Schrijfgroep op Hoeve Klein Mariëndaal:

Schrijf je binnenste buiten!
Seizoensgericht lezen en schrijven in een natuurlijke omgeving
Elke 1e vrijdag van de maand. 10.00-13.00 uur €25,Opgave: Boekenpad @gmail.com of 06-20534232

Voel jij ook een speciale band met de natuur, schrijven en buiten zijn?
Geeft de natuur jou ook rust en ruimte in je leven?
Wat heeft de natuur je te vertellen?
Welke groene ontmoetingen heb jij in je leven?
Wat kun je daar voor betekenis aan geven?

Tijdens deze workshop gebruiken we de natuur als spiegel voor zelfontdekking.
Zorgboerderij en theeschenkerij Hoeve Klein Mariëndaal is, naast leven en werken in een natuurlijke
omgeving, een groene ontmoetingsplek voor iedereen met aandacht voor flora en fauna.
Op deze bijzondere locatie begint jouw schrijf-avontuur!

Laat je inspireren in deze bosrijke omgeving en schrijf mee met de seizoenen.
Beurtelings schrijven we binnen maar trekken er ook op uit in deze fantastisch mooie omgeving, rijk
aan sprengen, heuvels en dalen.
Juist het buiten zijn in deze bijzondere omgeving werkt mee om tot rust te komen, je naar binnen te
richten en lekker ontspannen op schrijfavontuur te gaan.
10.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
13.00 uur

Schrijfoefeningen om je warm te schrijven in de theeschenkerij. Koffie/ thee op eigen kosten
Naar buiten op locatie om lekker te schrijven.
Terug en uitwisseling schrijfervaringen bij Hoeve Klein Mariëndaal
Einde programma (evt. soep of broodje) op eigen kosten

Schrijf je binnenste buiten! Vrijdag 3 november 10.00 tot 13.00 uur.
Daarna elke 1e vrijdagochtend van de maand. Kosten € 25,- per keer. Max. 8 tot 10 personen
Iedereen die op zichzelf kan reflecteren en plezier heeft in natuur en schrijven kan meedoen.
We schrijven zoveel mogelijk buiten waarbij we Hoeve Mariëndaal als uitgangspunt gebruiken voor
thee, koffie en naar keuze lunch om weer op te warmen. Alle horeca is voor eigen kosten.
We schrijven alle seizoenen door, ook in de winter!
Meer info: www.boekenpad.nl

