
EnerV i e Schr i jfa te l i er
De tweede nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie

Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

EN DAN NOG
DIT...
SCHRIJFTIP 
Prik drie woorden uit een tijdschrift 
en schrijf een sprint van 10 minuten 
waarin je deze woorden gebruikt. 
Lees deze tekst hardop aan jezelf 
voor en onderstreep een 
kernwoord. Maak hier een elfje 
mee.

TOCH SCHRIJFVAKANTIE 
Helaas is de schrijf-vakantie-
midweek in Overijssel helemaal vol. 
Mocht je toch op schrijf-vakantie 
willen, denk dan eens aan de cursus 
Luisteren naar je pen (basis- of 
vervolgcursus) in vier dagen in 
respectievelijk september en 
oktober. Lees er alles over op mijn 
website.

ONTMOETINGEN IN HET 
LABYRINT
Op vrijdag 5 juli kun je meedoen 
met de prachtige workshop 
“Ontmoetingen in het labyrint”. Van 
10.00 – 13.00 uur loop je in een 
touwenlabyrint in het weiland achter
het schrijfatelier en schrijf je 
tussendoor aan de hand van 
concrete schrijfoefeningen.
Maximaal 5 plaatsen. Zie mijn 
website voor alle informatie.

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.
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Invulling OASE-dag bekend!
In de vorige nieuwsbrief heb ik 
beloofd de inhoud van de oase- 
dag voor vrouwen (7 juni 2019) 
bekend te maken. Het thema 
van deze dag van ontspanning 
en genieten is  'Verbinden'. We 
starten de ochtend met een 
schrijf-workshop met dit thema. 
Na de lunch, die helemaal 
verzorgd wordt, ga je naar 
buiten en verbind je je – 
begeleid door wandelcoach Pitrik
Rietjens – met de natuur. Na de 
theepauze mag je genieten van 
een mini-concert met live 
muziek. Ik verklap niet wie ik 
daarvoor heb gevraagd, maar je 
mag erop vertrouwen dat het 
prachtige, ontspannen 
luistermuziek zal zijn, passend 
bij deze oase-dag. We 
beëindigen de dag al schrijvend 
alvorens - hopelijk heel 
ontspannen – huiswaarts te 
keren. 
Deze dag duurt van 10.00 tot 
16.15 uur, vindt plaats in het 
EnerVie Schrijfatelier in Vaassen 
en kost €79, all-in.
Je kunt je vanaf nu aanmelden 
via info@enervie.nl tot uiterlijk 
30 mei. Wees er snel bij, want 
er is veel belangstelling voor.  Er
kunnen in elk geval acht 
vrouwen deelnemen. Bij mooi 
weer kunnen we buiten schrijven
en kunnen er twee extra 
deelnemers meedoen. Dit wordt 
uiterlijk op 5 juni besloten.

Schrijfcafé Deventer
Op woensdag 1 mei en 5 juni 
neem ik het schrijfcafé in 
Deventer over van mijn collega 
Petra Kremer. Van 10.00 – 12.00
ben je welkom in de Bibliotheek 
in het centrum van Deventer, 
aan de Stromarkt 18. We 
verzamelen  in de koffiehoek van
bibliotheekcafé 'OSCAR', en gaan
dan naar de tweede verdieping 
waar we samen schrijven over 
het thema “Groei”. Kosten: €15  
inclusief twee koffie/thee. 
Aanmelden is niet verplicht. 
Neem pen en papier mee.

Vijfdaagse schrijfretraite
Zoek je rust en ruimte om te 
schrijven? Even tijd voor jezelf 
om op te laden? Van 17 t/m 21 
juni aanstaande begeleid ik de 
vijfdaagse schrijfretraite   'De 
papieren pleisterplaats' in het 
Dominicanenklooster in Huissen. 
Het is de eerste van drie 
schrijfreizen die ik ga aanbieden.
Aanmelden kan via 
www.kloosterhuissen.nl/p/1446
Meer informatie vind je op mijn 
website.

 

Hanny
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