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BERICHTEN

SCHRIJFCAFÉ APELDOORN 
Elke laatste woensdag van de maand 
is er Schrijfcafé in Apeldoorn (maar 
niet in december). Van 11.00 – 13.00
uur ben je welkom in “Klein Berlijn” 
aan de Hoofdstraat 34. Voor 
iedereen, met of zonder schrijf-
ervaring, een ontspannen manier  
van samen schrijven. Wanneer je het
thema vooraf wilt weten of graag 
een reminder ontvangt, meld je dan 
aan voor de  herinneringsmail. Het  
Schrijfcafé op 25 januari heeft als 
thema: “Grote schoonmaak”.

SCHRIJVEND BEGELEIDEN
Ik heb net weer de jaarlijkse training
“Schrijvend Begeleiden” afgerond en 
vijf schrijfbegeleiders “afgeleverd”. 
Heb jij interesse? Op vrijdag 6 en 27
oktober en 17 november zijn de 
lesdagen in 2017 gepland. In de drie 
weken ertussen kun je oefenen met 
(proef)klanten. Bedenk dat je wel 
vooraf de basiscursus “Luisteren naar
je pen” gevolgd moet hebben. 

ROUWCURSUS VOL
De cursus “Ik zal altijd ergens bij je 
zijn” die in januari start, is vol. 
Mocht je interesse hebben in deze 
mooie schrijfcursus, geef je dan toch
op. Ik plan een nieuwe cursus bij 
drie aanmeldingen.

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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Opruimen of afvallen?
Wanneer je in 2017 wilt 
opruimen of afvallen en ook nog 
eens graag schrijft, dan heb ik 
twee cursussen voor je. “Ruimte 
in huis, hoofd en hart” start op 
10 januari, het “Schrijfdieet” op 
7 februari. Kijk op de website 
voor alle informatie. Aanrader!

Schrijftip: Kerstbrief sturen
Elk jaar ontvang ik kerstkaarten. 
Ik waardeer het als er iets 
persoonlijks op staat. Een kort 
verhaaltje hoe het gaat, een 
elfje, een persoonlijke wens. 
Ik wil je dit jaar uitnodigen om 
- in plaats van een kerstkaart – 
tenminste één KerstBRIEF te 
sturen aan iemand die het goed 
kan gebruiken. Vertel hoe het 
met jou gaat, vraag naar de 
ander en vertel waarom je hem 
of haar een mooi mens vindt. 
Versier de brief met glitter, 
kerstplaatjes of -tekeningetjes.
Je kent vast wel iemand die wat 
extra aandacht kan gebruiken.

Mijn wens: maak van Kerst én 
van 2017 een tijd van liefde en 
aandacht voor elkaar.

Hanny           
 

Kunstenaarsafspraakje
Op veler verzoek ga ik weer 
starten met losse schrijf-
ochtenden in Vaassen. Ik ga ze 
aanbieden onder de noemer: 
“Kunstenaarsafspraakje”. Deze 
term komt uit “The Artist's Way”
van Julia Cameron. Het is een 
uitstapje, een afspraakje met 
jezelf om inspiratie op te doen 
en zo je innerlijke “kunstenaar” 
te voeden. Dat kan bijvoorbeeld 
een wandeling zijn, een 
museumbezoek of dus een 
schrijfworkshop. Julia Cameron 
raadt aan om wekelijks zo'n 
afspraakje met jezelf te maken. 
De eerste twee kunstenaars-
afspraakjes zijn gepland op 
woensdagochtend 18 januari en
op donderdagmiddag 23 maart.
Voor de thema's zie de website. 
Kosten: €15.

Schrijfcafé Brummen
Op vrijdag 3 februari begeleid ik 
een schrijfcafé in Brummen. In 
“Uitspanning de Vrolijke Frans” 
aan de Knoevenoordstraat 51 in 
Brummen ben je welkom van 
11.15 – 13.15 uur. Thema: 
“Warmte in de winter”. Kosten: 
€16,50 inclusief twee 
koffie/thee. Aanmelden is 
verplicht via info@enervie.nl
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