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

KORTE
BERICHTEN
HEERLIJK SAMEN
SCHRIJVEN
Er zijn nog enkele plaatsen op
vrijdag 12 april voor de eendaagse
workshop 'Heerlijk samen schrijven'.
Deze workshop hoort bij mijn boek
en is bedoeld om meer uit het boek
te halen of voor mensen die willen
kennismaken met het creatief
dagboek-schrijven.
SCHRIJFVAKANTIE
Woon je niet in de buurt van
Vaassen, maar wil je toch de basisof vervolgcursus 'Luisteren naar je
pen volgen'? Maak er dan een korte
schrijfvakantie van en kom in
september of oktober vier dagen
schrijven. Logeren kan bij Via
Quidam of een andere B&B.

Schrijven vanuit de Bron
Op vrijdag 1 en 15 maart kun je
komen schrijven over het “Onze
Vader”. Al schrijvend laat ik je
de diepere betekenis ervaren
van dit gebed dat Jezus leerde
aan zijn leerlingen. Aanmelden
graag vóór 20 februari via
info@enervie.nl. Je hebt geen
bijbelkennis of schrijfervaring
nodig.
Schrijvend begeleiden
Wil jij schrijfgroepen begeleiden?
Of als coach of hulpverlener het
schrijven inzetten als hulpmiddel
in de begeleiding? Doe dan mee
met 'Schrijvend begeleiden'.
Deze driedaagse training vindt
plaats op vrijdag 22 februari, 29
maart en 26 april 2019. Mocht je
'Luisteren naar je pen' nog niet
gevolgd hebben, neem dan even
contact met me op over de
mogelijkheden om die vooraf
nog te doen, eventueel ook
individueel.

NASCHOLINGSDAG
Op zaterdag 16 maart mag ik een
workshop verzorgen tijdens een
nascholingsdag van De Roos
Opleidingen voor psychosociaal
therapeuten. In deze workshop
'Schrijvend op weg naar herstel' mag ik
mijn kennis en ervaring delen op het
gebied van therapeutisch schrijven.
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.

EnerVie Schrijfatelier
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Basis- en vervolgcursus
De basiscursus 'Luisteren naar
je pen' start vanaf dinsdag 12
maart a.s. Als je deze al hebt
gevolgd, kun je vanaf donderdag
7 maart meedoen met de
vervolgcursus, waarin je zowel
nieuwe technieken leert als ook
bestaande technieken uitdiept.
Ook deze cursus omvat zes
lessen. Meer lezen? Kijk op de
website.

Hanny Kuijer
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e: info@enervie.nl
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Oase-dag voor vrouwen
Stel je voor: een hele dag voor
jezelf om te ontspannen,
inspiratie op te doen, op te laden
en te genieten...van schrijven,
van de natuur, van een lekkere
lunch, van het samen zijn. Op
vrijdag 7 juni ga ik voor het
eerst een oase-dag voor vrouwen
organiseren. Zet deze datum
vast in je agenda en reserveer
deze heerlijke dag voor jezelf!
Wat gaan we precies doen? Ik wil
nog niet teveel verklappen. Nog
even geduld. In de volgende
nieuwsbrief vertel ik je meer.

Schrijftip: cultureel uitstapje
Ga naar een museum en kies
een schilderij uit dat je mooi
vindt. Stap in het schilderij en
beschrijf hoe het is om daar te
zijn. Gebruik al je zintuigen en
luister, proef, ruik, voel en kijk.
Vervolgens kies je een
gesprekspartner (dat mag ook
een boom of een rivier zijn) en
vraag wat hij jou te zeggen
heeft. Schrijf een dialoog.

Hanny

t: 06 - 16 05 28 72
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i: www.enervie.nl

