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Het afgelopen voorjaar: 
We hebben een mooi halfjaar achter de rug. Met een teamtraining  narratieve technieken en 
bibliodrama aan de pastores van het Alfa College in Groningen. Bibliodrama avonden in de Emmakerk 
Soest en de Bethlehemkerk Hilversum. De verhalen cursus in verkorte vorm in de bibliotheek van 
Eemnes en de basiscursus verhalen vertellen ‘gewoon’ bij ons thuis. We hebben net afgelopen week 
met een groep van uitvaartverzorgers in opleiding het seizoen afgesloten. 
 
Weg van Verhalen najaar 2013, Plantsoen 25, Eemnes: 
De basiscursus verhalen vertellen is dit keer een serie  op de woensdagavonden:  
Data: 30 oktober, 13 en 27 november 2013.  Tijd: 20-22 uur. Kosten: € 60. 
De vervolgcursus hebben we geminimaliseerd tot één avond:  
Datum: 11 december 2013. Tijd: 20-22 uur. Kosten: € 20.  

 
Verhalen Inspiratiedag  
Het experiment Inspiratiedag in februari werd goed ontvangen. Het was een bijzondere dag, vol met 
ontroerende persoonlijke verhalen. We weten dat verhalen verbinden, dat ze helend werken en ook 
dat ze energie geven. De deelnemers hebben dit deze dag ervaren. We zijn blij dat deze dag zo 
gewaardeerd werd. Voor ons een goede reden om ermee door te gaan.  
Het thema wordt deze keer: Veerkracht. 
Datum: 12 oktober 2013, 10 – 15 uur, inclusief lunch. Meld je aan voor 10 oktober 2013. Kosten: € 20.  

 
Weg van Verhalen komend seizoen op locatie: 
Teamtraining met bibliodrama of verhaaldrama aan pastores van de Rivas Zorggroep. 
Basiscursus verhalen vertellen in de Bibliotheek en de Volksuniversiteit van Weesp. 
Bibliodrama avonden in de Emmakerk in Soest en in Hilversum in de Regenboogkerk en waarschijnlijk 
ook weer in de Bethlehemkerk.  
 
Wil je iets doen met verhalen, biblio- of  psychodrama of een combinatie van deze werkvormen? 
We verzorgen trainingen aan teams, samengestelde groepen en individuele deelnemers, gericht op 
teamvorming en persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van wat je wilt leren en doen maken we een 
programma op maat.  
Bel of mail ons: 035-5317802 of 06-23873331, simonet.jan@planet.nl  
 
Simonet  
Zet het komende jaar voorzichtige stappen als freelancer:  www.simonetschoon.nl  
In het najaar geeft ze weer een module gespreksvaardigheden voor collega’s in het Speciaal 
Onderwijs. Zelf volgt ze bij Pauli Fleer in Amersfoort de opleiding tot Dramaspecialist in het onderwijs. 
Het is de bedoeling om een eigen aanbod sociale vaardigheden voor kinderen te maken en wellicht 
ook een cursus gespreksvaardigheden volwassenen,  die dit kunnen gebruiken in privé of werk 
situaties.  Simonet is leraar, remedial teacher, schrijfpedagoog en psychodrama director. 
 
Tip 
Het mini boekje ‘De vraag van muis’, van Minke Mulder, ISBN 978 90 261 2396 2. 
Het begint zo: Op een dag vroeg de kleine muis aan de wijze egel ‘Waar gaat het eigenlijk om?’ 
Tsja, denk dáár maar eens over na! 
 
Een mooie zomer gewenst en daarna een vrolijk najaar met een leuke en inspirerende cursus bij  

Weg van Verhalen! 
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