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De vierde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie

Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE
BERICHTEN
VOORINTEKENLIJST
 Als je mijn boek tijdens de boek-
presentatie wilt kopen, laat het dan 
per mail weten. Dan zorg ik dat het 
voor je klaar ligt, met een presentje 
erbij.  

SCHRIJFCAFÉ APELDOORN
Woensdag 29 november is er weer 
Schrijfcafé in Apeldoorn. Deze keer 
zal 'Heerlijk schrijven' het thema zijn. 
Uiteraard!   

WEBSITE VERNIEUWD
Op mijn website heb ik de nieuwe 
link Boek toegevoegd. Daaronder 
vind je informatie over de inhoud en
de opzet van het boek 'Heerlijk 
schrijven' en over hoe je het kunt 
bestellen. Ik heb ook meteen maar 
de rest van de website onder 
handen genomen. Hij ziet er frisser 
uit  en is beter te lezen op je 
mobiele telefoon. Neem maar eens 
een kijkje. Mocht je onverhoopt nog
een foutje ontdekken of merken dat 
iets niet werkt, laat het me dan 
weten.

FACEBOOK
Geef EnerVie Schrijfatelier een like 
op Facebook en blijf op de hoogte: 
www.facebook.com/Enervie

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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Mijn eerste boek!
Deze nieuwsbrief is in zijn 
geheel gewijd aan mijn eerste 
boek genaamd: 'Heerlijk 
schrijven - schrijvend jezelf 
ontdekken'. Ik ben er zó blij 
mee! Ik hoop dat het veel 
mensen enthousiast zal maken 
voor het creatief dagboek-
schrijven. Ik hoor vaak van mijn
cursisten dat ze moeilijk uit 
kunnen leggen aan vrienden wat
er zo leuk is aan deze manier 
van schrijven. Met dit boek  
kunnen zij al snel ervaren hoe 
het werkt. Ook leuk om samen 
te doen aan de keukentafel.

Fijn
Ik denk dat het een fijn boek is 
geworden. Allereerst omdat je in
dit boek met een zelf gekozen 
onderwerp aan de slag gaat en 
gaandeweg het boek dichter bij 
de kern komt. Ik vind de zwart-
wit tekeningen aan het eind van 
elk hoofdstuk bijzonder. Deze 
illustraties kun je inkleuren en 
helpen je na het schrijven om de
teksten te laten bezinken.
Op de inspiratiepagina's reik ik 
extra onderwerpen aan per 
schrijftechniek. Om je op gang 
te helpen en te houden.

Boekpresentatie
Op zaterdag 2 december van 
10.00 – 12.00 uur is de 
feestelijke boekpresentatie. 
Samen met de illustrator, Hilde 
Reurink, zal ik het boek aan je 
introduceren om daarna dit 
bijzondere moment samen met 
jou te vieren. Natuurlijk met 
koffie of thee en taart! 
Wil je naar de boekpresentatie 
komen? Meld je dan aan via 
info@enervie.nl, zodat ik weet 
hoeveel taart we moeten 
bakken! Bijgevoegd vind je de 
uitnodiging. 

Bestellen
Het boek verschijnt op 1 
december, mooi op tijd voor 
Sinterklaas of Kerst. Je kunt het 
bestellen via mijn website of via 
www.boekenbestellen.nl. Het 
kost €14,50. Er liggen altijd 
exemplaren in het Schrijfatelier, 
dus in overleg kun je er ook 
eentje hier ophalen. 
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