
Schrijven geeft me energie. ‘Schilderen met woorden’ en ‘spelen met taal en woorden’ zit al sinds mijn  
geboorte in mijn bloed en is een tweede natuur van mij.   
Zowel verbaal als schriftelijk kan ik goed uit de voeten. 

Ik schrijf omdat ik heb ontdekt dat er veel mensen zijn met een goed verhaal, maar het lastig vinden dat op de 
juiste manier op papier te krijgen. Ik geniet ervan als het lukt om dat verhaal wél te kunnen maken, zodat het 
gedeeld kan worden met anderen. Daarom help ik anderen die dat zelf niet (goed) kunnen graag met het ver-
woorden van hun boodschap.  

Door open en eerlijk te zijn in mijn eigen schrijven, hoop ik andere mensen te inspireren, te bemoedigen en te 
helpen. Dát is de reden dat ik schrijf. 

Hoe ik schrijf ligt aan de doelgroep van de tekst waar ik mee bezig ben én aan de wensen van mijn  
opdrachtgever. De klant is koning zogezegd. Maar ik schroom niet om de koning te vertellen dat hij - door  
anders te communiceren - meer bereikt.  

Het kan dus zakelijk, formeel en ‘tegen het ambtelijke aan’ zijn. Leuker vind ik het om lekker no-nonsense, in 
gewone dagelijkse taal, een boodschap door te geven, een verhaal te vertellen en mensen daarmee te raken 
en in beweging te brengen. Schrijven is schrappen en soms zit de kracht in een korte boodschap en niet in 
een lang verhaal.  

Ik schrijf doelgroep gericht en jouw verhaal blijft jouw verhaal. Ik ben pas tevreden als jij het gewenste resul-
taat met je tekst bereikt. Als ik voor mezelf schrijf doe ik dat het liefst zonder poespas. Wat ik denk, schrijf ik 
op. Het liefst zó dat iedereen er iets mee kan en geïnspireerd raakt.  

Interviews en artikelen voor kranten en vakbladen, teksten voor verenigings- en kerkbladen,  
persberichten, advertorials, infotorials, content voor websites, teksten voor folders, columns, weblogs, wer-
vende teksten voor crowdfundingsprojecten en nieuwsbrieven. Ik heb het allemaal al eens geschreven. 

Ik ben actief als ghostwriter, heb zelf een boek geschreven, redigeer en lees mee met wat anderen schrijven 
en voorzie dat van commentaar. 

Een andere specialiteit van mij is het maken van samenvattingen van bijvoorbeeld congressen, inspiratie- of 
brainstormsessies, seminars en dergelijke. Ik ben in staat om uit alle informatie die tijdens dergelijke bijeen-
komsten wordt gedeeld snel de inspiratie-of leermomenten en actiepunten  van de boodschap te halen en 
deze te vertalen naar sprekende en compacte teksten. 
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VOORBEELDEN VAN GESCHREVEN TEKSTEN 

Dit was de laatste tekst die ik heb geschreven 
voor De Gelderse Post, de huis-aan-huiskrant 
voor de gemeente Oude IJsselstreek. Eind ok-
tober 2019 kwam er een eind aan een mooie 
samenwerking van ruim vier jaar, doordat uit-
gever Achterhoek Nieuws verschillende edities 
in de regio Achterhoek ‘uitruilde’ met DPG 
media.  

Voor Achterhoek Nieuws ( en dan met name 
voor de Gelderse Post) heb ik allerlei  
artikelen geschreven.  
Ik volgde de lokale politiek, maakte achter-
grondverhalen bij het lokale nieuws, schreef 
advertorials en deed verslag van evenementen 
en activiteiten in het verspreidingsgebied van 
de Gelderse Post.   
Prachtig werk, dat ik sinds april 2020 weer heb 
opgepakt voor dagblad De Gelderlander. 



TimpDrive Ulft verkoopt patat met beleving 

ULFT-. Evenementencateraar De Timp uit Zieuwent heeft een  
creatieve manier gevonden om het bedrijf tijdens de coronacrisis aan het 
draaien te houden en heeft vrijdagmiddag de derde ‘TimpDrive’ geopend 
op het DRU festivalterrein in Ulft. 

Door Walter Hobelman 

‘Wij zijn niet gaan treuren toen deze crisis de kop op stak en het overgrote 
deel van onze inkomsten weg viel’, vertelt mede-eigenaar Luuk Domhof. 
‘We zaten even in een mistbank maar hebben gezocht naar een creatieve 
manier om in elk geval ons personeel aan het werk te kunnen houden.’ Op 
het terrein waar jaarlijks onder andere Huntenpop plaats vindt, is de afge-
lopen week een drive-in snackbar verrezen met een ‘festivalsfeer’. Aardap-
pelkisten, lampions en een hobbelige ondergrond zorgen voor een aparte 
beleving. ‘Dat is ook wat we willen met deze drive’, aldus Domhof. 
‘Mensen willen er op uit en dan is een bezoekje aan deze drive-in snackbar 

een leuke belevenis.’  

