 2016 ~ Feb 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1  
voor hetere vuren 

2  
wat hangt er aan de 
muur? 

3  
het liefst een andere 
vader 

4  
een bitterzoet 
geschenk 

5  
je grootste litteken 

6  
heimwee naar dauw 

7  
een avontuur dat je 
dolgraag zou beleven 

8  
klapstoelen 

9  
bestaansrecht 

10  
een lijstje van al je 
ergernissen 

11  
portret van mezelf in 
mantelpak 

12  
talent voor eenzaamheid 

13  
het verhaal van een 
straat 

14  
verdunde ernst 

15  
iemand die je nooit hebt 
zien bewegen 

16  
een lijstje van 
metaforen voor 
'zonsondergang' 

17  
robots 

18  
een buitenissig 
testament 

19  
een ongebruikelijk 
huisdier 

20  
het tij in mij  
(Janet Vrieling) 

21  
een lange vakantie 

22  
verkeerde kleren 

23  
Ben je de baas over je 
schaduw? 
(Fabien van der  Ham) 

24  
magische 
ingrediënten 

25  
een notie van 
bestemming 

26  
gekocht en nooit 
gebruikt 

27  
knus en sneu 

28  
jaren die druppelend 
versmelten (thema 
poëzieweek) 

29  
een grote groene wereld 

30  
achtergrondkleur 

31  
de kaarten schudden 

Notes: 

 
  



 

◄ Jan 2016 ~ February 2016 ~ Mar 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1  
een enge afbeelding 

2  
bordenwisser 

3  
tegenstellinge 

4  
pantoffeltjes 

5  
laat jij je verzorgen?

  

6  
lucifers 

7  
schrijf een 
muziekrecensie over 
je week 

8  
kinderangsten 

9  
bang voor spijt 

10  
je houdt van de wond in 
iemand 
(Connie Palmen) 

11  
als ik in de spiegel kijk 
… 

12  
in het ziekenhuisbed

  

13  
aan boord gaan 

14  
de energie die vrijkomt 
bij het breken van een 
hart  
(Dimitri Verhulst) 

15  
woorden zijn dieren 
met een eigen wil (CG 
Jung) 

16  
een floppy disk 

17  
gesnoef 

18  
een vrij duistere sfeer 

19  
leren handwerken 

20  
uitstelgedrag 

21  
hunkeren naar 
hereniging 

22  
naar een festival 

23  
een visuele 
geschiedenis 

24  
een recensie van je 
leven als roman 

25  
heehallo lege bladzij 

26  
sleutelen 

27  
het mooiste 
standbeeld 

28  
 frambozen 

29  
het afwezige land 

Notes: 

  



 

◄ Feb 2016 ~ March 2016 ~ Apr 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1  
een flessenrek 

2  
thuis in de bergen 

3  
veren dragen 

4  
de overstraalde 
aankomst  
(Adriaan Geuze) 

5  
de zeilen hijsen 

6  
schrijf over iets heel 
kleins 

7  
een fietstas waar prei uit 
steekt 

8  
verloren en nog steeds 
gemist 

9  
een rijke smaak 

10  
in onderwijsland 

11  
daar staan mijn 
voetstappen 

12  
een goede gewoonte 

13  
een gebarsten 
wastafel 

14  
een parachute 

15  
schoon schip 

16  
een kist vol knikkers 

17  
hekserij 

18  
een bloeiende hyacint 

19  
iets beschilderen 

20  
wat ik het eerste 
hoorde 

21  
een bestoft hoofd 

22  
er zal mij niets gebeuren 

23  
onteigende ochtenden 
(Judith Herzberg) 

24  
tovenarij 

25  
foute grappen 

26  
lekker kort 

27  
een hek 

28  
zekerweters 

29  
een amulet 

30  
schoonmakers 

31  
fotolijstjes 

Notes: 

  



 

