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KORTE
BERICHTEN

LEUKE DINGEN DAG KADO
Op zaterdag 23 april organiseert 
Fotostudio Kuipers in Apeldoorn 
een Leuke Dingen Dag voor 
vrouwen van 10.00 – 17.00 uur.  En 
EnerVie is erbij! Voor 10 euro mag 
je naar binnen. Je krijgt een foto-
sessie en kunt er van alles doen en 
zien: o.a. een high tea, voetmassage, 
lachworkshop, schrijfworkshop en 
nog veel meer! Voor alle aktiviteiten
zie: www.fotokuipers.nl onder 
“LeukeDingenDag”. Je kunt bij 
EnerVie kaartjes kopen. Leuk als 
kado!

NOG ÉÉN VAKANTIE-PLEK!
Er is nog één kamer vrij voor de 
schrijf-vakantie-midweek van 5 t/m 8
september in Twente. Thema: 
“Schoonheid in mijn leven”.  Wil je 
mee? Mail me snel en die laatste 
kamer (met eigen badkamer en 
toilet) is voor jou!

ON-LINE CURSUS
Vanaf nu zal de onlinekennismakings-
cursus in één keer naar je gemaild 
worden en niet meer op 6 achter-
eenvolgende dagen. Je kunt deze 
cursus om kennis te maken met het 
creatief dagboekschrijven nu boven-
dien op elke willekeurige dag van de 
week ontvangen. Ook heerlijk om 
mee te nemen op vakantie.

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per
jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar Hanny Kuijer: 
info@enervie.nl.
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Schrijfvakantie op de Veluwe
Van 19 tot en met 22 september 
kun je bij EnerVie Schrijfatelier 
de basiscursus “Luisteren naar je
pen” volgen. Nieuw hieraan is 
dat je deze cursus in vier opeen-
volgende dagen volgt en er een 
schrijfvakantie van kunt maken. 
Je boekt zelf een hotel of B&B. Ik
zorg voor de lunch op dinsdag en
woensdag. Je mag uiteraard ook 
meedoen als je gewoon in de 
buurt woont! Kosten: €190 
inclusief twee lunches. Je zou 
ook een dagje langer kunnen 
blijven om nog wat beziens-
waardigheden te bezoeken, zoals
Paleis het Loo, de Apenheul of 
het Kröller-Müller museum op 
het Park de Hoge Veluwe.

Schrijftip: 
Maak de volgende open zinnen 
af met telkens vier regels tekst:

Ik kom tot rust als....
Wat ik echt nodig heb is...
Wat mij vooral bezig houdt...

Lees daarna alles hardop aan 
jezelf voor. 

Hanny           
 

Vakantie! Ontspanning!
Deze nieuwsbrief gaat vooral 
over vakantie, stilte en 
ontspanning. In combinatie met 
schrijven natuurlijk! Ik wens je 
een heerlijke lente!

Ontmoetingen in het labyrint
Op 12 april kun je van 10.30 – 
13.30 uur meedoen aan de 
prachtige, verstillende workshop
“Ontmoetingen in het labyrint”. 
Je loopt drie keer het labyrint en
schrijft tussendoor. Een labyrint 
lopen is: naar binnen keren, 
omkeren, dwalen maar niet 
verdwalen, luisteren naar de 
stilte, naar je hart. Maximaal 6 
deelnemers. Zie website voor 
meer informatie.

Vijfdaagse schrijfretraite
Twee keer per jaar kun je in het 
Dominicanenklooster in Huissen 
met EnerVie Schrijfatelier reizen 
door je innerlijke landschap. In 
6 schrijfworkshops schrijf je met
je “hart als gids”. De retraite in 
juli is één dag vervroegd naar 
zondag 3 t/m donderdag 7 juli.
In december blijft de datum van 
maandag 28 november t/m 
vrijdag 2 december. Meer 
informatie lees je op mijn 
website. Aanmelden kan via 
www.kloosterhuissen.nl/p/1121 
Gun jezelf deze dagen van rust 
en tijd voor jezelf!
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