
 
Studiedag auteurs christelijke kinderboeken 
zaterdag 10 maart 2018 

 

Aan auteurs/illustratoren van christelijke kinderboeken   
Betreft: studiedag auteurs, zaterdag 10 maart 2018, te Houten 
 
Zwolle, 19 januari 2018  
 
Beste auteur/illustrator, 
 

Ook in 2018 is er weer een studiedag voor auteurs. Welkom! Wees erbij. Via deze brief ben je van 
harte uitgenodigd. Het wordt opnieuw een dag om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, bij 
te leren, elkaar te enthousiasmeren en aan te moedigen.  
 

Je bent zaterdag 10 maart 2018 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.  
 Helga van Kooten zal deze studiedag inleiden over 'het schrijven van 
 dialogen'. Een onderwerp waar iedere auteur mee te maken heeft en 
 dat voor de nodige valkuilen kan zorgen bij het schrijven van je verhaal. 
 Aandachtspunten als 'Hoe zorgen goede dialogen voor vaart in je verhaal, 
 hoe zeg je dingen zonder ze te zeggen, hoe verweef je informatie in je 
 dialoog of juist niet, en hoe vermijd je 'het-de-hand-liggende' te zeggen? 
 Theorie en praktijk over dit onderwerp zullen deze ochtend de revue passeren en je krijgt aan het 
 eind van de ochtend feedback op je ingestuurde dialoog (huiswerk). 

 

Stuur voorafgaand aan deze studiedag, vóór 1 maart, een tekst inclusief dialogen (half A4) toe aan 
helgavankooten@gmail.com en neem zelf een printje van je tekst mee. Het gaat om een tekst die 
nog niet naar je redactie is geweest.  

 

 Helga van Kooten, auteur/tekstbureau TomTekst, winnaar Hoogste Woord 2010 met 'De boot', Callenbach; 
 auteur van roman 'Goede dagen, uitgeverij Mozaïek, dat goede kritieken kreeg. 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. 
 

  We sluiten het ochtendprogramma om ongeveer 12.30uur af. We nemen eerst even tijd voor een 
 goede gewoonte: het verloten van een schrijfboek. Deze keer maak je kans op een deel uit de 
 Schrijfbibliotheek, namelijk 'Dialogen schrijven van Don Duyns. Daarna is er een lange pauze  van 
 12.45-14.00 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 14.00 uur is het tijd voor iets heel anders.  
Deze middag is er een dubbelprogramma.  
Je kunt kiezen: 
A 'Wat een illustratie met jouw tekst doet'. 
Illustratoren Leontine Gaasenbeek & Michel de Boer nemen 
 je mee in de wondere wereld van wat illustraties met een 
omslag en/of binnen een boek met je verhaal doen. Oftewel de 
samenhang tussen tekst en illustraties. Belangrijke 
aandachtspunten in de combinatie van tekst & illustratie komen 
aan de orde.  

 Leontine Gaasenbeek begon op de modevakschool te tekenen en ontwikkelde zich verder met tekenen/ 
 illustreren. Ze illustreerde meerdere (prenten-)boeken, die als 'levendig, veelzeggend, kleurrijk' worden 
 beschreven. Ze illustreerde het prentenboek 'Kleine Aap en de panda's' en het prentenboek 'Eduardus Edje 
 Eipetje', Buddybooks. Michel de Boer is de bedenker van Opa Knoest & oma Kniertje, is illustrator, auteur, 
 vormgever en uitgever Buddybooks.  



  

 B  'Hoe geef ik een goede gastles op een school/ hoe presenteer ik mijn boek'. 
 Auteur Teunie Suijker deelt haar kennis en ervaringen in een workshop over dit  
 praktische onderwerp 
 Teunie Suijker schrijft herkenbare, soms spannende boeken met onderwerpen uit het 
 dagelijks leven, zoals liefde voor dieren, vriendschappen en school bij uitgeverij Den Hertog. 
 Haar nieuwste serie speelt zich af in Brazilië. Ze bezoekt haar lezertjes regelmatig op school.
  

 Om 15.00 uur ronden we het middagprogramma af.  
 Daarna ontvangen we graag jullie evaluatie van deze dag. Er is een kopje thee/koffie of sap en 
 alle gelegenheid om na te praten.  
 

 NB: Denk je aan je dialoog? Stuur voorafgaand aan deze studiedag, vóór 1 maart, een tekst inclusief dialogen 
(half A4) toe aan helgavankooten@gmail.com en neem zelf een printje van je tekst mee. Het gaat om een tekst 
die nog niet naar je redactie is geweest.  
 

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. 
 

* Schrijfmaatje: heb je al een schrijfmaatje, iemand of een groepje waarin je met elkaar spart over je 
 teksten en je elkaars teksten leest/beoordeelt. Het is fijn om in een vertrouwde groep feedback te krijgen 
 op je tekst. Op een studiedag ontmoet je veel collega's: misschien is er een schrijfmaatje voor je bij. 

 

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. lunch. 
* Heb je een dieet, geef dat aan ons door, dan proberen we er rekening mee te houden. Neem voor de zekerheid 
zelf ook iets mee.  

 

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

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. 
 

Je aanmelding ontvang ik bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar liefst uiterlijk 25 februari. 
 

Voor meer informatie, vragen, opmerkingen, suggesties, mail info@prinssleurink.nl,   
of bel tel. 06-5720 3619. of volg FB (Auteurs) Christelijke kinderboeken. 

 

  
 Tot ziens!  
 

Annemarie Prins,  
De Kruisspin, spin in het web voor christelijke kinderboeken, redactie website 

 christelijkekinderboeken.nl Jury Hoogste Woord, FB Christelijke Kinderboeken,  
Tw @chrkinderboeken, Platform Christelijke Kinderboeken 

 


