
 

Nieuwsbrief mei 2017. 

Bijzondere schrijversbijeenkomst in juni. 

Wellicht ten overvloede merken wij op dat onze schrijversbijeenkomsten altijd kosteloos zijn en door 

ons mede worden georganiseerd als waardering voor onze schrijvers; waardering voor u.  

Op 16 juni organiseren wij een bijzondere schrijversbijeenkomst, waarvoor wij u onlangs een 
uitnodiging hebben gezonden. Inmiddels hebben wij al flink wat aanmeldingen, maar er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar. 

Deze schrijversbijeenkomst vindt laats op vrijdagmiddag 16 juni van 14.00 tot 17.00 

uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 150 te Den Haag. Bus 22 richting Duindorp stopt er 
voor de deur. Inloop vanaf 13.45 uur.  

Tijdens deze bijzondere schrijversbijeenkomst kunt u deelnemen aan een workshop die 

wordt gegeven door Pauline van Munster. Deze workshop bevat een aantal 
interessante thema’s.  

In deze workshop, genaamd Schrijftechnieken voor Begeleiders, komen de technieken 

aan bod die nodig zijn om een gestructureerd verhaal vorm te geven. Hoe verwerk je de 

biografische gegevens tot een leesbaar en boeiend verhaal? Wat heb je nodig om tot een 

helder en waarheidsgetrouw verslag te komen? Wat vertel je niet en wat vertel je wel? 

Moet je het verhaal chronologisch schrijven of kan het ook anders? Wat is een dialoog? 

Hoe maak je een verhaal levendig? Wat is een vertelperspectief en hoe bouw ik spanning 

op? 

Deze onderwerpen en meer worden in deze workshop behandeld. Heb je zelf een gerichte 

vraag over wat je tegengekomen bent in het werkproces, stel deze dan tijdens de cursus 
of luister naar wat er zoals ter sprake komt. 

Pauline van Munster is docent autobiografisch schrijven op de VU ( Volksuniversiteit), 
de bibliotheek en hetSchrijfatelier.com 

Aanmelden voor deze bijzondere workshop graag voor 1 juni. 

 

Grote behoefte aan nieuwe schrijvers. 

In verband met de steeds groeiende belangstelling van ouderen om hun levensverhaal te laten 
optekenen, lopen wij aan tegen een schrijvers tekort.  
Bent u enthousiast over dit vrijwilligerswerk, praat er over met uw familie en kennissen en maak hen 
ook enthousiast. Nieuwe schrijvers kunnen zich opgeven voor ons (verplichte) basiscursus via onze 
website www.haagselevensboeken.nl 
Men kan natuurlijk ook een mail sturen naar info@haagselevensboeken.nl 

 

http://www.haagselevensboeken.nl/


Save the date: inspirerende schrijversbijeenkomst in september. 

Op woensdagmiddag 27 september organiseren wij een inspirerende schrijversbijeenkomst over de 
waarde voor de verteller van het proces wat leidt tot het levensboek. Spreker op die middag is Wout 

Huizing, één van de auteurs van “Mijn leven in Kaart”. Definitieve uitnodiging volgt medio augustus. 

Voor deze bijeenkomst kunt u zich nog niet aanmelden; wel kunt u de datum in uw agenda noteren. 

 
Hulp bij het maken van een Levensboek.  
 
Wij realiseren ons dat het maken van een levensboek soms als een eenzame bezigheid kan worden 
ervaren en dat u contact zoek, ofwel met ons ofwel met andere vrijwilligers (schrijvers van 
levensboeken). Daarom hebben wij een aantal hulpmiddelen voor onze schrijvers ingericht. 
 

 U kunt altijd overleggen met degene die u aan de verteller heeft gekoppeld 

 U kunt altijd contact zoeken met uw trainers van de basiscursus 
 U kunt zich aanmelden bij onze (gesloten) facebook groep, via 

https://www.facebook.com/groups/Levensboekcafe/ 

 U kunt (kosteloos) hulp krijgen bij de opmaak (lay-out)van het levensboek; neemt u hiertoe 
contact op met één van onze twee specialisten op dit gebied Renée van Rongen 
(rvrongen54@gmail.com) of Theo Korthals Altes (theokaltes@gmail.com) 

 Schrijverskring. Tweemaandelijks komen een aantal schrijvers bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen. U kunt zich aanmelden via info@haagselevensboeken.nl 

 Schrijversbijeenkomsten. Tweejaarlijks organiseren wij deze bijeenkomsten waarbij wij 
interessante workshops aanbieden en u met mede schrijvers van gedachten kunt wissel en 

 Tenslotte kunt u één van de medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken altijd 
bereiken via info@haagselevensboeken.nl 

 

Zomervakantie. 
 
Voor een aan tal van ons beginnen de zomervakanties binnenkort. Onze volgende nieuwsbrief zal 
eind augustus weer verschijnen.  
Wij, het bestuur van de Stichting Haagse Levensboeken, wensen u alvast een fijne zomer toe. 

 
*** 
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