Thuis

Thuis
De drukke buien buiten
daar zit ik nu niet mee
ik ga gewoon naar binnen
bij mezelf op de thee
Sukha

gezelligheid in een bijzondere tijd

Beste lezer,
Het is een bijzondere tijd. We kunnen u op dit moment even niet
bezoeken, maar dit betekent niet dat we niet met elkaar in contact
kunnen zijn!
Ik presenteer 'Thuis', een tijdschrift waarin ik mooie thema’s met u
deel waar u zelf ook mee aan de slag kunt gaan. Op de volgende
pagina vindt u een leeg vel papier, in deze gekke tijd schrijven
mensen weer wat meer, dit kan helpen om te ontspannen.
Mensen schrijven naar elkaar of gewoon zelf, in hun dagboek. Ik
nodig u uit om ook een mooi stukje te schrijven.
Weet u niet wat u moet schrijven?
Misschien kunt u iets vertellen over:
Uw mooiste herinnering…
Uw favoriete plek…
Een belangrijke les uit uw leven…
Uw lievelingsdier…
Ik wens u veel lees, schrijf en tekenplezier!
Hartelijke groet,
Chrissy Ketler
Beeldend therapeut

Tegeltje, tegeltje aan de wand
Aan welke wijsheid heeft u uw hart
verpand?

We kunnen veel leren van levenswijsheden. Ze geven
ons kracht en moed om door te gaan. Heeft u er ook
eentje? Wat kunnen wij van u leren?
Is er misschien een uitspraak die u altijd doet? Een
uitspraak die u van een dierbare heeft meegekregen
of een die u juist zelf bedacht heeft?
Een wijsheid die u kracht geeft?
Schrijf uw persoonlijke wijsheid in het tegeltje

Even

ONTSPANNEN
Het plaatje dat u hier onder ziet is een vingerlabyrint.
Volg de lijn met uw vinger van buiten naar binnen.
Begin bij de pijl. Let hierbij op uw ademhaling en uw
houding.
Is uw ademhaling rustig? Zit u lekker ontspannen?

TEKEN UW EIGEN MANDALA OF
KLEUR DE KLEURPLAAT IN
Ik heb hier onder alvast een beginnetje gemaakt:
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PLEZIER!

HET VERHAAL

van Piet en Griet
Eens, op een avond, toen de man uitging om nog even
naar zijn zalmfuik en zijn vossenval te kijken, vond hij op de
weg een grote zak met geld. In plaats van naar de zalmfuik
en naar de vossenval te kijken, ging hij gauw naar huis
terug om zijn Griet eens met de zak vol geld te verrassen.
Toen hij evenwel dicht bij huis was, bedacht hij zich en zei
tegen zichzelf: als ik dat aan mijn vrouw vertel, dan is er
een grote kans dat morgen iedereen het weet.Hij ging
daarom op zijn schreden terug, zette de zak met geld
achter een dikke boom en ging naar de vossenval en de
fuik: in de val zat een vos en in de fuik een zalm. Hij maakte
ze allebei dood en stopte de vos in de fuik en de zalm in
de val, en daarna ging hij naar zijn Griet, die druk zat te
weven."Och Griet," riep hij, "ga toch eens gauw met mij
mee. 't Is zo donker, ik was al helemaal verdwaald." Griet
bedacht zich niet lang en ging met Piet mee.
Onderweg kwamen ze langs het gemeentehuis, waar nog
laat licht brandde omdat ze aan het schoonmaken
waren."Wel nog aan toe," zei Griet, "er is nog licht in het
raadhuis en dat zo laat op de avond." - "Ja," zei Piet, "'t is nu
net de nacht dat de veldwachter met de duivel
afrekent.""Och Piet, is dat waar?""Zeker," antwoordde Piet,
"weet je dan nog niet dat de veldwachter eenmaal in het
jaar met de duivel afrekent."

"Nee, dat wist ik niet," zei Griet.Eindelijk kwamen ze bij de
fuik en daar vonden ze een vos en in de vossenval een
dikke zalm. Toen gingen ze weer naar huis toe, maar
onderweg zei Piet: "Het regent zo, Griet, we gaan hier even
onder die boom schuilen." En toen ze daar gingen zitten,
vond Griet de grote zak met geld."Nu Griet," zei Piet, "nu
maar gauw naar huis, zodat geen mens het gewaarwordt
en denk erom dat je tegen niemand iets zegt van het geld
dat je hebt gevonden.""Nee, waarachtig niet," zei Griet. Het
duurde echter niet lang of Griet moest het toch eens even
aan haar buurvrouw Trijntje vertellen; die zou het toch aan
niemand verder vertellen. Ja maar, pas op: Trijntje vertelde
het aan Marietje, en Marietje aan Jannetje en toen wist het
hele dorp gauw dat Piet en Griet geld hadden gevonden.
Het duurde dan ook niet lang of Piet en Griet moesten op
het raadhuis komen om het geld terug te geven."Wij
hebben geen geld gevonden," zei Piet."Maar," zei de
burgemeester, "je vrouw zegt het toch.""Ja mijnheer de
burgemeester," zei Piet, "mijn vrouw zegt zo veel; die heeft
ze soms niet alle vijf bij elkaar.""Wel drommels nog aan toe,
wil je mij voor gek uitmaken?" riep Griet. "Ik weet nog heel
goed wanneer het gebeurd is. 't Was in de nacht dat de
veldwachter met de duivel afrekende en dat we in de fuik
een vos vingen en in de vosseval een zalm.""Nou mijnheer
de burgemeester, wat zeg je me daarvan?" vroeg Piet."Ik
hoor het al," zei de burgemeester, "ga maar naar huis."
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HET IS
LENTE
Het zonnetje schijnt heerlijk
en de natuur ontwaakt. Ik ben er
even op uit gegaan met mijn camera in
de aanslag. Dit zijn de eerste lente kiekjes.

Welke bloem groeit er
uit het bolletje?
MAAK DE TEKENING AF

