
 

Nieuwsbrief oktober 2015. 

Schrijversbijeenkomst van 29 september. 

Op dinsdagmiddag 29 september zijn een twintigtal schrijvers bijeengekomen in woonzorgcentrum 

Oostduin. 

Vier schrijvers hebben verteld over hun ervaringen met het schrijven van een levensboek en vragen 

van de aanwezigen beantwoord. In alle gevallen ontstond een levendige discussie waarbij diverse tips 

over en weer werden uitgewisseld. Met dank aan de drie schrijvers, Loes Zielschot, Anita van Dijck, 

Hester Dijkstra en Huibert van Veen,  en de inbreng van alle aanwezigen, presenteren wij u een aantal 

tips die zijn besproken.    

- meld bij de internetdrukkerij dat het om een levensboek gaat (dat scheelt in de kosten) 

- een boek met een harde kaft is voor veel ouderen beter hanteerbaar (is wel iets duurder) 

- als het levensverhaal “kort” is kan een boek met kleine bladzijden toch een gevuld geheel worden 

- je kunt eventueel historische gegevens checken op juistheid en exacte data via internet 

- probeer in het kennismakingsgesprek meteen goede en duidelijke afspraken met elkaar te maken 

- maak afspraken over begin en ook het einde van het proces 

- stel voor jezelf duidelijke grenzen over wat je wel en wat je niet wil ondernemen met de verteller 

Tijdens deze succesvolle schrijversbijeenkomst zijn meerdere tips, wensen en ideeën van de 

aanwezigen verzameld; in de komende nieuwsbrieven zullen wij hier telkens aandacht aan besteden. 

Oproep:  

Indien u zelf tips heeft waar andere schrijvers hun voordeel mee kunnen doen, dan kunt u die mailen 

naar info@haagselevensboeken.nl en wij zullen uw tips dan meenemen in een volgende nieuwsbrief. 

Hulp bij lay-out vragen: 

Indien u, nadat u onze lay-out trainingen heeft gevolgd, nog hulp nodig heeft bij het vorm geven van 

een levensboek, kunt u telefonische ondersteuning krijgen van onze trainer Theo Korthals Altes. U 

kunt hem voor telefonische ondersteuning bellen op 070-3925051 of 06-30052814. (aanmelden voor 

onze lay-out trainingen kunt u via onze website www.haagselevensboeken.nl) 

Oproep:  

Heeft u kopij voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit mailen aan info@haagselevensboeken.nl 
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