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Nieuwsbrief Januari 2018 

 

Vers nieuws. 

Vers van gisteren. 

Boeken en zo. 

Toekomstplannen. 

Columns/Poëzie. 

Citaat van de dag. 

 

Vers nieuws: 
Het werkboek en tekstboek ‘1000 uren licht’ worden op dit moment nageke-

ken door Paul. Hij zorgt dat de vormgeving consequent is, dat is heel veel 

werk. 

 

 
 

Vers van gisteren: 
De cursussen voor het 

schrijven van je verhaal 
zijn uitgebreid met een 

nieuwe mogelijkheid, na-

melijk ‘De gulden midden-

weg.’ 

Je doet de cursus ‘Je eigen 
verhaal,’ en krijgt ter aan-

vulling gesprekken of mail-

adviezen. 

 
Op mijn website staat alle informatie. 
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Boeken en zo: 

 

 
 
Deze keer gaat het meer over ‘en zo’. 

De afgelopen week heb ik de film ‘Leisure Seeker’ gezien. Een film over een 

stel mensen waarvan de man zwaar dement is. 

Het is geen makkelijk onderwerp, maar de film zit vol van een zekere hu-
mor, heel knap gedaan. 

 

 

Later deze week heb 

ik de film ‘Still Alice’ 
gezien. 

 

Over een vrouw die 

op jonge leeftijd de 
diagnose Alzheimer 

krijgt. Dat hakt er 

heel wat harder in. 

Het is een worsteling, 
waarbij je van tevo-

ren weet dat je elke 

strijd verliest.  

Behalve de strijd om in het nu te leven en van vandaag zoveel mogelijk te 
maken. Heftig. 
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Toekomstplannen: 
Ik bezig met een nieuw boek, naar aanleiding van het boek ‘Wijze mannen, 

wijze vrouwen’, van Susan Smit. 

Een boeiend boek om mee bezig te zijn. 
 

Columns/poëzie: 
Deze keer iets luchtigs, ter compensatie van de rubriek ‘en zo’. 

 

Ruizel 

 

daar staat een ruizel 

zijn grunzige gronken steken uit 

hij wankelt op zijn rievels 

maar gelukkig zijn zijn hompels groot genoeg 

hij wakt en wuivert 

maar daar trek ik me niets van aan 

hij grompelt met zijn ene oog 

en hoept met het andere 

zijn bruine hozels groeien niet zo hard 

maar dat hoeft ook niet 

die heeft hij toch niet nodig 

hij lijkt wel vlovig 

maar hij is heel aardig 

en ik kan  het weten. 

 

Hij wacht op een ruizelmeisje 

zij woeft en woorkt 

en is een beetje hoezig 

ze durft niet erg te huifen 

maar dat wordt vanzelf beter 

als ze elkaar beter kennen. 

ze is heel haffig, 

en een beetje roeftig 
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en speciaal voor hem 

heeft ze een koefje op haar kopje gezet 

schattig he? 

 

Citaat van de dag: 
There is a crack in everything, that is where the light comes 

in. 

 

 

Website:  www.evavanbaar.nl 

E-mail:  evavanbaar@gmail.com 
 

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik dan het contactfor-

mulier op mijn website, of stuur een E-mail naar: evavanbaar@gmail.com. 
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