◄ Mar 2016 ~ April 2016 ~ May 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1  
ochtendbries 

2  
om op muziek te zetten 

3  
 een stuk over 
dankbaarheid  

4  
alles heeft een reden 

5  
het echte leven 

6  
science fiction 

7  
stoeien of vechten 

8  
bekende namen 

9  
betutteling 

10  
sexy laarzen 

11  
een ring op het aanrecht 

12  
een herberg, een 
taveerne, een motel 

13  
als kind vind je alles 
gewoon 

14  
fruit op een schaal 

15  
heilzame stenen 

16  
sudderen 

17  
een dromerig straatje 

18  
bij mensen aanbellen 

19  
wat ik wilde bereiken 

20  
een fruitmand 

21  
weten waar we naartoe 
gaan 

22  
zorgvuldig op slot 

23  
een nachtzoen 

24  
 lelijke woorden 

25  
een vergrootglas 

26  
getob en gepieker 

27  
een brute berg 

28  
hoorspelgeluiden 

29  
medereizigers 

30  
verlatenheid 

  



 

◄ Apr 2016 ~ May 2016 ~ Jun 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1  
hier kan ik niet zonder 

2  
een begraven,  
opstandig geheim 

3  
mij is het lot beschoren 
… 

4  
een lief gebaar 

5  
berkenstammen 

6  
geen werk 

7  
gezelschapsspelen 

8  
onsterfelijk 

9  
een vreemde ervaring 

10  
bellen in een  
telefooncel 

11  
snelle verlichting 

12  
mijn goeroe 

13  
kabaal bij de buren 

14  
tijdverlies 

15  
 een prachtige 
wisselwerking  

16  
designmeubels 

17  
tijdreizen 

18  
klantervaringen 

19  
spiegelglad 

20  
vissen 

21  
geen aspiraties 

22  
dat was ik niet gewend 

23  
handen uit de mouwen 

24  
een tamboerijn 

25  
voor het eerst naar 
school 

26  
klapperende luiken 

27  
afzakken 

28  
koffiekleurig 

29  
vlinders in je buik 

30  
verslingerd aan duizend 
dingen 

31  
angsthuishouding 

Notes: 

  



 

◄ May 2016 ~ June 2016 ~ Jul 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1  
een voetenbad 

2  
dierbare personages 

3  
een ronde tafel 

4  
een flamboyante das 

5  
ontzag voor de natuur 

6  
een familielegende 

7  
faliekant mislukt 

8  
ronkende motoren 

9  
mannelijkheid 

10  
sneeuwballen 

11  
jongerenadviseur 

12  
mijn oude dagboeken 

13  
een boom planten 

14  
het ruikt hier naar rook 

15  
een oud nachthemd 

16  
een wiebelige ladder 

17  
uit de verbeelding 
gegrepen 

18  
zonder diploma 

19  
moeras 

20  
een herinnering aan een  
muziekinstrument 

21  
steile rotsen 

22  
familiegeheimen 

23  
wat dieren ons vertellen 

24  
is het eten klaar? 

25  
middeleeuwse teksten 

26  
je hand laten lezen 

27  
een productief leven 

28  
een productieve hoest 

29  
een woud van 
steenmannen 

30  
zuurverdiende centen 

Notes: 

  



 

◄ Jun 2016 ~ July 2016 ~ Aug 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1  
moed 

2  
vanaf vandaag … 

3  
abstracte kunst 

4  
een roestige paperclip 

5  
verklaar dat eens nader 

6  
de maan scheen helder, 
de weg was breed 

7  
een presse-papier als 
souvenir 

8  
schrijven in de trein 

9  
een 
overlijdensadvertentie 

10  
 uitverkoop bij een 

dure meubelzaak

  

 

