Nieuwsbrief mei 2018.
In deze nieuwsbrief:
- Uitnodiging Schrijversbijeenkomst op 11juni.
- Viering 200 jaar bestaan Fonds 1818
- Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens.

Uitnodiging Schrijversbijeenkomst op 11 juni.
Met genoegen nodigen wij u uit voor onze voorjaars- schrijversbijeenkomst. Deze vindt
plaats op maandagmiddag 11 juni in de zorginstelling Oostduin, Goetlijfstraat 5 te Den Haag.
Deze locatie is goed te bereiken met bus 22. De bijeenkomst start om 14.00 uur en zal
eindigen rond 16.30 uur.
Zoals altijd is er ruime gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen, vragen te stellen en
ideeën uit te wisselen.
Door Beatrijs van der Heijden wordt een workshop gegeven over denkpatronen:
" Naar aanleiding van de verjaardag van Beatrix werd een leuk programma met prominente
80 ers uitgezonden. Wat indruk maakte, is dat de herinneringen zich vooral afspeelden in de
leeftijd van tiener tot jong volwassene. De periode dat je alles voor het eerste meemaakt.
Bepaalde gebeurtenissen stop je in je rugzak en neem je mee op je reis door het leven.
Verhalen en herinneringen zitten in onze hoofden. Hoe we deze verhalen en herinneringen tot
leven laten komen heeft te maken met onze denkpatronen. Een deel van deze workshop gaat
over deze denkpatronen. En we oefenen met eigen verhalen hoe we deze laag voor laag
kunnen afpellen. Tijdens de workshop oefent ieder aan de hand van eigen verhalen met een
korte schrijf en interview oefening."
Beatrijs is onder meer docent/procesbegeleider aan de Haagse Hogeschool en The Hague
University of Applied Sciences en is tevens als vrijwilliger trainer bij de Haagse
Levensboeken.
U kunt zich voor deze interessante en leerzame (kosteloze) schrijversbijeenkomst
aanmelden via info@haagselevensboeken.nl

200 jaar Fonds 1818.
Op zaterdag 9 juni viert Fonds1818 het 200-jarig bestaan met een Festival rond De Grote Kerk in Den
Haag. Mede dankzij Fonds 1818 hebben wij de afgelopen drie jaar ons werk kunnen doen. Als
Stichting Haagse Levensboeken staan wij er ook met een informatiestand. Het Fonds heeft ons
daarvoor uitgenodigd. Er zijn voor alle inwoners van Den Haag leuke activiteiten georganiseerd. We
hopen dat er veel publiek komt, zodat wij weer meer bekendheid krijgen. Het Festival is van 11.0018.00 uur. U bent van harte welkom op deze dag.

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 levensstijl en vrije tijd.
Komende maanden volgen: Over een eigen gezin; Over belangrijke momenten en gebeurtenissen en
Over levenslessen en wijsheden.
OVER LEVENSSTIJL EN VRIJE TIJD

-

Wat deed jij vroeger op een vrije dag?
Hoeveel vrije dagen had je toen per jaar? Hoe werd dat geregeld?
Wat voor hobby’s had je?
Was je lid van een club of vereniging? Welke club was dat?
Ging je vaak op bezoek bij vrienden en familie? Wat deden jullie tijdens zo’n bezoek?
Kun je jouw eerste vakantie nog herinneren? Waar ging die heen?
Wat is jouw leukste vakantieherinnering?
Volgde je de mode? Wat voor kleding was toen in de mode?
Waar kocht je je kleding? Was uiterlijke verzorging net zo belangrijk als
tegenwoordig?
Maak je je zelf ook kleding?
Welke bladen en tijdschriften waren belangrijk op modegebied?
Naar welke muziek luisterde je vroeger? Had je favoriete bands?
Wat was je favoriete radioprogramma? Bleef je daarvoor thuis?
En wat was je favoriete televisieprogramma?
Als je vroeger een avondje uitging, wat deed je dan op zo’n avond?
Wat waren de populaire plekken om heen te gaan?
Was er een bepaalde tijd waarop je thuis moest zijn?
Wat voor kleding droeg je tijdens een avondje uit?
Wat vind je leuk aan de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben om op de
hoogte te blijven van het nieuws? Wat staat je tegen?
Zijn er mogelijkheden die je niet begrijpt, maar waar je wel meer van zou willen
weten?
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