Nieuwsbrief maart 2018.
In deze nieuwsbrief:
- Beëindiging facebook groep Levensboekcafé
- Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens.

Beëindiging facebookgroep Levensboekcafé.
Met het ontstaan van de inmiddels 5 schrijverskringen, is de behoefte bij schrijvers om via
onze facebook groep “Levensboekcafé” contact met elkaar te zoeken, verder afgenomen.
Het in de lucht houden van deze facebook geroep vinden wij daarom niet langer zinvol.
Binnenkort zullen wij deze facebook pagina opheffen.
Alle overige door ons beschikbaar gestelde middelen om contact met elkaar en met ons te
houden, blijven onveranderd bestaan. Wellicht ten overvloede melden wij ze hier nog eens
voor u:










U kunt altijd overleggen met degene die u aan een verteller heeft gekoppeld
U kunt altijd contact zoeken met uw trainers van de basiscursus
U kunt kosteloos hulp krijgen bij de opmaak (lay-out) van het levensboek; neemt u hiertoe
contact op met één van onze drie specialisten op dit gebied: Renée van Rongen
(rvrongen54@gmail.com), Erik Krenning (kirekr@gmail.com) of Theo Korthals Altes
(theokaltes@gmail.com)
Plony, Rob en Paul organiseren schrijverskringen met de door hen aan een verteller
gekoppelde schrijvers; u wordt hiertoe door hen persoonlijk uitgenodigd
Tweemaandelijks organiseren wij de schrijverskring Centrum; hierbij komen een aantal
schrijvers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Maakt u geen deel uit van de
schrijverskring van Plony, Rob of Paul, dan kunt u zich aanmelden
via info@haagselevensboeken.nl
Tweejaarlijks organiseren wij bijeenkomsten waar wij interessante workshops aanbieden en
u met medeschrijvers van gedachten kunt wisselen
Tenslotte kunt u één van de medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken altijd
bereiken via info@haagselevensboeken.nl

Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens.
Komende nieuwsbrieven zullen wij telkens een deel van deze vragenlijst publiceren als extra
hulpmiddel voor (beginnende) schrijvers. Met dank aan onze schrijver Tineke Hafkemeijer.
Deze maand: Over opleidingen en werk.
Komende maanden volgen: Over levensstijl en vrije tijd; Over een eigen gezin; Over
belangrijke momenten en gebeurtenissen en Over levenslessen en wijsheden.

VERTEL ’S OVER OPLEIDIINGEN EN WERK?

-

Hoe oud was jij toen je voor het eerst naar school ging? Hoe heette die school en hoe
ging je erheen?
Hoe werd de school gekozen waar je heen ging? Wat vond je het leukste aan school?
Hoeveel kinderen zaten er gemiddeld in een schoolklas toen? Naast wie zat jij?
Hoe zag een normale schooldag eruit? Hoe laat begon de les? Hadden jullie ook op
woensdagmiddag vrij?
Haalde je wel eens kattenkwaad uit, en wat deed je dan?
Wie waren jouw beste vrienden en vriendinnen op de lagere school?
Noem eens een moment waarop je heer hard gelachen hebt op school?
Wat voor vakken hadden jullie op school? En had jij een lievelingsjuf of – meester?
Mocht je de leraren toen ook gewoon met ‘je ‘ aanspreken?
In welke vakken kreeg je les die nu niet meer gegeven worden?
Hadden jullie vroeger schoolreisjes? Wat deden jullie dan?
Wat wilde je worden als je later groot zou zijn?
Wat deed je na afloop van school altijd?
Waren de kansen op onderwijs gelijk voor iedereen? Werd er onderscheid gemaakt
tussen “arme” en “rijke” kinderen?
Was onderwijs voor meisjes en jongens even belangrijk?
Waren er aparte scholen voor jongens en meisjes? Naar wat voor scholen gingen
meisjes?
Was doorstuderen heel normaal of juist iets bijzonders? En ging je dan ook op
kamers wonen?
Heb je doorgestudeerd? Op welke scholen heb je gezeten? En waar waren die?
Hoe kwam jij aan je eerste baan? Hoe oud was je toen? Hoe werden banen vroeger
geregeld?
Waren er typische mannen- en vrouwenberoepen? Waren mannen en vrouwen gelijk
op de werkvloer?
Waren er veel meisjes die gingen werken? Werkten vrouwen ook na hun trouwen?
Weet je nog wat je verdiende per maand? Mocht je je salaris houden of betaalde je
kostgeld aan je ouders?
Als je kijkt naar alle beroepen die we tegenwoordig hebben, welke baan lijkt je dan
leuk?
Wat is volgens jou het grootste verschil in het onderwijs tussen toen en nu?
Werd er vroeger anders tegen werken aangekeken dan nu? Op wat voor manier?
Wat zijn de grootste verschillen in het naar school gaan toen jij opgroeide en school
nu? Wat vind/vond jij het leukst aan mijn verhalen over school?
Zijn er dingen die je van mij geleerd hebt die je nog niet wist? Welke dingen zijn dat?
Lijk ik op het gebied van talenten en aanleg op jou? Welke dingen herken je en wat
zijn de verschillen?
Wat vind je het leukste aan het onderwijs tegenwoordig? En wat vind je het
slechtste? Welke schooltraditie zouden ze volgens jou opnieuw moeten invoeren?
***

