
EnerVie  Schri jfate l ier
De derde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier
met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

NIEUWTJES

1
REISVERHALEN OP 4 JULI
Op vrijdag 4 juli 2014 begeleid ik  
een schrijfdag in de Benedictushof in
Egmond-Binnen, Thema: “Verhalen 
van een reiziger”.  Kom van 10.00 – 
16.00 uur schrijven over jouw reis 
of pelgrimstocht aan de hand van 
korte schrijfoefeningen. Aanmelden: 
www.benedictushof.nl, zomerthema 
pelgrimeren ( €55,00 incl. lunch).

2 
ENERVIE OP CURSUSMARKT 
Ook dit jaar staat EnerVie 
Schrijfatelier weer op de Vrijetijds- 
en cursusmarkt in de CODA 
bibliotheek in Apeldoorn met de 
nieuwste cursussen en workshops.  
Op 30 augustus heb je van 10.00 – 
16.00 de gelegenheid om kennis te 
maken met meer dan 80 organisaties
om jou te inspireren!

3 
BEDANKT
In april heb ik vele traktaties mogen 
uitdelen! Dank ook voor alle 
felicitaties! Ik voelde me meer dan 
ooit jarig!

4
NIEUWE DATA BEKEND
Ik heb de data op de website van 
EnerVie gezet van alle geplande (ook
nieuwe!) cursussen en workshops. 
Neem even een kijkje!

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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Schrijven vanuit de Bron
Vanaf september kun je bij 
EnerVie Schrijfatelier elke maand
een schrijfworkshop volgen 
onder de noemer “Schrijven 
vanuit de Bron”. Geïnspireerd 
door een kanjer in “omdenken”, 
iemand die verhalen kon 
vertellen die je aan het denken 
zette: Jezus.  Voor iedereen, ook
niet-christenen, die eens met 
andere ogen naar zichzelf en de 
wereld wil kijken en open staat 
voor de bijbel als inspiratiebron. 
Data: zie agenda op de website.
  
Aanrader voor de zomer!
Hou je van citaten? Ga dan vanaf
16 juni mee met de online 
schrijfreis “op weg met Paulo 
Coelho” van Wendy Smit en 
verdiep je al schrijvend in 21 van
zijn mooiste citaten. Je krijgt de 
schrijfreis in één keer in je 
mailbox zodat je hem mee kunt 
nemen op vakantie! Kosten: €10.
De opbrengst gaat in zijn geheel 
naar Stichting Children 
Sponsorship. Meer info vind je op
de website: www.moolelo.nl.

Ik wens je veel schrijfplezier!
 Hanny           
 

Schrijf-vakantie-midweek
Mag ik je uitnodigen om van 
maandag 8 tot en met 
donderdag 11 september mee te
gaan naar een prachtige 
schrijflocatie in Noordoost 
Twente? Je kunt dan genieten 
van vier inspirerende schrijf-
workshops, gezelligheid en rust. 
De middagen ben je vrij om de 
omgeving te verkennen of je 
terug te trekken. Kosten: €275 
(eigen kamer met badkamer en 
toilet). Voor meer informatie en 
foto's kun je op de website 
terecht. Reserveer vóór 1 juli en 
ik betaal de annulerings-
verzekering! Er is nog plaats!

Ruimte in huis, hoofd, hart
Ik ben op dit moment bezig met 
“ontspullen”. Elke dag doe ik 10 
dingen weg en schrijf er kort 
over! Heerlijk is dat. Na vijf 
weken merk ik dat ik meer rust 
in mijn hoofd krijg en mijn hart 
weer ruimte voelt om van zich te
laten horen. En natuurlijk is het 
lekker opgeruimd in huis! Ik ben
erg benieuwd of jij ook die 
behoefte hebt. Zo ja, meld je 
dan aan en geef aan in welke 
maand je zou willen starten met 
je voorkeurdag(en). Bij 
voldoende belangstelling start ik 
een cursus van vier wekelijkse 
bijeenkomsten, waarin we 
samen ontspullen én creatief 
schrijven! Je krijgt ruimte in 
huis, hoofd en hart! Kosten: €60
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