Nieuwsbrief november/december 2018.
In deze nieuwsbrief:
- Oproep aan schrijvers met externe schrijfervaring
- Hulp bij het maken van een levensboek

Oproep aan ervaren schrijvers.
Regelmatig zien wij bij nieuwe aanmeldingen voor onze basiscursus, dat u ervaring heeft met het
schrijven van verhalen (dat kan zijn journalistiek, poëzie of anderszins), of dat u een cursus heeft
gevolgd die met schrijven te maken heeft. Herkent u zich hierin en vindt u het leuk om uw kennis en
ervaring te delen met onze andere vrijwilligers? Dan nodigen wij u uit om uw verhaal te doen/ een
“workshop” te geven op één van onze schrijvers bijeenkomsten. Natuurlijk geven wij u hierbij alle
ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Wilt u hiervoor contact opnemen Lies König via
info@haagselevensboeken.nl? Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

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 zoekt, 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 een verteller heeft gekoppeld
U kunt altijd contact zoeken met uw trainers van de basiscursus
Lay-out. 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) of Erik Krenning (kirekr@gmail.com ); wij
helpen u graag bij het realiseren van het boek
Schrijverskring. Tweemaandelijks komen een aantal schrijvers bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen. Er bestaan op dit moment 6 schrijverskringen in
Loosduinen, Benoordenhout en Scheveningen. Tijdens deze schrijverskringen worden
vooral de praktische zaken besproken die u als schrijver kunt tegenkomen. Voor
beginnende schrijvers is dit een houvast. Een schrijverskring bestaat uit maximaal 10







personen. U kunt zich voor een schrijverskring aanmelden door een mail te sturen
naar info@haagselevensboeken.nl
Schrijversbijeenkomst. Tweejaarlijks organiseren wij bijeenkomsten waar wij
interessante workshops aanbieden en u met medeschrijvers van gedachten kunt
wisselen. Tijdens de periodieke schrijversbijeenkomsten is er gelegenheid tot
uitwisseling van ervaringen en het delen van nieuwe inzichten of methoden voor het
samenstellen van levensboeken, gekoppeld aan een thema. Alle deelnemende
schrijvers van het Haagse levensboekenprogramma worden hiervoor uitgenodigd.
Wilt u zich aanmelden voor een schrijversbijeenkomst, dan kunt u een mail sturen
naar info@haagselevensboeken.nl
Nieuwsbrief. Maandelijks zenden wij aan al onze schrijvers een nieuwsbrief met
daarin wetenswaardigheden voor de schrijvers en informatie over de
werkzaamheden van de Stichting Haagse levensboeken. Al onze nieuwsbrieven kunt
u teruglezen op onze website www.haagselevensboeken.nl
Natuurlijk kunt u één van de medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken
altijd bereiken via info@haagselevensboeken.nl

Overigens kunnen beginnende en ervaren schrijvers twee verdiepingscursussen volgen:
- Interview-schrijf cursus
- cursus Schrijven van levensboeken voor licht dementerenden
Over beide cursussen vertellen wij u meer in onze nieuwsbrief van januari 2019.

Namens alle medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken
wensen wij u fijne feestagen en een veilige jaarwisseling.
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