
 SCHRIJF JE VERHAAL  
winter weekend in de kop van Overijssel 

Onder begeleiding van Marleen Schepers 

 

Basse, vlak bij Nationaal Park Weerribben-Wieden, ver weg van de 

dagelijkse drukte, is een ideale omgeving om te schrijven. De stilte en  

het natuurschoon om je heen geven je de rust en ruimte hiervoor.  

 

    
 

Een ideale start (of het vervolg) van je biografie 

Wil jij je levensverhaal vastleggen? Of bijvoorbeeld het verhaal van je familie? Wanneer je jezelf de 

tijd en aandacht hiervoor gunt, heb je aan het einde van dit weekend in Basse een rijkdom aan 

persoonlijke notities in handen. Je bent met vier tot acht deelnemers. De individuele begeleiding 

geeft je handvatten voor jouw eigen vervolg. Iedereen kan meedoen, met of zonder schrijfervaring. 

 

Schrijven met het seizoen in de kop van Overijssel 

Magazijn Memoria organiseert enkele weekendworkshops waarin je schrijft met het seizoen in deze 

mooie streek. Zo kun je eind januari genieten van de winter. Dit jaargetijde dient dan tevens als 

thema, waarmee we op allerlei manieren je geheugen prikkelen en je inspireren je verhaal op te 

schrijven. De basis van elk weekend is veel schrijven op zaterdag en zondag met daarnaast tijd voor 

ontspanning, lekker eten en wandelingen. Je verblijft in een fraai gelegen, luxe B&B of 

schrijvershuisje. Om deze te kunnen reserveren is op tijd aanmelden gewenst! 

 

Winter | 28 en 29 januari 2017  Zomer | 10 en 11 juni 2017 

Lente | 22 en 23 april 2017  Herfst |  7-8 of 14-15 oktober 2017 

   

Professionele, informele schrijfbegeleiding 

Marleen Schepers is een ervaren journalist, schrijver en eindredacteur. Met haar bedrijf Magazijn 

Memoria helpt zij mensen bij het optekenen van hun herinneringen. Als schrijfdocent richt zij zich op 

creatief en biografisch schrijven. Zij woont in Basse en kent de mooiste plekjes van de regio. De 

tuinkamer van haar huis is speciaal ingericht als schrijfkamer. 

 

Kosten en praktische informatie 

Het schrijfweekend kost € 199. Dat is inclusief cursus, materiaal, één nacht logies, ontbijt en twee 

lunches. Aanvang: zaterdag 9.30 uur, einde: zondag 17.00 uur. 

Je kunt je verblijf verlengen door bijvoorbeeld op vrijdag te arriveren en/of op maandagochtend te 

vertrekken. Voor twee of drie overnachtingen betaal je respectievelijk € 244 of € 279 (incl. ontbijt). 

Het diner op zaterdagavond is exclusief. Je kunt kiezen voor uit eten gaan of zelf koken.  

Bij voldoende deelname zijn er ook enkele plekken zonder overnachting (á € 149).  

Eén B&B ligt op loopafstand, de andere binnen 15 minuten autoafstand. Basse is goed te bereizen 

met de auto of de trein (NS Station Steenwijk). 

 

Aanmelden of meer informatie? 

Neem dan contact op met Marleen: info@magazijnmemoria.nl of tel. 06 - 55 944 655. 


