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

met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

EN DAN NOG DIT...

SCHRIJFTIP 
Kies tien favoriete vakantiefoto's en 
schrijf bij elke foto een elfje. Laat elk
volgend elfje beginnen met het 
laatste woord van het vorige elfje en
schrijf zo een kettingelfje dat jouw 
vakantiefoto's aan elkaar rijgt. 

LADIES NIGHT VAASSEN 
Op dinsdag 17 september van 19.00 
tot 22.00 uur presenteert EnerVie 
Schrijfatelier zich op de Ladies Night
Vaassen. Dit  evenement wordt  
georganiseerd  voor vrouwen door 
vrouwelijke ondernemers. Er zijn 
demo's en workshops en je kunt er 
shoppen. 100 bezoekers maken kans
op een goodybag. Ik heb speciaal 
voor deze avond een collectie 
unieke schriften ingekocht uit 
Frankrijk. Als je je op de Ladies 
Night aanmeldt voor een 
meerdaagse cursus van EnerVie, 
ontvang je gratis een schrift naar 
keuze op de eerste lesdag. En je 
krijgt bij aanmelding voor de 
workshop 'Heerlijk samen schrijven'  
tien euro korting. Ook wordt mijn 
boek 'Heerlijk schrijven' verloot onder
de bezoekers. Gratis entree. 
Locatie: dorpscentrum De Wieken, 
Molenstraat 15 in Vaassen.

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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Schrijf-vakantie 2020
Hoewel de Schrijf-vakantie-
midweek nog maar net achter de
rug is (en wat was het gezellig!),
heb ik de nieuwe locatie voor 
volgend jaar al weer geboekt. In
2020 zal de zevende schrijf-
vakantie in het hart van Drenthe
worden georganiseerd van 7 t/m
10 september. Ik hoop je ook 
dan weer te trakteren op een 
heerlijke, zorgeloze vakantie 
met vier schrijfworkshops. Er is 
plaats voor veertien vrouwen. Je
kunt nu al een optie nemen. In 
januari maak ik het thema 
bekend en kun je de optie in een
reservering omzetten. Wees er 
op tijd bij, want deze midweek is
elk jaar snel volgeboekt. 
Kosten: €385 all-in.

Japanse dichtvormen
Op verzoek haal ik een oude 
workshop weer van stal: de 
Japanse dichtvormen. Op 
dinsdag 5 november a.s. van 
10.00 – 12.30 reik ik je diverse 
dichtvormen aan waarvan de 
haiku de bekendste is. We 
gebruiken de natuur en kunst als
inspiratiebron. Laat je verrassen 
door deze bijzondere manier van
schrijven en ervaar hoe je de 
werkelijkheid op een prachtige 
manier op papier kunt zetten. 
Kosten: €17,50. Aanmelden vóór
1 november via info@enervie.nl.
Er zijn acht plekken. 

Laatste pelgrimstocht
Op donderdag 3 oktober van 
10.00 – 12.30 uur start in 
Vaassen de allerlaatste keer de 
cursus 'Innerlijk pelgrimeren'! Ik 
bied dan nog één keer route 2 
aan met als thema 'Je hart als 
gids'. Op mijn website lees je de 
onderwerpen per workshop. Voor
zes wekelijkse lessen betaal je 
€175. Laatste plek!

Vervolgcursus 
Van maandag 14 tot en met 
donderdag 17 oktober kun je, als
je de basiscursus Luisteren naar 
je pen al ergens hebt gevolgd, 
bij mij de vervolgcursus doen in 
vier dagen. In deze mooie cursus
Luisteren naar je pen deel 2, 
verdiep je al eerder behandelde 
schrijf-technieken en wordt er 
ook weer nieuwe inspiratie 
aangeboden. Aangezien de zes 
workshops in vier dagen achter 
elkaar worden gegeven, kun je 
deze cursus ook doen als je niet 
in de buurt woont. Je boekt een 
B&B in de buurt en maakt er een
korte schrijfvakantie van! 

Ik verheug me op een mooi, 
nieuw schrijfseizoen! En ik hoop 
jou (weer) te ontmoeten.

Hanny
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