
Schrijf je levensverhaal in de Drôme 

Onder begeleiding van Marleen Schepers bij Froukje Frohn in Frankrijk 

 

De heerlijke Drôme, ver weg van het dagelijkse leven, is een ideale omgeving om te schrijven.  

De stilte en de schoonheid van de bergen om je heen geven je de rust en ruimte hiervoor. 

Iedereen kan meedoen, met of zonder schrijfervaring. 
 

   
 

Een ideale start (of het vervolg) van je biografie 

Wil jij je levensverhaal vastleggen? Of het verhaal van je familie of van bijvoorbeeld je moeder? 

Wanneer je jezelf de tijd en aandacht hiervoor gunt, heb je aan het einde van deze week in Zuid-

Frankrijk een rijkdom aan persoonlijke notities in handen. De extra individuele begeleiding geeft je 

handvatten voor jouw eigen vervolg. Misschien wordt het wel een boek? Een geweldig cadeau voor 

jezelf of voor je (klein)kinderen! 

 

Een hele week schrijven…? 

Ja, elke dag ga je schrijven. Veel oefeningen en wat theorie maken de pen en je geheugen los. In en 

om Les Granges creëren we genoeg plekjes om rustig aan de slag te kunnen gaan. Naast het schrijven 

is er tijd voor ontspanning en voor lekker (vegetarisch) eten en gaan we erop uit voor inspirerende 

activiteiten, zoals een wandeling door de bergen en een marktbezoek in een naburig dorpje. 

 

Wanneer zijn de schrijfweken?  

Meedoen kan van zondag 14 tot zaterdag 20 mei 2017. 

 

Waarom met Marleen en bij Froukje? 

Marleen is een ervaren journalist en tekstschrijver. Met haar bedrijf Magazijn Memoria helpt zij 

mensen bij het optekenen van hun herinneringen. Als schrijfdocent richt zij zich op creatief schrijven. 

Over het leven, over je jeugd, over een dierbare overledene. Froukje vond zo'n tien jaar geleden haar 

woon- en werkplek in de Drôme, in het gehucht Bouvières. Samen met partner Pieter runt zij Les 

Granges, een gîte en groepsverblijf. 

 

Wat kost de cursusweek?  

De schrijfweek kost € 590 all in. Dat is inclusief btw, de cursus, het verblijf, de maaltijden bij Les 

Granges en de gezamenlijke activiteiten en excursies. De reis naar Frankrijk betaal je zelf. Wij helpen 

je graag bij het boeken van een treinreis. 

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?  

Stuur dan een mailtje naar Froukje: lesgranges.bouvieres@gmail.com of neem contact op met 

Marleen: info@magazijnmemoria.nl, tel. 06 - 55 944 655. Dan sturen we je het volledige programma. 
 

    


