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Schrijven voor jezelf
Schrijven is een eeuwenoude
methode om jezelf te leren kennen.
Een dagboek is immers van alle
tijden. Docente en schrijfster Jill
Stolk geeft op 30 januari een
schrijfsalon om schrijvers in de dop
een kans te geven zich te ontwikkelen.
Door Miranda Fieret

Oude affiches, weelderige kroonluchters en overal snuisterijen. In elk hoekje valt weer iets nieuws te ontdekken
in kapsalon ‘Het huis van groen’.
Schrijfster, docente en boekrecensent
Jill Stolk heeft niet voor niks deze locatie gekozen voor haar schrijfsalon.
Inspiratie is er genoeg. “Ik kom hier
elke zes weken voor een knipbeurt en
voor wat henna bij de slapen”, zegt ze

'Het is niet de bedoeling
dat mensen les krijgen
om een eigen roman
te schrijven, maar
wie weet wat eruit
voortkomt'

vanuit één van de kappersstoelen.
René Slierendrecht, de eigenaar van
het huis van groen, vroeg Stolk om
voor te lezen uit eigen werk tijdens
één van zijn diners. Dat was het begin
van een langere samenwerking. “We
waren aan het brainstormen wat we
allemaal nog meer konden ondernemen en zo ontstond het idee voor een
schrijfsalon”.
Tijdens de schrijfworkshop die Stolk
geeft, is de ruimte ingedeeld met allemaal aparte tafeltjes. “Dan hebben de
deelnemers niet direct het gevoel dat
er over de schouder wordt meegekeken”. Want wie de schrijfsalon volgt,
schrijft vooral voor zichzelf. “Het is
niet de bedoeling dat mensen les krijgen om een eigen roman te schrijven,
maar wie weet wat eruit voortkomt”.
Stolk merkt dat mensen graag willen
schrijven over wat hen beweegt, maar
niet precies weten hoe ze het moeten
aanpakken. Ook is ‘geen tijd hebben’
een veel gehoord argument. Stolk:
“Daaruit blijkt al dat mensen vaak
zichzelf niet als prioriteit stellen.
Druk met werk, een slaaf van je agenda. Schrijven in je dagboek staat dan

stadsgroen

Lekker rustig?

Nee hoor, een lekkere rustige tuinmaand
bestaat helemaal niet! Er is altijd wel wat
te doen buiten, ook in januari.
Dit is zelfs dé maand om al je dakbomen
(bomen met een horizontaal model) te
snoeien. Misschien heb je er maar eentje
en dan nog een kleintje ook. Dan ben je
snel klaar, maar dakbomen zijn de laatste
jaren zo mateloos populair dat er bij de
buren vast ook een exemplaar staat. En
dakbomen snoeien is gewoon erg leuk.
Er kan namelijk helemaal niets fout
gaan! Ja, wanneer je een wankel trappetje gebruikt, een botte zaag of een roestige snoeischaar gaat het mis, maar verder
is het een peuleschilletje.
Een dakboom snoei je ieder jaar, waarbij
je de hoofdtakken natuurlijk laat staan.
Aan die takken verschijnen de vele
twijgjes die zorgen voor de zo gewenste
parasolvorm, die takjes knip je eens per
jaar tot op drie centimeter af. Snoeien is
groeien! Want hoe meer je knipt, des te
meer nieuwe, horizontaal te leiden takjes er terugkomen. Dat geldt voor iedere
dakvorm van de Catalpa, plataan, moerbei en prunus.
Ben je meer het type van de bolboompjes, dan geldt daar ongeveer hetzelfde
principe. Of je nu een acacia-, gingko-,

esdoorn-, olijf-, hulst- of laurierbolletje
hebt: snoeien is groeien! Is het lieflijke
bolletje naast je terras inmiddels uitgegroeid tot een woudreus, dan wordt het
hoog tijd voor de schaar. Want om de
bolvorm te behouden, moet je er om de
drie jaar een kapstok van maken. En dat
lijkt zo rigoureus! Maar o zo belangrijk
om de vorm te behouden. En zolang het
in januari niet vriest, is dit het perfecte
moment. Houd de vorm van de bol in
de gaten en snoei de twijgen terug tot
10 à 15 centimeter van de stam. Wel erg
kort, vindt u? Ik kan niet anders dan dit
beamen . . . maar wees niet benauwd. Het
credo luidt: snoeien is groeien!
Snoei overigens niet meer niet je esdoorns, berken en haagbeuken, noch je
druiven, noten en kiwi’s. Bij deze soorten is de sapstroom al op gang gekomen,
de worteldruk is al te hoog. Zou je toch
gaan snoeien, dan loopt de boom leeg.
Spectaculair, maar desastreus. Het adagium gaat dus niet altijd op ... en dat kan
ik u uit ervaring mededelen.

Het valt niet mee om mensen te motiveren om te bewegen als ze er niets
in zien. Geen tijd, geen geld, teveel
pijn, te moe na het werk, er is altijd
wel een excuus. Voor mensen met
een laag inkomen hebben we in Den
Haag ‘bewegen op recept’. Voor 50
euro kan er 18 keer gesport worden
onder begeleiding en heeft iedereen
min of meer een personal coach. De
persoonlijke begeleider is een aardige
stok achter de deur. Je kunt niet zomaar een smoes verzinnen om niet
te gaan.

