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De vierde en laatste nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie
Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE
BERICHTEN
HEERLIJK SAMEN
SCHRIJVEN
Op vrijdag 12 april 2019 organiseer
ik voor de tweede keer de dagworkshop 'Heerlijk samen schrijven'.
Deze workshop hoort bij mijn boek,
is bedoeld om meer uit dit boek te
halen of gewoon voor mensen die
willen kennismaken met het creatief
dagboek-schrijven. Leuke kadotip!
SCHRIJFVAKANTIE 2019
De Schrijf-vakantie-midweek voor
vrouwen vindt in 2019 plaats in de
kop van Overijssel. We gaan naar
een prachtig vakantiehuis in de
natuur. Het thema maak ik in januari
bekend.
SCHRIJFBEGELEIDER
WORDEN
Op vrijdag 22 februari start
“Schrijvend Begeleiden”, een training
van drie dagen voor iedereen die
individueel of met groepen wil
schrijven en daarin toegerust wil
worden. Voorwaarde is wel dat je de
basiscursus 'Luisteren naar je pen'
hebt gevolgd bij mij of bij één van de
gecertifceerde cursusleiders in
Nederland.

Fijne feestdagen!
Allereerst wil ik jou een liefdevolle Kerst toewensen in
verbondenheid met anderen.
Feestaanbieding: als je je dit
jaar nog aanmeldt voor één van
de schrijfcursussen die in deze
nieuwsbrief staan, ontvang je
een presentje op de eerste
cursusdag.
Basiscursus in januari 2019
In 2019 start ik de basiscursus
'Luisteren naar je pen' in
januari. Vanaf dinsdag 29
januari kun je in zes lessen van
2,5 uur ontdekken hoe leuk het
kan zijn om je gedachten op een
speelse en creatieve wijze op
papier te zetten. Ook als je de
cursus al eerder gedaan hebt
kun je deelnemen, met korting.
Meer lezen? Kijk op de website.
Aanmelden vóór 10 januari.
Schrijven vanuit de Bron
In 2019 is 'Schrijven vanuit de
Bron' weer terug! Op vrijdag 1
februari, 15 februari en 1 maart
2019 kun je een reeks van drie
workshops volgen waarin je
schrijft over God. Wie is Hij,
waar is Hij en hoe is Hij? Aan de
hand van bijbelteksten krijg je
concrete schrijfoefeningen en
kom je al schrijvend dichter bij
Hem. Je hebt geen bijbelkennis
nodig. Alleen geloof.

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

Nieuwe schrijfretraite!
Het is zover: de nieuwe
vijfdaagse schrijfretraite is klaar.
Na vier routes 'Innerlijk
pelgrimeren' werd het tijd voor
iets anders. De naam van de
nieuwe retraite is 'De papieren
pleisterplaats'. Deze eerste van
de drie schrijfreizen is een
woestijnreis. Onderweg in de
vallei, de woestijn, het palmbos,
tijdens een kamelentocht en een
sterrennacht ontdek je wie je
bent en wilt zijn en hoe jij je met
de ander wilt verbinden. De
bestemming is een oase – jouw
papieren pleisterplaats – waar je
tot rust komt en je kunt voeden
met alles wat deze reis je
gebracht heeft. Lees meer op de
website. Aanmelden kan zodra
het op de website van het
Dominicanenklooster staat.

Schrijftip: Kerstbrieven
Vervang de kerstkaart door een
kerstbrief, waarin je vertelt wat
Kerst én de geadresseerde voor
jou betekenen. Dat is wat je
noemt een blijde boodschap!

Hanny

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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