
 

Nieuwsbrief maart 2016. 

Meld je aan voor de Speciale schrijversbijeenkomst op 11 april a.s. 

Mevrouw Dé Hogeweg gaat ons inspireren met een inleiding over Creatief schrijven. Zij is docente 
aan de schrijversacademie. Zie hieronder in dit bericht voor meer informatie over haar. 
 

Locatie:  

Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5, 2596 RH Den Haag (dezelfde locatie als de laatste 

keer). Ook goed te bereiken met bus 22. 

Programma: 

 Inloop vanaf 14.00 uur 

  14.30 inleiding Mevrouw Dé Hogeweg over creatief schrijven met een korte oefening 

  15.45 pauze 

   16.00 uitwisselen van informatie, tips en ervaringen. U kunt ook uw afgeronde levensboek 

meenemen 

   17.00 uur afsluiting 

 

Wie is Mevrouw Dé Hogeweg? 

Dé Hogeweg is docente creatief schrijven en gecertificeerd redacteur in Den Haag en omstreken. Zij 

geeft les bij de Schrijversacademie. Ook is zij hoofdredacteur bij Uitgeverij U2Pi/JouwBoek. Naast het 

geven van cursussen en workshops schrijft ze columns, korte verhalen en artikelen voor internetsites 

en bladen. Zij schrijft over alles wat op haar pad komt. In de zomer gaat het vaak over de Tour de 

France, in de winter over schaatsen. Regelmatig levert zij bijdragen aan de sites Het is Koers 

(wielrennen) en Bluesmagazine (concert- en sfeerverslagen). 

In 2000 verscheen haar verhalenbundel Strandstoelendans. De succesvolste oefeningen uit haar 

cursussen en workshops gaf zij in 2011 uit in het boek Oefeningen in creatief schrijven – voor 

beginners, gevorderden en schrijfdocenten. 

Aanmelden via info@haagselevensboeken.nl 

Nog plaatsen vrij voor de komende interview-schrijf cursus. 

Binnenkort (naar verwachting medio mei) organiseren wij weer een interview-schrijf cursus. 

Deze cursus/training bestaat uit twee dagdelen. In het eerste deel ligt de nadruk op het interview. Dit 

doen we omdat het interview de basis vormt van het te schrijven verhaal. Heel belangrijk, want géén 

goed interview levert ook géén goed verhaal op. Er wordt aandacht besteed aan ‘De kunst van het 

vragen stellen’ en men krijgt tips hoe en welke aantekeningen tijdens het interview gemaakt moeten 

worden. 

mailto:info@haagselevensboeken.nl


Het interview aan de hand van de gemaakte aantekeningen uitwerken tot een verhaal(tje) is 

huiswerk, dat in het tweede deel van de training uitgebreid wordt besproken. 

Belangrijk: de training duurt twee dagdelen en de deelnemers ‘moeten’ op beide middagen aanwezig 

zijn, anders heeft deze training geen zin. 

Overige informatie over ons cursus aanbod vind je op onze website www.haagselevensboeken.nl 

Klik op “vrijwilligers” en vervolgens op “cursus&workshop”. 
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