Daarnaast blijft het een lastig probleem om gezond en vooral niet teveel te eten. Ik zelf denk dat dit laatste het grootste probleem is. We eten
veel meer dan we nodig hebben per
dag. Het HMV(helft minder vreten)dieet is volgens mij het beste.
Toch blijf ik verbaasd als mensen
tegen mij durven zeggen dat ze ondanks dat ze niets eten, niet afvallen,
maar wel veel te zwaar zijn.
Sommige zorgverzekeringen vergoeden fitness in combinatie met een
gezond eetpatroon, maar helaas nog
niet alle zorgverzekeringen. Om de
gezondheid van een ieder te verbeteren, zouden deze mogelijkheden
uitgebreid moeten worden en heel
laagdrempelig moeten zijn.

Wendy Hendriksen
>Meer columns en een boek op
www.wendyhendriksen.nl

Jill Stolk: ‘Schrijven is een goede manier om jezelf te leren kennen’.
> Foto: C&R

niet bovenaan je lijstje. Ze hebben nèt
dat zetje nodig om in te zien dat het
juist heel belangrijk is om tijd voor jezelf te maken”.
Beslissingen
Naast schrijven staat de salon dus ook
in het teken van mindfulness. “Al je
beslissingen komen vanuit je eigen
kern. Als je daar niet naar luistert,
maak je geen beslissingen en keuzes
voor jezelf. Communiceren met anderen wordt zo ook moeilijk. Grenzen en
doelen vertroebelen”. Volgens Stolk is
schrijven dé manier om jezelf te leren
kennen. “Een bladzijde per dag is al genoeg. Schrijf op wat je hebt meegemaakt. Het gaat dan niet zozeer om de
boodschappen die je bij de supermarkt
hebt gedaan, maar meer hoe je in bepaalde situaties reageerde. Zo kun je

iets oppakken wat je anders had weggestopt. Als je op elke pagina zo’n ontdekking kan doen, kun je dat als een
kralenketting aan elkaar rijgen. Op die
manier leer je je eigen gedachtewereld
onderkennen”.
Stolk benadrukt dat de workshop absoluut niet zweverig is. “Ik kom uit
het onderwijs en wil echt praktische
tips en oefeningen geven. Meestal kan
ik al aan het gezicht van iemand zien
of ze een vraag willen stellen”.

Schrijfsalon, zondag 30 januari van 14.00
uur tot 16.30 uur in het ‘Huis van groen’,
Weimarstraat 42A. Kosten: € 25,–. Deze
workshop wordt elke twee maanden gegeven. Voor meer informatie over andere data
en opgave: jillstolk82@gmail.com

medisch

Fitness
en voeding

Wat is er nu toepasselijker dan deze
week mijn column te schrijven over
fitness. U heeft waarschijnlijk de
verhalen van Coos Versteeg gelezen
over hoe hij zijn ‘zware’ training beleeft. Ik krijg bijna medelijden met
hem. Vorige week stond er ook een
artikel in over het bewust maken van
kinderen van hun eigen eetpatroon.
Dit laatste verhaal ging over achterstandswijken, maar ik ben ervan
overtuigd dat ook in niet achterstandswijken nog veel aan voeding
veranderd kan worden.
Om optimaal te kunnen sporten bij-

voorbeeld is een gezond en regelmatig voedingspatroon noodzakelijk.
Groot was dan ook mijn verbazing
toen ik enkele jaren terug op zaterdagmorgen op de voetbalclub achter
de bar stond, dat er veel jonge kinderen naar ‘de voetbal’ kwamen zonder
thuis rustig ontbeten te hebben.
Fitness en voeding zijn in de gezondheidszorg onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het zijn de pijlers van de
life style adviezen, waar wij artsen de
hele dag mee bezig zijn.
Een half uur bewegen per dag is het

advies. Flink doorlopen is daarbij al
voldoende. Het is goed voor hart en
bloedvaten, gewrichten, ademhaling
enz.
Neem de trap in plaats van de lift.
Doe de boodschappen op de fiets in
plaats van met de auto. Het zorgt allemaal dat we in een betere conditie
blijven. Zelf ga ik één keer in de week
trimzwemmen en een keer fitnessen. Zwemmen vind ik leuk. Het is
gezellig, al is onze zwemmeester Joop
de laatste tijd wel erg fanatiek. We
worden drie kwartier flink afgebeuld,
maar het geeft wel een voldaan gevoel. Fitnessen vind ik niet erg leuk.
Gelukkig ga ik met twee buurvrouwen, anders zou ik het nooit volhouden.
Ik merk het wel als ik een paar keer
niet geweest ben. Het lijf voelt stijver. Zo had ik door de sneeuw veel in
de auto gezeten en weinig gefietst:
mijn gewrichten moesten worden
gesmeerd.

'We eten veel meer dan
we nodig hebben per
dag. Het HMV (helft
minder vreten)-dieet is
volgens mij het beste'

Emilie Bolsius
Huisarts

