
zomer 2017 
• Mijmeren op papier op 1, 8, 

15, 22 en 29 juli te Lissewege 

• Proeven van stilte op 1, 8,  
15, 22 en 29 juli (gratis) 

• Mijmeren in het Elfjes 

kabinet te Lissewege (gratis) 

• Mijmeren als een pelgrim  
op 5/7 en 30/8 (voormiddag) 

• Schrijvend naar kunst kijken 

op 5/7 en 30/8 (namiddag) 

• Mijmeren in een labyrint te 

Brugge op 25 augustus 

V I V A P O  
info@vivapo.net            +32 496 12 16 08 

mijmerenoppapier.wordpress.com 

Ondernemingsnummer BE 0882.920.427 
Rekeningnummer BE 88 7380 1895 5741 
vivapo aanvaardt betaling via Payconiq

• ’t SchrijfNest zet z’n beste beentje 

voor op 3 september te Brugge 

• ’t SchrijfNest te Brugge op 6/9, 4/10, 

25/10 en 6/12 (namiddag én avond)  

• ’t SchrijfNest als kunstenaarsuitstapje 

op 20/9, 18/10, 15/11 en 20/12 (nam.)  

• Mijmeren als een pelgrim op 20/9, 

11/10, 15/11 en 12/12 (voormiddag) 

NA JA A R  2 0 1 7

natuurbeleving: 
 

creatief, meditatief en reflectief 
jouw natuur en de natuur rondom 

jou beleven

VIVAPO 
WORKSHOPS



C R E AT I E F, M E D I TAT I E F, R E F L E C T I E F

In de natuur of in een schrijfgroep krijgt bewustwording – net als een bloem – een plek om te bloeien 
en ervaar je verbondenheid met anderen. Al wandelend of schrijvend ontdek je hoe jij in het leven staat, 
wat verbinding, verstilling en zingeving bij je oproept, welke verhalen er onder het oppervlak sluimeren.

CREATIEF, MEDITATIEF EN REFLECTIEF SCHRIJVEN  

zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 juli 2017 - 11u tot 13u - Lissewege 
woensdag 5 juli 2017 - namiddag - Torhout 
vrijdag 25 augustus 2017 - labyrint Kopje Troost Brugge 
woensdag 30 augustus 2017 - namiddag - Brugge 
zondag 29 oktober 2017 - Dag van de Stilte - Lauwe 

PROEVEN VAN STILTE 

zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 juli 2017 - vanaf 14u - Lissewege 
zondag 29 oktober 2017 - Dag van de Stilte - Lauwe 

MIJMEREN ALS EEN PELGRIM 

woensdag 5 juli 2017 - 10-12u - Torhout  
woensdag 30 augustus 2017 - 10-12u - Brugge 
woensdag 20/9, 11/10, 15/11 en 12/12/17 - 10-12u 

VIVAPO'S SCHRIJFNEST ( IN LET’S CO & CO) 

Reeks A: woensdag van 14u tot 16u30  
in 2017: 6/9, 4/10, 25/10 en 6/12 
Reeks B: woensdag van 18u tot 20u30  
in 2017: 6/9, 4/10, 25/10 en 6/12 

VIVAPO'S SCHRIJFNEST (OP VERPLAATSING) 

Reeks C: derde woensdag/maand - 14u tot 16u30  
in 2017: 20/9, 18/10, 15/11 en 20/12

samen schrijvend delen 
daar gaat mijn hart naar uit 

alleen schrijven is goed voor even 
dan heb ik genoeg aan mezelf 
en aan gewoon zijn 

samen schrijvend delen 
verbinding maken vanuit het hart  
daar zeg ik van harte ja tegen 

alleen schrijven is goed voor even 
om te reflecteren 
of te mediteren 

samen schrijvend delen 
elkaar ontmoeten  
virtueel of in real live 

alleen schrijven is goed voor even 
om te herbronnen 
en mijn hart te voeden 

samen schrijvend delen 
dat wens ik jou en mij van harte toe 
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