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vivapo’s SchrijfNest 
Ook al neemt  een vaste kern een abonnement op  
‘t SchrijfNest bij vivapo er blijven toch een tweetal plaatsen 
beschikbaar voor wie wil kennis maken met de sfeer en de 
schrijfopdrachten.  
’t SchrijfNest op verplaatsing was sinds de vorige nieuwsbrief 
te gast bij ’t Veldzicht te Sint-Kruis, Kunstatelier Ardéfoo te 
Brugge, domein Reedpool te Ruiselede, Adornesdomein te 
Brugge, ô d’chatô te Lissewege, Museum Dr. Guislain te Gent, 
Manna Art Center te Brugge, boekhandel Limerick te Gent, 
IJsberg te Damme en op 19 juni bij Boventoon te Torhout. 

Interesse? Lees meer. 

vivapo’s SchrijfBuffet© 
Na een SchrijfOntbijt vorig jaar ging de voorkeur voor de 
tweede editie van vivapo’s SchrijfBuffet naar een Afternoon 
tea SchrijfBuffet©, dat plaatsvindt op het domein 
Reedpool te Ruiselede op woensdag 14 augustus.  
Iedere deelnemer brengt naast papier en schrijfgerief ook wat 
lekkers mee dat met de andere deelnemers wordt gedeeld 
tijdens de pauzes. 
Iedereen kan meedoen, wie al vaker heeft geschreven, maar 
ook wie nog nooit iets (creatiefs) op papier heeft gezet. Je 
hoeft niet grammaticaal correct of zonder fouten te kunnen 
schrijven. Het gaat om samen te genieten van een 
dessertbuffet … én te schrijven. 
Het schrijfbuffet met eenvoudige schrijfopdrachten zorgt 
ervoor dat de pennen in beweging blijven. 
Interesse?  Lees meer.
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Vooruitblik 

Voor Sylvie Hetzel’s lezing  
De natuur voorbij de stilte op 
7 juni zijn er nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  

’t SchrijfNest rondt het 
voorjaar in schoonheid af in de 
tuin van Boventoon te Torhout 
op woensdag 19 juni. 

De formule ’t SchrijfNest op 
verplaatsing en twee weken 
eerder bij vivapo blijft ook dit 
najaar behouden. Voor dit 
laatste kan je nu reeds een 
abonnement nemen. 

vivapo’s SchrijfBuffet© krijgt 
een nieuw kleedje en dat geldt 
ook voor de korte reeks 
Mijmeren met boomoliën©.   

In deze nieuwsbrief lees je er 
meer over. 

Zomers Mijmeren …
op papier 

vivapo slaat deze zomer 
opnieuw haar tenten op in 
tVaartje te Lissewege. Je kan 
er op zondag 30 juni, 7 + 14 + 
21 juli van 11u tot 13u 
Mijmeren op Papier.  
Tijdens de eerste drie 
weekends van juli vind je mij 
trouwens in de buurt van de 
tentoonstelling van Ardéfoo! 

NIEUWSBRIEF 
vivapo - vanuit aandacht en verwondering naar creativiteit, meditatie en reflectie