Het goed invullen van alle RIVM en andere hygiënerichtlijnen staat centraal. ‘Men kan vanuit de auto een bestelling plaat-
sen, afrekenen (alleen met pin) en meenemen. Niemand hoeft de auto uit. Het is niet mogelijk om ter plekke te consume-
ren, het is echt een drive-in principe. Er is maar één regel en dat is de anderhalve meter regel.’ Het assortiment is beperkt 
tot friet, snacks, broodjes, rauwkost, milkshakes en ijsjes. 

De cateraar is jaarlijks op veel evenementen in Oude IJsselstreek te vinden. “Verschillende kermissen, Huntenpop, de Dak-
lozenparty, noem maar op”, vertelt Domhof. ‘We werken met streekproducten en hebben een hart voor de regio. Daar-
naast werken we duurzaam en zorgen via zonnepanelen bijvoorbeeld voor alle benodigde stroom hier op het drive -in ter-
rein.’ 

Het steekt de gedreven ondernemer dat er commotie is ontstaan in Ulft en omgeving vanwege de komst van de drive-in. 
‘Mijn compagnon, Theo Winters woont zelf in Etten. Zoals gezegd zijn wij actief betrokken bij veel Oude IJsselstreek evene-
menten en is dit gewoon een kwestie van creatief ondernemen om in deze zware tijd aan de slag te blijven.’ 

Burgemeester Otwin van Dijk, die de vergunning heeft verstrekt, onderschrijft die zienswijze. ‘Deze ondernemer heeft een 
oplossing bedacht op dezelfde locatie waar het bedrijf anders actief zou zijn. Het is een bekend bedrijf in onze gemeente, is 
lokaal verankerd en sponsort verschillende verenigingen en activiteiten in Oude IJsselstreek.’ 

Voorzitter Bart Bresser van de Gendringse Ondernemersvereniging plaatste een reactie op facebook waarin hij inwoners 
oproept om de lokale cafetaria’s te steunen in de strijd tegen het coronavirus. ‘Ik snap het initiatief van De Timp heel goed 
en vindt het een creatief idee, dat er ook nog eens sfeervol uitziet. Ik wilde een statement maken en voor de lokale onder-
nemers opkomen. We hebben het allemaal moeilijk op dit moment. Ik denk dat de vergunning verstrekker niet goed heeft 
ingeschat wat dit allemaal los ging maken.’ 

De TimpDrive is geopend van donderdag tot en met zondag, dagelijks tussen 15.00 uur en 20.00 uur en is te bereiken vanaf 
de Ulftseweg in Silvolde.  

Dit is het eerste artikel dat ik schreef voor 
dagblad De Gelderlander. Over een onder-
werp dat in Ulft en omgeving op dat mo-
ment (april 2020) nogal  
gevoelig lag.  

VOORBEELDEN VAN GESCHREVEN TEKSTEN 



DIT HEB IK OOK GEMAAKT: 

Samen met creatieve en betrouwbare partners in mijn netwerk maak ik met regelmaat jubileumkranten, open 
dag kranten of andere (commerciële) specials. Mijn kracht zit dan, naast het schrijven van de juiste content,  in 
het ontzorgen van de opdrachtgever. Als projectbegeleider ben ik de verbindende factor tussen opdrachtgever, 
vormgever, drukker en verspreider.   

KLIK OP DE AFBEELDINGEN OM TE KUNNEN BLADEREN 

https://issuu.com/schrijvenendoen/docs/metzo_college_open_huis_v3_lr_def_versie
https://issuu.com/schrijvenendoen/docs/ckrant2408_muz_krant_289x415
https://issuu.com/schrijvenendoen/docs/special_taalstaaltjes_definitief_lr
https://issuu.com/schrijvenendoen/docs/kemperman_verzekeringen_special


DIT HEB IK OOK GEMAAKT: 
Heel eerlijk… een echte websitebouwer ben ik zeker niet. Het bouwen van een high-tech website is niet mijn spe-
cialiteit. Maar tegenwoordig is het mogelijk om met lage kosten en op een vrij makkelijke manier een website te 
maken die er goed en professioneel uitziet. Dát kan ik wel! Kijk maar naar de voorbeelden die je hier ziet.  Het 
grote voordeel hierbij is, dat men zelf heel eenvoudig tekst en beeld toe kan voegen en niet altijd een beroep 
hoeft te doen op anderen. Wel zo makkelijk, vind ik. Want het geeft ondernemers de ruimte om te doen waar ze 
goed in zijn en wat ze graag doen. 

In mijn netwerk heb ik een aantal ervaren en deskundige websitebouwers waar ik je altijd mee in contact kan 
brengen. Die bouwen dan de website, ik zorg voor de content en op die manier is iedereen tevreden.  

