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Cadeautip: schenk
aandacht

Introductieworkshop
geslaagd
Op zaterdag 10 november j.l.
hebben 12 mensen deelgenomen
aan de introductie-workshop
voor “Luisteren naar je pen”.

NIEUWTJES
1
WORKSHOP BIJ JOU THUIS
Op verzoek kom ik bij jou thuis een
workshop dagboekschrijven geven
van twee uur, bijv. als je je verjaardag
samen met vriendinnen wilt vieren.
Bel me gerust om de mogelijkheden
te bespreken. De jarige ontvangt een
presentje. Kosten: € 15,00 pp
(minimaal 4 deelnemers).
2
LUISTEREN NAAR JE PEN
Het is nu mogelijk om je aan te
melden met een voorkeurdag,
wanneer de geplande cursussen jou
niet goed uitkomen. Bij 4 aanmeldingen wordt er een cursus
gepland. Er start een basiscursus op
dinsdagochtend 5 februari en op
zaterdagmiddag 9 maart 2013. Voor
nieuwe data zie www.enervie.nl.
3
SCHRIJFCAFÉ
In december is er GEEN schrijfcafé.
Het thema op 30 januari is: “Begin”.
4
EXTRA WORKSHOP
Op donderdag 6 december is er een
extra workshop “herinneringswaaier
maken” van 13.30 – 16.30 u.
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.
EnerVie Schrijfatelier

-

Wil je met Sinterklaas of met
Kerst een origineel cadeau
geven? Trakteer iemand op een
cadeaubon voor het Schrijfcafé
Apeldoorn (€12,50) of voor de
workshop “Herinneringswaaier
maken” (€27,50 p.p.). Samen
schrijven is een mooie manier
om aandacht voor elkaar te
hebben, zonder oordeel. Past
mooi bij de Kerstgedachte! Je
mag trouwens zo'n mooi cadeau
van aandacht ook op je eigen
verlanglijstje zetten.

De reacties waren enthousiast.
Afsluitend schreef één van de
deelnemers het volgende elfje:
Acceptatie
Prettige sfeer
Aandacht voor ieder
Ieder op eigen manier
Acceptatie
Meer reacties en foto's kun je
vinden op mijn Facebookpagina.

Innerlijk pelgrimeren
Op donderdag 7 maart 2013
start “Innerlijk pelgrimeren”. In
deze prachtige cursus van zes
dagdelen leg je een pelgrimstocht af. Niet te voet, maar met
de pen. Je leert je open te
stellen voor de taal van je hart
en thuis te komen bij jezelf.
Onderweg is er aandacht voor
voorbereiding, vertrek,
vertragen, ontmoetingen,
verdwalen en thuiskomen. Ook is
er gelegenheid om tegen
gereduceerd tarief excursies te
maken om ook elders ervaring
op te doen met schrijven. Vraag
de folder aan! Er zijn nog maar
enkele plaatsen.
start “Innerlijk pelgrimeren”. In

Hanny Kuijer

-

e: info@enervie.nl

-

Kerstwens
Schrijf dit jaar eens een andere
Kerstkaart. Maak een elfje of
woordgedicht van een
persoonlijke wens voor die
persoon.
Dit is mijn wens voor jou:
Gezondheid voor jou en je dierbaren,
En tevredenheid met wat er is.
Liefde die je mag geven en ontvangen.
Uren genieten van dagboekschrijven.
Kostbare momenten van dankbaarheid.

Hanny

t: 06 - 16 05 28 72

-

i: www.enervie.nl

