
EnerV i e Schr i jfa te l i er
De tweede nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie

Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE
BERICHTEN
LAATSTE PELGRIMSROUTE
Van zondag 17 juni t/m donderdag 
21 juni kun je weer de rust ervaren 
tijdens de vijfdaagse schrijfretraite 
'Innerlijk pelgrimeren'. Route 4 is de 
laatste route en heeft als thema: 
'Symboliek en tekens'. Er zijn nog 
plaatsen, dus meld je aan. Deze 
retraite zal in november herhaald 
worden. Op mijn website kun je 
uitgebreid lezen over deze retraite. 
In 2019 zal ik een nieuwe 
meerdaagse schrijfretraite gaan 
aanbieden in het Dominicanen-
klooster te Huissen.

SCHRIJFVAKANTIE  
VELUWE
Er zijn nog drie kamers vrij voor de 
jaarlijkse schrijf-vakantie voor 
vrouwen van 3 t/m 6 september in 
Vaassen (Gld). We logeren in een 
prachtig pand. Kijk maar eens op 
www.viaquidam.nl Het thema is: 
'Laat het stromen'. Ga je mee?

LUISTEREN NAAR JE PEN 2
Het vervolg op 'Luisteren naar je 
pen', is goed ontvangen. Dus plan ik 
er nog een in het najaar. 
Belangstelling? Mail me dan even: 
info@enervie.nl.

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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Heerlijk samen schrijven 
Zoals je weet heb ik in 2017 het 
boek 'Heerlijk Schrijven – 
schrijvend jezelf ontdekken' 
geschreven. Een fijn boek om 
kennis te maken met het 
creatief dagboekschrijven. Wil je
echter méér uit het boek halen 
of ervaren hoe het is om samen 
te schrijven en teksten te delen?
Doe dan mee op vrijdag 1 juni 
met de dagworkshop 'Heerlijk 
samen schrijven'. Je gaat aan de
hand van het boek over je eigen 
gekozen onderwerp schrijven. Ik
zal je extra schrijfoefeningen 
geven en je ontvangt ook een 
originele illustratie uit het boek 
op A4 formaat! Bovendien schrijf
je met gelijkgestemden. Ook 
ervaren dagboekschrijvers zijn 
welkom. Klanten van EnerVie 
krijgen tien euro korting 
wanneer ze iemand meenemen 
die voor het eerst in het EnerVie
Schrijfatelier schrijft. Ik voeg 
een flyer bij de nieuwsbrief, 
zodat je die aan geïnteres-
seerden kunt mailen. 

Schrijfdieet nu individueel
Vanaf nu kun je het schrijfdieet 
ook individueel bij mij volgen. 
Bedoeld voor iedereen met 
overgewicht die letterlijk en 
figuurlijk lichter wil leven. Lees 
meer op mijn website. 

Vervolg levensverhalen 
Op verzoek van de deelnemers 
aan de levensverhalencursus 
'Over toen en daar', heb ik een 
vervolg geschreven. Vanaf 
donderdag 27 september zal de 
eerste van zes lessen starten. 
Binnenkort zal ik de cursus op de
website vermelden. Om deel te 
kunnen nemen, moet je wel de 
eerste cursus hebben gedaan.

Schrijftip: woordenschat
Ga schatgraven naar mooie, 
intrigerende woorden. Zoek ze in
boeken, vang ze op in 
gesprekken in de trein of als je 
naar de radio luistert. Noteer ze 
zodat je er over kunt schrijven 
als je zin hebt. Schrijf een sprint,
een gedicht of associeer. Wees 
creatief. Veel schrijfplezier!

 Hanny
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