
EnerVie  Schri jfate l ier
De tweede nieuwsbrief vanuit het EnerVie Schrijfatelier 
met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

NIEUWTJES

1
WOMEN EVENT 
Op woensdag 31 oktober verzorg ik 
een  gratis schrijfworkshop tijdens 
het Women Event.  Tijdens deze 
verwenavond, speciaal voor vrouwen, 
kun je verder nog genieten van 
cabaret en zang. De avond wordt 
georganiseerd door Eglesia en vindt 
plaats in scholengemeenschap 
Sprengeloo, Sprengenweg 81 in 
Apeldoorn.  Zaal open: 19.30. Start 
programma: 20.00 uur. Toegang gratis. 
Alle vrouwen zijn welkom!

2
LUISTEREN NAAR JE PEN
Last-minute: zaterdag 15 september 
zijn er nog enkele plaatsen!  
Verder start op donderdagochtend 4 
oktober de laatste cursus  “Luisteren 
naar je pen” van dit jaar.  Voor alle 
data:  zie de website www.enervie.nl.

3
SCHRIJFCAFÉ
De zomervakantie is voorbij en het 
Schrijfcafé gaat op woensdag 26 
september weer van start. Thema: 
energie.  Daarna zijn er in 2012 nog 
twee schrijfcafé's: op 31/10 en 28/11.

4
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
De digitale nieuwsbrief verschijnt 
viermaal per jaar. Wil je deze graag 
ontvangen? Stuur dan even een 
mailtje naar Hanny Kuijer: 
info@enervie.nl.
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Vervolg op basiscursus
In 2013 komt er een 
vervolgcursus op “Luisteren naar 
je pen”: “Innerlijk pelgrimeren”, 
gebaseerd op het gelijknamige 
boek. In deze cursus ga je al 
schrijvend op weg naar je hart. 
In de volgende nieuwsbrief volgt 
meer informatie. Houdt ook de 
website in de gaten.

   

Introductieworkshop
Overweeg je om de basiscursus 
dagboekschrijven “Luisteren 
naar je pen”  te volgen, maar 
twijfel je nog? Op zaterdag 10 
november organiseert EnerVie 
twee introductieworkshops, 
waarin je kunt kennismaken met 
de werkwijze en creatieve 
schrijftechnieken uit deze 
basiscursus. De workshops 
worden in het EnerVie 
Schrijfatelier gegeven in 
Vaassen. Reserveer voor één 
van de twee tijden: van 11.00 – 
13.00 of van 15.00 – 17.00 u. Er 
zijn 10 plaatsen per workshop. 
Kosten: € 15,00 die je 
terugkrijgt als je je aanmeldt 
voor de cursus. 
4

EnerVie op Facebook
Sinds 5 september kun je 
EnerVie Schrijfatelier ook op 
Facebook vinden! Ga naar 
www.facebook.com en bezoek 
“EnerVie Schrijfatelier”. Klik op 
“vind ik leuk” en deel deze 
pagina met anderen voor wie dit 
interessant kan zijn.

Week van het schrijven 
Op 1 september stond EnerVie 
op de Vrijetijds- en cursusmarkt 
in Apeldoorn met een 
informatiestand. De aanbieding 
die ik op deze cursusmarkt 
deed, wil ik in het kader van de 
week van het schrijven 
verlengen: wie zich vóór 1 
oktober a.s. aanmeldt voor 
“Luisteren naar je pen”, krijgt 
een cadeaubon voor een gratis 
Schrijfcafé Apeldoorn! 
 

http://www.facebook.com/hannykuijer