11  
mijn slechtste 
eigenschap 

12  
verdwaald in mijn eigen 
universum 

13  
zelf hummus maken 

14  
tijdwinst 

15  
voetstappen in het grind 

16  
ballonnen 

17  
kanonnen 

18  
een ommetje 

19  
een mollig jongetje 

20  
je hoort een uil 

21  
de vergezichten van 
gisteren 

22  
een regenpak 

23  
proppen 

24  
oplopende spanningen 

25  
afhankelijk durven zijn 

26  
het ranke riet 

27  
de kraan lekt 

28  
de krant opvouwen 

29  
een architect 

30  
uit handen van de 
koningin 

31  
hoesttabletten 

Notes: 

  



 

◄ Jul 2016 ~ August 2016 ~ Sep 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1  
niet veel soeps 

2  
de rest is geschiedenis 

3  
aarden 

4  
een veldfles 

5  
gezond egoïsme 

6  
onder één hoedje 

7  
de wind waait november 

8  
treinreizigers 

9  
onder water 

10  
wanneer ben je op je 
best? 

11  
een bordje havermout 

12  
omringd door meeuwen 

13  
onbelemmerd licht 

14  
een nutteloos plaatwerk 

15  
op straat spelen 

16  
zelfbeklag 

17  
dierbare grond 

18  
een cadeau inpakken 

19  
een sixpack 

20  
de duisternis tussen de 
dennen 

21  
lelijke woorden 

22  
aanvaarding geeft rust 

23  
rijgdraad 

24  
verraad of onthulling 

25  
een heldere avond 

26  
zagen 

27  
een mooie reisgids 

28  
mooie woorden 

29  
zeesterren 

30  
stukjes waarheid 

31  
anijsmelk 

Notes: 

  



 

◄ Aug 2016 ~ September 2016 ~ Oct 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1  
borstvoeding 

2  
het behang bewoog 

3  
ontsnappen 

4  
een koffer pakken 

5  
de duvel is oud! 

3  
een vreemde trekpleister 

7  
wat staat er op je 
bureau? 

8  
zwerfplastic 

9  
die keer dat je geen 
hulp bood 

10  
zwarte sokken 

11  
helemaal terug 

12  
's nachts op het balkon 

13  
de familiemythe 

14  
tot je recht komen 

15  
vitrage 

16  
helm 

17  
opgesloten in de lift 

18  
een oud feest 

19  
ik heb de witte waterlelie 
lief 

20  
een spannende 
pageturner 

21  
gereedschapskist 

22  
daar zou ik nooit 
naartoe gaan 

23  
besnord en behaard 

24  
kamperfoelie 

25  
luiheid 

26  
ik heb met een ander 
niets te maken 

27  
Alles goed? 

28  
de kleur oranje 

29  
het motto van onze 
familie 

30  
#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
zoals elke dag 

 

Notes: 

More Calendars from WinCalendar.com: 2016 Calendar, 2017 Calendar, Web Calendar with Holidays  

http://www.wincalendar.com/2016-Word-Calendar.htm
http://www.wincalendar.com/2017-Word-Calendar.htm
http://www.wincalendar.com/Online-Calendar-With-Holidays


 

◄ Sep 2016 ~ October 2016 ~ Nov 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1  
#NaNoWriMo 
#Schrijfveer de 
macht van de 
gesloten deur 

2 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer 
schrijfveer mijn 
handen staan 

ernaar 

3 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer 
schrijfveer de stem 
van het lichaam 

4 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer 
schrijfveer waar 
twijfel je aan? 

5 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer 
gesprek met een 
dorre oude vrouw 

6 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  een 
slechte leraar 
 

7 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  wie 
houdt je tegen? 
 

8 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  een 
bord met een pijl 
 

9 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  zij 
zijn te vertrouwen 
 

10 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  slecht 
gezelschap 

11 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
schrijf over een 
tatoeage 

12 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
schrijf over een 
taakverdeling 

13 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
schrijf over een 
openbaring 

 

14 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  dit 
zou ik nooit 
kunnen 

 

15 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  zo 
werd mijn hart 
gebroken 

 

16 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  hoe 
zou je het liefst 

willen sterven? 
 