Klik hier: www.gastouderdeschatkist.nl 

Klik hier: www.annenorvan.nl 

http://www.gastouderdeschatkist.nl
http://www.annenorvan.nl


Behalve mijn eigen boek (zie hiernaast) heb ik 
meegewerkt aan verschillende andere boeken 
en magazines. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het redactiewerk 
voor het:  ‘Soldaat van Christus handboek’. 
Sylvester Rozema heeft dit boek geschreven en 
ik heb hem daarbij mogen helpen. 

Sylvester schrijft over onze samenwerking in 
zijn boek:  
‘Acht jaar geleden ontdekte ik dat ik  dyslexie 
heb (vooral bij zinsopbouw) en schrijven is daar-
om voor mij een ramp en erg tijdrovend. Maar 
met elke uitdaging is er ook een overwinning. Ik 
hou van uitdagingen. Dus ging ik op zoek en 
vond ik Walter  Hobelman (redacteur). Hij heeft 
de enorme klus aangenomen en mijn teksten 
bewerkt.  

 

www.soldaatvanchristus.nl  

In  2018 heb ik meegewerkt aan een  
project van de stichting Vrij Zijn uit  
Aalten. Als redacteur heb ik materiaal  
samengevoegd dat geschreven is door Wilkin 
van de Kamp over de laatste 18 uur van het le-
ven van Jezus. Voor mij was deze opdracht een 
mooie uitdaging die mij heeft opgeleverd dat ik 
ontdekt heb dat ik meer in mijn mars heb dan ik 
van mezelf dacht.  

In het werkboek heb ik verwerkingsvragen en -
opdrachten toegevoegd waarmee de lezer ac-
tief aan de slag kan om meer inzicht te krijgen 
in deze  historisch meest ingrijpende periode in 
de wereldgeschiedenis.  
Momenteel werk ik mee aan een volgend werk-
boek dat door Vrij Zijn wordt uitgegeven over 
het onderwerp ‘wie je bent in Christus’. Geplan-
de verschijning: najaar 2020.  

www.vrijzijn.nl 

http://www.soldaatvanchristus.nl
http://www.vrijzijn.nl


‘Al doende leert men’ is een bekend 
gezegde en dat klopt. De laatste twee 
jaar heb ik ontdekt dat mijn kracht ligt 
in het schrijven van teksten in allerlei 
vormen.  

 
Daarbij wordt steeds duidelijker dat ik 
steeds vaker de ‘boeken kant’ wordt 
opgedreven en daar ga ik me meer op 
richten in de toekomst.  
Redactiewerk doen, ghostwriten en de 
uitdaging om teksten te voorzien van 
vragen en opdrachten waardoor datge-
ne dat je leest nog beter blijft ‘hangen’ 
is een specialisme aan het worden 
waarin ik me steeds meer ontwikkel. 

 

Op 29 februari 2020 is mijn eerste eigen boek verschenen. Het gaat over de 
ervaringen van mijn gezin en mij  in de periode dat wij ’onder bescher-
mingsbewind’ stonden. Inmiddels is die periode voorbij, maar het onder-
werp ‘schulden en armoede in Nederland’ heeft mijn voortdurende aan-
dacht.   
 
In het boek ‘Al mijn schuld is weggedaan’ ga ik hier uitgebreid op in.  
 

Op de website www.almijnschuldisweggedaan.nl lees je er alles over en 
kan je het boek bestellen. 

 

Er is al veel publiciteit rondom het verschijnen van mijn boek  
geweest.  

KLIK OP DE AFBEELDING hiernaast om een artikel te lezen over de 
boekpresentatie. 

 

De foto is gemaakt door Theo Kock. 

http://www.almijnschuldisweggedaan.nl/
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/walter-hobelman-is-overspoeld-door-reacties-op-boek-over-schulden~a384922e/


Onderstaande bedrijven hebben gebruik gemaakt van de diensten van  

Schrijven en Doen of doen dat nog steeds:  

Schrijven en Doen  |  Walter Hobelman 

Postadres:  

Guido Gezellestraat 61, 7081 AT Gendringen 

Bezoekadres: 

Wesenthorstlaan 1A, 7071 CG Ulft 

06-10972173 

walter@schrijvenendoen.nl 

www.schrijvenendoen.nl 

DOETINCHEM 

http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Doetinchem,158952,-11
http://www.vitaalopweg.nl/
http://www.webshopads.nl/
http://www.caretravel.nl/
http://www.erikbardelmeijer.nl/
mailto:walter@schrijvenendoen.nl
http://www.schrijvenendoen.nl
http://www.ikwordmaatje.nl/project/stichting-jobzzpmaatje
http://www.schrijvenendoen.nl/
http://www.geldersepost.nl/
http://www.muziekschooloostgelderland.nl/
http://www.yfc.nl/

