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De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar vanuit het EnerVie 
Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

NIEUWTJES

1
LABYRINT WORKSHOP
Op dinsdag 8 april 2014 organiseer 
ik de unieke workshop 
“Ontmoetingen in het labyrint”. 
Tijdens deze workshop van 10.30 – 
13.30 uur ervaar je hoe het is om 
door een labyrint te lopen en schrijf 
je over je ervaringen aan de hand 
van korte schrijfoefeningen. Kosten: 
€ 20,00 incl. koffe/thee/krentenbol. 
Een echte aanrader!!

2 
GROEPSUITJE              
Wil je met je vriendinnen, zussen of 
andere schrijfiefhebbers een 
origineel uitje organiseren? Kom dan 
naar het Schrijfatelier voor een 
schrijfworkshop! Je kunt kiezen uit 
bestaande Schrijfcafé-thema's 
(€12,50 p.p.) of voor een workshop 
op maat (per workshop €25 extra). 
Voor groepen van 4 tot 8 personen.

3 
VROEGBOEKKORTING!
Meld je vóór 1 maart aan voor het 
Schrijfweekend in Noordoost 
Twente van 12 t/m 14 sept. en 
profteer van €35 vroegboek-
korting! Dan geniet je voor slechts 
€330 van vier schrijfworkshops in 
een luxe landhuis, lekker eten en 
ontspanning tijdens dit verwen-
weekend met twee overnachtingen 
in je kamer met eigen badkamer.

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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Japanse dichtvormen
Op dinsdag 11 maart kun je in 
het Koetshuis bij Kasteel De 
Cannenburgh in Vaassen een 
workshop Japanse dichtvormen 
volgen. Van 10.00-12.30 uur 
schrijven we in Japanse stijl en 
gaan we ook een half uurtje de 
kasteeltuin in om ons te laten 
inspireren. Kosten: €17,50 incl. 
twee koffie/thee. 

Schrijfinspiratie
Ik houd van citaten. Ik gebruik 
ze regelmatig in workshops en 
cursussen als inspiratiebron. 
Hieronder geef ik er twee van 
Kahlil Gibran, een Libanees 
schrijver en filosoof. Schrijf ze 
over en schrijf vervolgens 15 
minuten over wat het citaat bij 
je oproept. 

“Herinnering is een vorm van 
ontmoeting.”

“Wanneer óf je vreugde óf je 
smart groot wordt, wordt de 
wereld klein.” 

Ik wens je veel schrijfplezier!

 Hanny           
 

Nieuwe locatie Schrijfcafé!
Woensdag 29 januari kwamen 
twaalf bezoekers naar de nieuwe 
locatie van Schrijfcafé 
Apeldoorn. Vanwege het 
faillissement van het Van 
Kinsbergen Stadscafé ben ik 
uitgeweken naar Grand Café De 
Wilde Pieters, Hoofdstraat 175!
Kosten: €14,00 per keer, incl. 
twee koffie of thee. Je kunt 
gratis voor de deur parkeren!

Proefles op 21 februari
Op vrijdag 8 maart start de 
basiscursus creatief dagboek-
schrijven “Luisteren naar je 
pen”. In deze cursus ontdek je 
hoe leuk en gemakkelijk 
schrijven kan zijn: of dat nu 
voor je plezier is, om bepaalde 
ervaringen te verwerken, om    
meer zelfkennis op te doen of 
om technieken te leren, die je
kunt gebruiken bij het op-
tekenen van je levensverhaal. 

Wil je weten of dit iets voor jou 
is? Meld je dan aan voor de 
proefles op vrijdag 21 februari 
van 10.30 – 12.30 uur en 
“proef” aan een aantal 
schrijftechnieken die we in de 
cursus gaan doen. 

Kosten: €15. Deze €15 krijg je 
retour als je de basiscursus gaat 
volgen. 
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