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Gegevensbescherming 
Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, op 25 mei 2018 treedt de 
nieuwe Europese wetgeving rond gegevensbescherming in 
werking: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Net zoals in het verleden doe ik er alles aan om jouw privacy 
te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke 
gegevens te behouden. Daarom publiceerde ik reeds op 1 
maart 2018 een privacyverklaring die van toepassing is op 
de volgers van de website van vivapo en de blogs die ik 
beheer, op personen die bij vivapo klant werden of worden 
en/of de geadresseerden van vivapo’s nieuwsbrief. In deze 
verklaring leg ik uit hoe ik omga met persoonsgegevens, geef 
ik aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze 
gebruik. Wanneer je deze privacyverklaring helemaal 
doorneemt, weet je wat er ook met jouw gegevens gebeurt. 
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Terugblik 

’t SchrijfNest vond dit 
voorjaar zes keer plaats op 
een vaste locatie, telkens op 
de eerste woensdag van de 
maand. 
’t SchrijfNest ging echter ook 
zes keer op verplaatsing. 
Al vormen een tiental 
deelnemers een vaste kern, 
iedere maand mochten we 
ook nieuwe deelnemers 
verwelkomen. 

Vooruitblik 

Dit najaar staat er op de eerste 
en de derde woensdag 
opnieuw een SchrijfNest op 
het programma. 
Nieuw: voor ’t SchrijfNest bij 
vivapo (vaste locatie op de 
eerste woensdag) is het 
mogelijk om in te tekenen op 
een abonnement. 

Zomers Mijmeren …
op papier 

vivapo slaat deze zomer 
opnieuw haar tenten op in 
tVaartje te Lissewege, de 
creatiefste tuin van 
Vlaanderen.  
Op zaterdag 30 juni, 7 + 14 + 
21 + 28 juli kan je van 11u tot 
13u deelnemen aan Mijmeren 
op Papier. 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Met deze mail kan je mij contacteren mocht je bijkomende 
vragen hebben. Ik antwoord daar zo vlug mogelijk op. 
Met deze mail kan je jouw gegevens in mijn databestand 
opvragen.  
Met deze mail kan je om het even wanneer jouw gegevens in 
mijn databestand wijzigen. 
Met deze mail kan je jouw gegevens schrappen in mijn 
databestand.

Nieuw: SchrijfOntbijt 
Welkom op Dauwdruppels …  
’t SchrijfNest voor vroege vogels.

Kom je aanschuiven aan vivapo’s eerste SchrijfOntbijt, dat 
plaats vindt op zaterdag 11 augustus van 8u tot 12 u in 
tVaartje te Lissewege?

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 ontbijten … én schrijven.

Na het ontbijt zorg ik ervoor dat de pennen tot de middag in 
beweging blijven via eenvoudige schrijfopdrachten.

Interesse? Je vindt de inschrijvingsmodaliteiten op de 
website van vivapo.

Contact: 
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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Zomers Mijmeren … 
aan het Elfjes Kabinet 

Ook dit jaar staan de deuren van  
het Elfjes Kabinet  in tVaartje 
wagenwijd open voor wie wil 
schrijven na een activiteit. Een 
greep uit de mogelijkheden: 

. Ben je alleen? Ervaar Stilte. 
Ga door de poort en zet je neer 
in het stiltegebied. 
. Ben je met twee?  
Ga door de poort , zet je neer en 
ervaar eye gazing (oog-staren)  
. Ben je alleen of met meer?  
Ga door de poort en wandel in 
stilte. Doe je schoenen uit bij de 
start van het blote voeten pad 
en loop in stilte het parcours. 
Spoel je voeten af, doe je 
schoenen weer aan en wandel 
verder in stilte. 

Schrijf na afloop jouw ervaring in 
elf woorden in het elfjes boek 

Geheime relatie 

Ik nam deel aan de wedstrijd 'Van 
6 naar 500 woorden' op 
Azertyfactor (Creatief Schrijven 
vzw).  
Mijn kortverhaal Geheime 
relatie kreeg van de jury een 
eervolle vermelding. 
Je kan het verhaal en de 
feedback van de juryleden (Igor 
Daems en Leen Lesire) lezen op 
de blog vivapo mijmert 
creatief.  

Welkom 

. zoals je bent 

. binnenskamers of in de natuur  

. om jezelf en de ander te 
ontmoeten 

Viviane Van Pottelberghe
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