https://communicerenensamenwerkenmetdenatuur.wordpress.com/lezing-conference/
https://vivapo.net/2018/12/25/t-schrijfnest-op-19-6-2019/
https://vivapo.net/2019/05/10/abonnement-t-schrijfnest-najaar-2019/
https://vivapo.net/2019/03/30/high-tea-schrijfbuffet-op-14-8-19/
https://vivapo.net/2019/05/08/mijmeren-met-boomolien-najaar-2019/
https://mijmerenoppapier.wordpress.com/2019/05/09/mijmeren-op-papier-in-tvaartje-te-lissewege-2019/
https://communicerenensamenwerkenmetdenatuur.wordpress.com/lezing-conference/
https://vivapo.net/2018/12/25/t-schrijfnest-op-19-6-2019/
https://vivapo.net/2019/05/10/abonnement-t-schrijfnest-najaar-2019/
https://vivapo.net/2019/03/30/high-tea-schrijfbuffet-op-14-8-19/
https://vivapo.net/2019/05/08/mijmeren-met-boomolien-najaar-2019/
https://mijmerenoppapier.wordpress.com/2019/05/09/mijmeren-op-papier-in-tvaartje-te-lissewege-2019/
https://mijmerenoppapier.wordpress.com/schrijfnest/
https://vivapo.net/2019/03/30/high-tea-schrijfbuffet-op-14-8-19/
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Schrijfvormen van a tot z 
Viviane Van Pottelberghe maakte haar schrijversdebuut met 
het 'werk'boek Schrijfvormen van a tot z, een waardevol 
kleinood voor wie van schrijven houdt. Diverse schrijfvormen 
met uitleg en voorbeelden zijn gebundeld in een werkboek. 
Het is haar bedoeling om lezers te inspireren en aan te zetten 
tot schrijven. Schrijfvormen van a tot z kost 24 euro en kan 
worden besteld via bol.com. Wie deelneemt aan een van de 
schrijfworkshops bij vivapo krijgt 4 euro korting.  
(Bron: KW 22/03/19) Lees meer.

Nieuw aanbod 
Voor wie de verbinding met de natuur op een creatieve, 
meditatieve en reflectieve manier wil verdiepen biedt vivapo 
twee opties aan.

Mijmeren met boomoliën© – online 

Van 13 september tot 13 december 2019 staat er een 
online traject geprogrammeerd waarbij de deelnemers de 
kwaliteiten van drie boomoliën kunnen verkennen via een 
door vivapo ontworpen methodiek. Er kan worden gewerkt 
met de olie 
- van de Meidoorn, Rozenbottel en Spar van Patrice 
Bouchardon of 
- van de Aubépine, Eglantine, Respir van Selva Nature. 
Interesse? Lees meer. 

Mijmeren met boomoliën© – online + in groep 

Op vraag van enkele geïnteresseerden worden vier 
deelmomenten voorzien voor wie inschrijft op het online 
traject. Zij engageren zich om naast het volgen van het online 
programma ook vier keer aanwezig te zijn. De bijeenkomsten 
vinden plaats te Brugge van 9:15 tot 11:45 op vrijdag  
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.  
Interesse? Lees meer.

vivapo’s coördinaten 
Viviane Van Pottelberghe 
Dampoortstraat 71 8310 Sint-Kruis/Brugge 
+32 496 12 16 08 info@vivapo.net 
ondernemingsnummer 0882.920.427 
bankrekening BE 88 7380 1895 5741
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vivapo verbindt… 

Tijdens de NaGeBa beurs op 
24/3/19 schreven heel wat 
bezoekers mee aan de tweede 
editie van vivapo’s  langste 
beursgedicht. 

vivapo is mede-organisator van 
de driedaagse natuurstage 
Communiceren en 
samenwerken met de natuur 
die begeleid wordt door Sylvie 
Hetzel op het domein Woestara 
te Waardamme.  

vivapo inspireert anderen om te 
reflecteren en/of te schrijven via 
de volgende sociale media. 

web & blog 

vivapo’s website 
vivapo’s blog 
blog vivapo mijmert creatief 
blog mijmeren op papier 
blog mijmeren met boomoliën© 
(voor deelnemers aan het traject)  
blog vivapo’s natuurbeleving 
blog communiceren en 
samenwerken met de natuur 

twitter & facebook 

@vivapo_info 
beheerder van o.m. 
mijmeren in elfjes 
mijmeren in haiku en tanka  
lid van o.m.  
’t schrijfbankje 
brief aan de maan 
BackWords 

Welkom 

. zoals je bent 

. binnenskamers of in de natuur  

. om jezelf en de ander te 
ontmoeten. 
Viviane

https://vivapo.net/2019/03/04/werkboek-gepubliceerd/
https://href.li/?http://www.bouchardon.com
https://href.li/?http://www.bouchardon.com
https://href.li/?http://www.selva-nature.fr/index.html
https://vivapo.net/2019/05/08/mijmeren-met-boomolien-najaar-2019/
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https://www.facebook.com/groups/1050174315079744/
https://vivapo.net/2019/03/27/nageba-beurs-gedicht-2019/
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