
Met een inspirerende schrijfopdracht dwalen over het strand langs eb en vloed?Met een inspirerende schrijfopdracht dwalen over het strand langs eb en vloed?  
Op verhaal komen door autobiografisch te schrijven met gelijkgestemden?Op verhaal komen door autobiografisch te schrijven met gelijkgestemden?  
Mijmeren tussen zon, zee en vogels, reflecteren van uitzicht naar inzicht?Mijmeren tussen zon, zee en vogels, reflecteren van uitzicht naar inzicht?  
De golfbewegingen van je eigen leven spiegelen aan het Tij?De golfbewegingen van je eigen leven spiegelen aan het Tij?  

HET TIJ IN MIJHET TIJ IN MIJ  

Schrijf je dan in op www.van-oorsprong.nl/event/tijSchrijf je dan in op www.van-oorsprong.nl/event/tij
Dinsdag 31 augustus t/m vrijdag 3 september 2021Dinsdag 31 augustus t/m vrijdag 3 september 2021

VAN OORSPRONG - De werkplaats voor levenskunst organiseert:VAN OORSPRONG - De werkplaats voor levenskunst organiseert:  

UITWAAIEN & SCHRIJVEN OP SCHIERMONNIKOOGUITWAAIEN & SCHRIJVEN OP SCHIERMONNIKOOG  
Met auteur & schrijfcoach Rita SpijkerMet auteur & schrijfcoach Rita Spijker

ZIE JE JEZELF AL....ZIE JE JEZELF AL....

ZIE JE HET VOOR JE?ZIE JE HET VOOR JE?

 



VAN 
OORSPRONG
WERKPLAATS VOOR LEVENSKUNST

REACTIES VAN DEELNEMERS: 
Water, gevoel, het tij, zand onder mijn voeten, mezelf in
vertrouwen uiten op papier: super!

Nu weet ik hoe ik mijn levensverhaal ga opschrijven voor
mijn kinderen.

Het was precies goed, echt precies! In alle opzichten.

In mijn hart geraakt, veel geleerd.

Veilige bedding, humor, inspiratie, openheid.
      Het tij gloeit voort in mij. 

WAT GAAT HET TIJ JE BRENGEN?
Je maakt kennis met schrijfmethodes die inspireren tot
autobiografisch schrijven 

Je gaat nieuwe betekenis toekennen aan
levensgebeurtenissen 

Je leert de natuur en omgeving als spiegel zien

Je krijg inzicht doordat je levensverhalen schrijft en deelt

Je laaft je aan zon, zee en de kracht van aandacht 

 

Wanneer Dinsdag 31-8: 14.00 uur-vrijdag 3-9: 11.00 uur 
Welkom op dinsdag 31-8 vanaf 11.00 uur 

Deelnemers  6-10 schrijfgrage mensen 

€ 495,- inclusief 3 overnachtingen,
schrijfbegeleiding, eten en drinken 

Kosten

Informatie
en aanmelden

www.van-oorsprong.nl
info@van-oorsprong.nl
Tel: 050-3111589

 Nieuwsgierig naar Rita's boeken? www.ritaspijker.nl


