
 

 
 

 

Op zaterdag 3 oktober is bij dé INOG bijeenkomst te gast de schrijfster Vilan van de Loo voor een lezing en een 

workshop. Zij schrijft daarover: 
 

Wat denkt u, hoeveel van ons hebben een voorvader die in Atjeh heeft gevochten? Misschien wel honderden. In het 
oude Atjeh was G.C.E. (Frits) van Daalen een uitzonderlijke officier van het Oost- Indische Leger, het latere KNIL. Hij 
was lange tijd de rechterhand van Van Heutsz. Van Daalen was een Indische jongen. Zichtbaar. Daarmee stond je 
toen op achterstand. 
In mijn lezing vertel ik over Frits van Daalen. Als u een voorvader heeft die in Atjeh vocht, dan hoor ik het graag. Het 
is tijd, dat we deze mannen leren kennen. Wie ze waren, waarom ze er waren, en met naam en toenaam. Zij horen 
er ook bij. 
 

O ja, ik vertoon prachtige oude foto’s. Komt u ook? 
website: www.inatjehgevochten.nl 
 
 
Stoomcursus Levensverhaal schrijven 
U heeft vast weleens gedacht: "Eigenlijk zou ik mijn herinneringen moeten opschrijven. Maar hoe begin ik zoiets?" 
Dat kan ik u uitleggen. 
In mijn workshop Stoomcursus Levensverhaal schrijven leer ik u hoe u uw levensverhaal op papier zet. U krijgt een 
methode van vijf stappen, waarmee ik zelf altijd een levensverhaal schrijf. Ik leg u uit wat een structuur is waarmee 
u het schrijfproject aan kunt pakken, hoe u kunt omgaan met gevoeligheden (de familie) en wat u doet met die 
stapel volgeschreven papieren. Wanneer u van u af wilt schrijven, wanneer de kinderen vragen over vroeger stellen, 
of wanneer u voor uzelf alles op een rijtje wilt zetten, dan is deze workshop voor u. 
U krijgt mee naar huis: een A4 met de vijf stappen methode. 
website: www.indischeschrijfschool.nl 
 

 

 

"Meer over Vilan kunt u vinden op haar website: 

vilanvandeloo.nl" 

 
 

Inloop, welkom en inleiding: 11.00-11.30  
Lezing: 11.30-12.30 (uitloop mogelijk) 
Lunch : 13.00-14.00 
Workshop: 14.00-15.00 (uitloop mogelijk) 
Nawoord / Uitloop : 15.00-16.00 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

Dé INOG is te vinden in Wijkcentrum het Klokhuis, Weberstraat 2, 3618 VC Amersfoort.  Telefoon 033-7430171. 
Het Klokhuis is vanaf station Amersfoort te bereiken met buslijn 8. Deze stopt bijna voor de deur. 
 
                  Toegang € 6,- pp.    Indische snacks voor de lunch te koop á € 2,00 
 
NB. Het klokhuis heeft zich grote moeite getroost alle ruimtes corona-proof te maken. Wij verzoeken dan ook 
nadrukkelijk aan al onze bezoeksters/ers om zich te houden aan de Covid 19 richtlijnen! 
 
Vragen en opmerkingen kunnen via onze Facebook pagina dé INOG, gemeld worden. 
 

 

http://www.inatjehgevochten.nl/
http://www.indischeschrijfschool.nl/

