Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje
Kom naar het gezelligste huisje van Maassluis aan de Govert van Wijnkade 52. Hier houdt
Henriette Faas van Uitgeverij de Brouwerij de hele maand december op woensdag en
zaterdag schrijfspreekuur van 13:00 tot 15:00 uur en kun je (eventueel aansluitend) een
workshop dichten en creatief schrijven volgen van 15:00 tot 17:00 uur.
Ook als je alleen maar even binnen wilt kijken om het uitzicht op de Nieuwe Waterweg met al
die imposante schepen te bewonderen, of aan het eind van de middag van een schitterende
zonsondergang wilt genieten, ben je natuurlijk van harte welkom!
Op alle zondagen in december houdt Henriette Faas open huis van 13:00 tot 17:00 uur voor
een praatje en een (gratis) drankje aan de leestafel, waarop alle boeken van Uitgeverij De
Brouwerij te vinden zijn. Neem deze unieke kans waar om je te laten inspireren tot een mooi
en tijdloos kerst- of verjaarscadeau. En omdat het de laatste maand van het jubileumjaar (10!)
is, krijgt elke bezoeker bovendien een boek van Uitgeverij de Brouwerij naar keuze cadeau.
De andere dagen van de week is de Uitgeverij in het Douanehuisje alleen op afspraak
geopend voor vragen over het boek dat je wilt schrijven, het manuscript waarmee je worstelt
of zelfs al klaar hebt liggen. Want wat komt er allemaal bij kijken om een boek uit te (laten)
geven? We beantwoorden al je vragen op het inloopspreekuur.
Via een mail naar info@brainbooks.nl kun je je aanmelden voor een (gratis) schrijfspreekuur
en/of schrijfworkshop.
Ben je niet in de gelegenheid om in december naar de expositie van Uitgeverij de Brouwerij
in het Douanehuisje te komen? Ga dan naar de website www.uitgeverijdebrouwerij.nl waar
alle boeken voor €10,- te bestellen zijn. Je betaalt deze maand zelfs geen verzendkosten!
Voor meer informatie:
Henriette Faas, tel 06-14355433
info@brainbooks.nl, www.brainbooks.nl
De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert
van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige
activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821,
douanehuisje@crmmaassluis.nl.

