Logboek schrijversresidentie Bois de Cise
Dag 1 (maandag)
Dag van aankomst. Na een vlotte rit komen we ‘s middags aan in Maison le Refuge,
gelegen in het idyllische Bois de Cise, een stukje bos op de kliffen van NoordFrankrijk. We worden hartelijk verwelkomd door Marijke en Kadir, eigenaars van Le
Refuge. We voelen ons meteen thuis in dit prachtig gerenoveerde vissershuisje.
’s Namiddags verkennen we het strand en de zee, die via een paadje achteraan de tuin
op vijf minuutjes wandelen bereikbaar zijn.

Dag 2 (dinsdag)
Helemaal klaar om aan onze schrijfweek te beginnen. We maken een schema voor de
komende dagen met onze doelstellingen. Naast schrijven en boeken lezen worden onze
basisbehoeften zoals lunchen en films van Lars Von Trier kijken zorgvuldig ingepland
om de tijd in Bois de Cise zo efficiënt mogelijk in te vullen.

’s Avonds dineren we in het gezellige lokale restaurant L’Horizon, dat zijn naam
blijkbaar niet gestolen heeft.

Dag 3 (woensdag)
Vandaag denken we rustig aan zee te gaan schrijven. We zagen de avond voordien een
uitgestrekt mooi strand liggen vanuit het restaurant. Dat leek ons een ideale plek om
inspiratie op te doen. Bij aankomst is het strand helaas verdwenen... Helemaal
vergeten dat het strand wel eens overstroomd kan zijn tijdens vloed. Met op de
achtergrond het geratel van stenen die in de zee worden opgeslorpt, hebben we toch
goed kunnen nadenken en brainstormen over onze projecten.

’s Avonds worden we uitgenodigd door deAuteurs voor een diner met zicht op zee.
We evalueren ons verblijf en vooruitgang.

Dag 4 (donderdag)
We beginnen de dag met een ontbijt dat deAuteurs voor ons heeft georganiseerd.
Nadien trekken we samen naar een authentiek charmant dorpje iets verderop voor een
wandeling op het strand en het vervolg van de evaluatie.

deAuteurs vertrekt terug huiswaarts en wij vertrekken naar onze oase van concentratie
en inspiratie in Bois de Cise. We gaan elk onze eigen gang: Michiel vindt vooral rust
in het huisje en ik op het strand naast de aanspoelende golven.

Dag 5 (vrijdag)
We beseffen dat het al vrijdag is en vliegen er weer helemaal in. Schrijven, nadenken,
joggen, een boek lezen op het strand, … alles om zoveel mogelijk inspiratie te halen
uit de omgeving en elkaars feedback om te verwerken in onze verhalen.

We sluiten de dag af met een sessie petanque met zicht op zee tijdens zonsondergang.

Dag 6 (zaterdag)
Schrijven, schrijven, schrijven. Om onze doelstellingen te bereiken zetten we een
laatste spurt in. We sluiten onze week af met een diner in de mooie havenstad Le
Tréport, waar Michiel voor de eerste keer kreeft eet. Smakelijk!

Dag 7 (zondag)
Na een zalige werkweek vertrekken we met tegenzin weer richting België: ik met een
laatste versie van mijn scenario, Michiel met een eerste. Doelstellingen: check.

