
  

   

 

 

Tadaaa, hier is mijn eerste nieuwsbrief nieuwe stijl! Om maar meteen met de 

deur in huis te vallen: het werd weer tijd om een nieuwsbrief te schrijven. Er 

staat namelijk weer zó veel op stapel! 

    

 

 

Food- en lifestyle event 

Hip Hap Heusdenhout  

Spelen met woorden staat op 17 

september 2016 het nieuwe food- en 

lifestyle event Hip Hap Heusdenhout 

(gratis toegang). Onze kraam is gevuld 

met leuke cadeauartikelen waarbij tekst 

centraal staat. Zelf aan de slag? Je 

mag ter plekke gratis deelnemen aan 

een miniworkshop korte teksten 

schrijven. Wie weet zet jij daar een 

pareltje op papier. Die kunnen we naar 

wens plaatsen op een mok of 

kussentje, een shirt of aluminium 

plaatje of … 

 

De markt is op zaterdag 17 

september van 11:00 tot 20:00 uur, 

Winkelcentrum Heusdenhout, 

Bisschopshoeve in Breda. 

Tot ziens bij Hip Hap Heusdenhout 



 

 

 

Tekenen met woorden  

Deze herfstvakantie is er weer een 

kinderworkshop! Kom jij ook? Het is 

op dinsdag 25 oktober van 14:00 tot 

15:30 uur. 

 

We gaan tekenen met woorden. 

Tekenen? Ja, aan de hand van een 

afbeelding maak je een kort 

gedichtje. We schrijven het op klad. 

Schaven, schrappen, schrijven net 

zo lang tot de tekst helemaal top is. 

Dan gaan we de tekst in mooie 

letters op de afbeelding plaatsen. 

Het resultaat: een kunstig 

kunstwerkje dat vráágt om ingelijst te 

worden! 

 
   

 

 

 

Inschrijven en meer info: 

kijk op de site spelenmetwoorden.nl  
  

 
 

  

 

 

Cursus Licht Dichten  

Schuilt er in jou een plezierdichter? Waarschijnlijk wel, iedereen kan met wat 

oefening verrassende woorden op papier krijgen. Iets wat je vooraf niet gedacht 

had. Daarom nodigt Spelen met woorden je uit om deel te nemen aan de korte 

cursus Licht Dichten . 

In vier lessen duiken we in de wereld van de Limerick, de Ollekebolleke, 

Sonnetten, Kwatrijnen en nog meer versvormen uit de Light Verse. Uiteraard ga 

ik in op de theorie erachter, maar schrijven leer je vooral door het veel te doen. 

Daarvoor staat er al een aantal razend interessante opdrachten te trappelen van 

ongeduld. Inschrijven en meer info: kijk op de site spelenmetwoorden.nl 
 



 

 

Sint-Rijm-Hulp  

Als vanouds komt met het lengen van de avond ook het heerlijk avondje weer in 

zicht. Een struikelblok blijft voor velen toch het maken van het 

sinterklaasgedicht. Maar niet getreurd! Ik sta voor je klaar. 

 

Naar wens kan ik een gedicht voor je maken met wat input van jouw kant: 

- Voor wie is het gedicht? 

- Wat ga je geven en wat heb je als surprise gemaakt? 

- Enkele eigenschappen en leuke anekdotes van de ontvanger. 

 

Vind je het leuker om zelf te schrijven en heb je slechts wat sturing nodig? Dan 

maken we een afspraak en begeven we ons samen in de wereld van ‘Geheimen 

van rijmen’. Het resultaat van deze één-op-één mini-workshop is een eigen 

geschreven sinterklaasgedicht en je hebt terloops ook nog wat opgestoken van 

het hoe en wat van rijmen. 

  

De hele maand november en de eerste vijf dagen van december kun je me 

inzetten bij rijmnood. 

Dan nu de zakelijke kant, de tarieven: 

Een gedicht in opdracht door mij geschreven: vanaf € 5,- (afhankelijk van de 

lengte van het gedicht) en een workshop samen rijmen kost € 7,50 

Vragen? Meer info? Je weet me te vinden via info@spelenmetwoorden.nl 
 



 

 

Webshop Sign your own  

Wist je dat Spelen met woorden een eigen webshop heeft? www.signyourown.nl 

Deze is al ruim een jaar in de lucht en wordt steeds aangevuld met interessante 

producten. Dus neem regelmatig een kijkje om op de hoogte te blijven. 

 

Naast het vaste assortiment biedt Sign your own ook de mogelijkheid om zelf 

ontwerpen aan te leveren. Wie weet loop jij binnenkort rond in een geweldig 

shirt met eigen tekst of afbeelding! Ga je naar een verjaardag en je hebt nog 

geen cadeautje? Ontwerp zelf de opdruk voor een grote of kleine mok. De 

mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. Elk product wordt met de hand en met de 

grootste zorg gemaakt.  
 

 

 

Facebook-pagina’s  

Voor velen overbodig om te vermelden, maar ik wil het toch nog even kwijt: Op 

facebook is Spelen met woorden ook actief. Zo blijft ‘de wereld’ op de hoogte 

van ontwikkelingen van Spelen met woorden. Welke pagina’s er zijn? Deze: 

 

Spelen met woorden: http://www.facebook.com/spelenmetwoorden 

Hierop komen vooral berichten m.b.t. activiteiten van Spelen met woorden. 

 

Femke Reuvers: http://www.facebook.com/FemkeReuvers.nl 

Dit is de schrijfster-pagina. Heb ik een nieuwe tekst, je vindt ’m hier! 

 

Sign your own: http://www.facebook.com/signyourown 

Nieuwe producten en acties verschijnen op deze pagina. 

  

Wil je ze liken? 

Liket me leuk! 

  
 

 



 

Femke Reuvers  is schrijfster van liedteksten en gedichten. In 

2014 heeft zij het bedrijf Spelen met woorden opgericht. Spelen 

met woorden verzorgt workshops en cursussen in creatief 

schrijven. Daarnaast ontwikkelt Spelen met woorden producten 

waarbij tekst centraal staat. Deze artikelen worden aangeboden 

via de webshop Sign your own.  
  

 

Zo, dat is er uit.  De eerste nieuwsbrief nieuwe stijl is daar. Lekker van me 

afgeschreven. Ik ga er stiekem vanuit dat het ook de moeite waard was om te lezen. 

  

Graag tot ziens op markt, work- of webshop! 

 

Met gezellige groet, 

Femke Reuvers 

 

    

 