17 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  
wraakzucht 

 

18 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  
verbroken beloftes 

 

19 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  twee 
treinen die op volle 

snelheid op elkaar 
afrazen 

20 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  
onbeheerst dansen 

21 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer  
iemand gaf je 

bloemen 

22 

#NaNoWriMo 

#Schrijfveer de 
hemel waaronder 

je geboren bent 

23 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  een 
verhelderend 
gesprek 

 

24 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
versleten schoenen 

 

25 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  de 
sleutel inleveren 

 

26 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  je kunt 
niets vasthouden  

 
 

27 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  de 
schat terugbrengen 

28 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer wat je 
meebracht uit de 
oorlog 

 

29 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  
schrijf over een 
cirkel 

 

30 

#NaNoWriMo 
#Schrijfveer  mijn 

lievelingsboek  

 

31 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer 

 schrijf over een  

wond 
 

Notes: 

  



 

◄ Oct 2016 ~ November 2016 ~ Dec 2016 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
kijk uit het raam  
en beschrijf wat je 
ziet 

2 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
een onverwachte  
brief 
 

3 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
kon ik dit maar  
veranderen aan  
mezelf 

4 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer  
redenen om te  
blijven 
 

5 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer  
iemand leren 
hoe iets werkt 
 

6 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
met de doden  

spreken 
 

7 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
gladheid op  

bruggen en  
viaducten 

8 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
de weg vinden  

in het donker 

9 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
schrijf over  

onthulde  
geheimen 

10 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
de verwonding  

van het instinct 
 

11 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer  
een ongenadig  

landschap 
 

12 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
wakker liggen 

 

13 

#NaNoWriM 
#Schrijfveer   

om de tafel 
 

14 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

als een dief in de  
nacht 
 

15 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

vind de verborgen 
diamant 
 

16 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

als kind was ik  
bang voor … 
 

17 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

het huis van de  
beul 
  

18 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

kapotte huizen 
 

19 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   

soms ben ik bang  
van mezelf 
 

20 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer   
schrijf over  
genieten 
 

21 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer   
voortaan zal ik  
nooit meer … 
 

22 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer  
de gemakkelijkste 
weg 
 

23 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer   
een ruw  
verstoorde droom 
 

24 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer   
je kunt niet terug  
naar huis 
 

25 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer   
opnieuw ten  
strijde 
 

26 

#NaNoWriMo  

#Schrijfveer  
het laatste licht 
 

27 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
het masker afdoen 
 

28 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer   
op vier poten  
staan 

 

29 

#NaNoWriMo  
#Schrijfveer  
net als elke dag 

30  
een prijs winnen 

Notes: 

  



 

◄ Nov 2016 ~ December 2016 ~ Jan 2017 ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1  
zachte krachten 

2  
geluk is kwetsbaar als 
een herfstblad 

3  
vrouwonvriendelijk 

4  
het opsporen van 
wonderen 

5  
gelukskind 

6  
ooit, binnenkort 

7  
uitneembare waarheden 

8  
een spiegel voorhouden 

9  
mijn mooiste 
jongensboek 

10  
een inheems woord 

11  
voetgangers 

12  
kartelrandjes 

13  
niet-gekozen paden 

14  
voorjaarsmode 

15  
graanvelden 

16  
rode strepen 

17  
je hoort een sirene 

18  
snakkend naar adem 

19  
alles is zoals het moet 
zijn 

20  
roze tulpen 

21  
gesmoorde geluiden 

22  
zoveel manieren om 
een sjaaltje te strikken 

23  
koken met wijn 

24  
een vogelwolk 

25  
levensbrood 

26  
een oud klooster 

27  
echte mensen 

28  
sinds jaar en dag 

29  
zuiverheid 

30  
stoethaspel 

31  
de eeuwige keuze 

 
 


