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Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE
BERICHTEN
TWEEDE TRAINING
GEPLAND
De driedaagse training “Schrijvend
begeleiden” van mei/juni a.s. zit vol!
Deze training is bedoeld voor
hulpverleners of coaches die
schrijfoefeningen willen inzetten
voor individuele klanten of groepen.
De volgende training wordt
georganiseerd op vrijdag 20
november, 4 december en 18
december 2015. Wacht niet te lang
met aanmelden, want er zijn nog
maar een paar plaatsen vrij!
SCHRIJVEN VANUIT DE
BRON
Op vrijdagochtend 24 april is er
weer “Schrijven vanuit de Bron”. In
deze maandelijkse workshop laat je
je inspireren door een bijbeltekst.
Dit keer schrijven we over
rechtvaardigheid, anderen helpen en
de hemel (op aarde). Doe je mee?
Aanmelden vóór woensdag 22 april.
5-DAAGSE
SCHRIJFRETRAITE
Even op adem komen en al
schrijvend je eigen thema's onderzoeken? Je kunt je nu aanmelden
voor de schrijfretraite “Innerlijk
pelgrimeren” van 6 – 10 juli in het
klooster in Huissen via:
www.kloosterhuissen.nl/p/1002.
Het hele programma staat op mijn
website: www.enervie.nl.

Driejarig jubileum!!
In april is het drie jaar geleden
dat ik gestart ben met EnerVie
Schrijfatelier. In mei hoop ik ook
het driejarig jubileum van het
Schrijfcafé te vieren: samen met
jou! Op woensdag 29 april en 27
mei is er weer Schrijfcafé in De
Wilde Pieters in Apeldoorn. Het
thema in april is: “alle tijd”. In
mei wil ik er een feestelijke
ochtend van maken met
bijpassende schrijfopdrachten.
Het geeft zoveel voldoening te
zien wat schrijven met mensen
doet. Dáár doe ik het voor! Mijn
missie is om zoveel mogelijk
mensen hier kennis mee te laten
maken. Het Schrijfcafé is daar
dé ideale plek voor. Daarom wil
ik in april en mei juist dáár een
feestelijke actie houden rondom
mijn jubileum en je uitnodigen
om iemand mee te nemen, die
nog niet eerder in het Schrijfcafé
was. Of misschien heb je zelf
ook nog niet eerder het
Schrijfcafé bezocht. Elke nieuwe
bezoeker krijgt €3 euro korting
en betaalt dus slechts €11
inclusief twee koffie of thee. Je
zult zien hoe gezellig het is om
samen in een ongedwongen
sfeer te schrijven.
Voor elke vaste bezoeker heb ik
een presentje. Het is fijn als je
je van tevoren aanmeldt. Vier je
met me mee?

Over toen en daar...
Na de zomer ga ik workshops
aanbieden waarin je stukjes van
je levensverhaal optekent. Ook
hier gaat het niet om een
volledig en perfect stukje tekst,
maar om het tevoorschijn
toveren van jezelf in een
portret dat bestaat uit levensfragmenten.
In de Schrijf-vakantie-midweek
kun je er al een voorproefje op
nemen, want daar ga je in vier
workshops schrijven over
bijzondere momenten, plaatsen
en ervaringen uit je leven. Meld
je snel aan, want de helft van de
kamers is al bezet!

In het najaar zal ik ook een
reeks workshops geven om je
warm te maken voor de cursus
levensverhalen die ik in 2016 ga
aanbieden. In een volgende
nieuwsbrief meer hierover.

Schrijfinspiratie
Ga naar buiten: kijk, luister en
voel de lente. Schrijf dan een
lijstje met wat je is opgevallen.
Kies één item uit en schrijf daar
(zonder te stoppen) 5 min. over.
Ik wens je veel schrijfplezier!

Hanny
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De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per
jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur
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