
EnerVie  Schri jfate l ier
De eerste nieuwsbrief vanuit het EnerVie Schrijfatelier 
met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

NIEUWTJES

1
SCHRIJFOCHTENDEN 
Vanaf  september kunnen oud-
cursisten van “Luisteren naar je pen” 
elke derde woensdag van de maand 
komen schrijven in Vaassen.  De 
eerste keer is op 19 september van 
10.30 – 12.30 u. Kosten:  € 12,50 per 
keer incl. koffe of thee. Je kunt ook 
een strippenkaart kopen voor 5 keer 
voor € 50 euro. Wel graag van 
tevoren aanmelden.

2
LUISTEREN NAAR JE PEN
In september starten er weer twee 
cursussen “Luisteren naar je pen”. 
Een op dinsdag 4 september en een 
op zaterdag 15 september. Meer 
informatie lees je op de website 
www.enervie.nl.

3
VRIJETIJDS- EN 
CURSUSMARKT
Op zaterdag 1 september staat 
EnerVie op de vrijetijds- en 
cursusmarkt in CODA Apeldoorn 
van 10.00 – 16.00 u. Toegang is gratis.

4
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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Eerste lichting
De eerste vijf cursisten hebben 
op 5 juni j.l. “Luisteren naar je 
pen” afgerond: “een aanrader” 
en “een openbaring” waren een 
paar van hun reacties. Meer 
enthousiaste ervaringen kun je 
op de website www.enervie.nl 
lezen.

(op de foto ontbreekt één cursist)

Schrijfcafé Apeldoorn
Het eerste schrijfcafé in het Van 
Kinsbergen Stadscafé in 
Apeldoorn op 30 mei was een 
mooie ervaring. Met zijn zevenen 
schreven we over het thema 
“ontmoeting”. In een ontspannen 
sfeer met een heerlijke 
cappuccino of thee konden we 
ervaren hoe inspirerend het is 
om samen te schrijven. Het 
volgende schrijfcafé is op 27 juni 
van 11.00 tot 13.00 uur en heeft 
als thema “vrij zijn”. Na de 
zomerstop is er weer schrijfcafé 
op woensdag 26 september. Je 
hoeft je niet aan te melden en 
kunt gewoon aanschuiven. Neem 
wel pen en papier mee. Kosten: 
€ 12,50 pp contant, inclusief 
twee koffie of thee. Er zijn ook 
cadeaubonnen voor het 
Schrijfcafé. Leuk om te schenken 
of om te ontvangen.

Open dag een succes
Zaterdag 16 juni hield EnerVie 
haar deuren open voor iedereen 
die een kijkje wilde nemen in 
het nieuwe schrijfatelier of meer 
wilde weten over 
dagboekschrijven. Zo’n 20 
belangstellenden zijn langs 
geweest!

Enkele reacties:

“Hartelijke ontvangst! Prachtige  
ontmoetingen. Wat een heerlijk  
rustmoment met inspirerende 
gesprekken.”

“EnerVie Schrijfatelier! Een 
warm en vriendelijk onthaal.  
Een fijne inspirerende plek, een 
plek om te schrijven vanuit je  
hart!”

Herinneringswaaier
Heb je nog foto’s liggen en wil je 
de herinnering verlevendigen? 
Maak dan eens een 
herinneringswaaier. Voor meer 
informatie zie de website 
www.enervie.nl.
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