Nieuwsbrief september 2021
In deze nieuwsbrief:
- levensboeken schrijven zonder coronarestricties
Geen beperkingen meer
Nu gelukkig bijna alle beperkingen zijn opgeheven, nemen de activiteiten van Haagse Levensboeken
weer toe. Vertellers worden weer aangemeld: we merken een duidelijke toename. Twee
basiscursussen voor nieuwe schrijvers zijn inmiddels afgerond. Schrijvers kunnen weer ongehinderd
fysiek contact met vertellers hebben, hoewel enige voorzichtigheid nog steeds geen kwaad kan.

Hoe nu verder?
Op dit moment beschikken we over drie vrijwilligers – wij noemen ze ambassadeurs – die zich bezig
houden met het koppelen van een nieuw aangemelde verteller aan een schrijver. Een van deze
ambassadeurs zal met u contact opnemen, met u kennismaken, uw wensen bespreken en – als er
een passende verteller is – de match tot stand brengen, waarna u aan de slag kunt. Bij deze
ambassadeur kunt u ook terecht als u gaandeweg het proces vragen heeft of tegen iets aanloopt
waarover u met hem of haar wilt sparren.
Ons werkgebied is onder deze ambassadeurs als volgt verdeeld:
Den Haag West:
Den Haag overig:
Rijswijk:

Plony Kester
Lou Verhage
Hanneke Sas

0644376092
0650243155
0612243531

ahmkester@haagselevensboeken.nl
lou.verhage@haagselevensboeken.nl
hannekesas@haagselevensboeken.nl

De ambassadeurs organiseren tweemaandelijks een zogenaamde schrijverskring. Hierbij komen 6 tot
10 schrijvers bij elkaar: ervaringen uitwisselen, een dilemma voorleggen, het boek te laten zien. Op
een plezierige manier van elkaar leren, dus. Wilt u deelnemen aan een schrijverskring, neem dan
contact op met een van de ambassadeurs. Woont u in een niet genoemde plaats (Voorburg,
Leidschendam), stuur dan een berichtje naar info@haagselevensboeken.nl. We zoeken voor u een
passende oplossing.

Wat kunt u verder van ons verwachten?


Lay-out. U kunt kosteloos hulp krijgen bij de opmaak (lay-out) van het boek dat u maakt en
ook bij het uploaden bij een internetuitgever. Neem contact op met een van onze twee
specialisten: ze helpen u graag om ontspannen een mooi boek te maken!
Renée van Rongen (rvrongen54@gmail.com ): opmaak, foto’s en internetuitgevers
of Erik Krenning (kirekr@gmail.com ): opmaak en foto’s



Schrijversbijeenkomst. Tweemaal per jaar organiseren we een bijeenkomst voor alle
schrijvers van het Haagse levensboekenprogramma. Zo’n bijeenkomst is gekoppeld aan een
thema. Nieuwe inzichten of methoden t.a.v. het samenstellen van levensboeken,
bijvoorbeeld. Met medeschrijvers kunt u hierover dan van gedachten wisselen, ervaringen
delen. Alle schrijvers worden hiervoor uitgenodigd via onze nieuwsbrief. Daarin staat dan ook
hoe u zich kunt aanmelden. Suggesties voor thema’s zijn uiteraard welkom!
info@haagselevensboeken.nl



Nieuwsbrief. Maandelijks ontvangen al onze schrijvers en relaties de nieuwsbrief met daarin
wetenswaardigheden voor schrijvers en informatie over de werkzaamheden van de stichting.
Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op onze website www.haagselevensboeken.nl



Tenslotte kunt u onze medewerkers en bestuursleden altijd bereiken via
info@haagselevensboeken.nl

Overige activiteiten: verdiepingscursussen


Interview-schrijf-cursus. Deze verdiepingscursus wordt januari 2022 weer gegeven met
eerst een inhaal van de in het voorjaar 2020 gecancelde cursus. Daarna plannen we nieuwe
cursussen in; u kunt zich hiervoor nu al inschrijven. Details vindt u op de website
www.haagselevensboeken.nl
Voor het volgen van deze cursus is ervaring met het schrijven van levensboeken een pré.



Cursus schrijven voor mensen met lichte dementie. Deze verdiepingscursus willen we in het
vierde kwartaal van 2021 weer geven. U kunt zich hiervoor nu al inschrijven. Ook hierover
vindt u de details op www.haagselevensboeken.nl
Voor het volgen van deze cursus is ervaring met het schrijven van levensboeken een pré.
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