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Aan auteurs van christelijke kinderboeken   
Betreft: studiedag auteurs, zaterdag 4 februari 2017, te Houten 
 

Zwolle, 12 december 2016 
 
Beste auteur, 
 

Ook in 2017 is er weer een studiedag voor auteurs. Welkom! Wees erbij. Via deze brief ben je 
van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het wordt opnieuw een dag om inspiratie op te doen, 
elkaar te ontmoeten, bij te leren, elkaar te enthousiasmeren, en elkaar aan te moedigen.  
 

Je bent zaterdag 4 februari 2017 vanaf 10.00 uur van harte welkom in Houten, in het gebouw 
van CBC 't Gulden Boek, Loodsboot 14, te Houten. Daar staat koffie/thee met iets lekkers voor 
je klaar en ontmoeten we elkaar.  
 

 Het ochtendprogramma start om 10.30 uur. Deze ochtend zal Mary Heylema ons 
 meenemen in een lezing met theorie en praktijk over 'perspectief'. Een onderwerp waar  een 
 auteur altijd mee te maken heeft: 'In wiens hoofd bevind je je als lezer', 'wie spreekt er 
 precies'. Hoe zit dat in jouw verhaal en hoe kan anders of beter? 
 

 Schrijver/dichter Mary Heylema wilde vroeger het liefst cowboy, ontdekkingsreiziger 
 of scheepsjongen worden. Ze werd juf, schrijfdocent, kindercoach en runde een 
 literair huiskamerrestaurant. Ze geeft les in creatief schrijven en verzorgt 
 schrijfactiviteiten op maat. Zie ook www.maryheylema.nl 
 

 Na de ochtendlezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 We sluiten het ochtendprogramma om 12.30uur af en zijn dan toe aan een lange pauze van 
 12.30-13.30 uur en een heerlijke lunch. Er is volop tijd voor ‘meet & greet’, tijd om elkaar te 
 ontmoeten, verder kennis te maken, bij te praten en ervaringen uit te wisselen. 

 

Vanaf 13.30 uur starten we het middagprogramma met een spannend moment. We maken 
bekend wie de winnaar is van de prijsvraag 'Platform zoekt logo'. De deelnemende illustratoren 
ontwierpen een nieuw logo voor alle nieuwsuitingen van het Platform Christelijke 
Kinderboeken, een logo dat bijvoorbeeld boven de website www.christelijkekinderboeken zal 
komen te staan.    

Om 14.00 uur gaan we aan het werk met Helga Warmels, in een uur dat we 'Schrijven is 
schrappen' noemen. We gaan zelf aan de slag met het verbeteren van onze en elkaars teksten. 
Om deze opdracht goed uit te kunnen voeren vragen we jullie om uiterlijk 21 januari 2017 een 
nog-niet gepubliceerde tekst van 1500-max. 2000 woorden- die nog niet naar je redactie is 
geweest - toe te sturen aan Helga Warmels, e-mail hwarmels@helgawarmels.nl. Deze 
toegestuurde tekst neem je 4 februari zelf in 2-voud mee.  
 

 Helga Warmels won in 2012 Het Hoogste Woord met haar jeugdboek 'De boot' 
 (Callenbach). Als journalist/tekstschrijver verzorgt en redigeert ze teksten en geeft 
 gerichte schrijfadviezen. Auteur Bianca Mastenbroek 'Ik ben ontzettend blij met jouw 
 kritische blik. Je zet me op een goede manier aan het denken'.  
  

 Om 15.15 uur ronden we dit onderdeel van het programma af. We ontvangen graag jullie 
 evaluatie van deze dag. Er is een kopje thee/koffie of sap en alle ruimte om na te praten.  
 

 Schrijven is een eenzaam beroep, daarom vestigen we in deze brief graag je aandacht op het 
 zoeken naar een schrijfmaatje, schrijfvriend(-in). In het onderdeel met Helga Warmels kun je 
 daar al een beetje aan ruiken. Door deze studiedagen zijn er auteurs die  een 'schrijfclubje' 
 gevonden hebben, een groepje waarin je elkaars teksten leest/beoordeeld. Kijk op deze 
 studiedag eens rond of  er iemand is die jouw schrijfmaatje kan zijn. Roland Kalkman die in een  



 schrijfclub samenwerkt met Bert Wiersema, Bram Kasse en Hans Mijnders reageert hierop 'Het 
 is fijn om in een vertrouwde groep feedback te krijgen op je verhalen. Soms zit je vast, of twijfel je. In deze 
 groep kun je feedback, vragen, ontvangen en geven zonder dat je in elkaars vaarwater zit. Daarbij is het heel 
 motiverend om te sparren, een fijne manier om het creatieve en technische schrijfproces te stimuleren. Na 
 een 'schrijfkwartet' heb ik altijd weer zin om direct te gaan schrijven'. Bram Kasse vult aan 'Het is een 
 kans om mijn schrijfdilemma's voor te leggen aan oprecht belangstellende deskundigen die opties noemen 
 waar ik niet op kwam. Door het lezen van de manuscripten van de schrijfvrienden kan ik meer afstand 
 nemen dan bij mijn eigen werk, zodat ik patronen en schrijfstijlen (anders dan de mijne) leer onderkennen. 
 Ik leer inzien hoe ik het ook anders kan aanpakken en lever indirect dus ook feedback op mezelf'.   
 

Wij hebben veel zin in deze dag en verheugen ons op een inspirerende dag en op de 
ontmoeting met elkaar. Wees erbij, kom samen met je schrijfmaatje, schrijfvriend(-in).  
N.B. Neem je meest recente boek(-en) mee. 

 

De ontvangst is vanaf 10.00 uur met koffie/thee. Het programma begint om ongeveer 10.30 
uur. We verwachten de studiedag tussen 15.30-16.00 uur af te sluiten. 

 

Deze studiedag wordt gehouden in de CBC 't Gulden Boek, De Loods 14, Houten. Deelname 
aan deze dag kost €50,- (incl. btw), incl. lunch.  

 

Geef je op door een e-mail te sturen aan info@prinssleurink.nl. Geef eventuele dieetwensen 
door.   

 

Na je aanmelding via e-mail ontvang je de bevestiging van je aanmelding, tips voor de route, en 
een factuur. Aan de hand van de deelnemerslijst kun je zien of je met auteurs uit je omgeving 
kunt samen-reizen/carpoolen. 
 

Je aanmelding ontvang ik bij voorkeur (zo spoedig mogelijk), maar liefst uiterlijk 21 januari. 
 

Voor meer informatie, vragen, opmerkingen, suggesties, mail info@prinssleurink.nl,                
tel. 038 4 606 515 of 06-5720 3619. of volg FB Christelijke kinderboeken, en informatie bij het 
FB-evenement 'Studiedag auteurs christelijke kinderboeken'. 

 
 Tot ziens!  
 

Annemarie Prins,  
redactie website christelijkekinderboeken.nl   
FB Christelijke Kinderboeken, Tw @chrkinderboeken,  
mede namens Platform Christelijke Kinderboeken 
 

 
 
 


