
Lieve Vrouw,  
 

Op een wijze heb ik me ooit met jou verbonden, als:  
 

(schoon)dochter, (schoon)zus, nicht, vriendin, collega, buurvrouw, 
kennis, studiegenoot etc. 

 
Vandaar mijn bericht aan jou. Ik wil graag iets met je delen.  

 

Mijn flyer; de vrouwencirkel, die ik wilde starten binnenkort. 
 

Opgezet vanuit een persoonlijke behoefte, een gevoel van noodzaak als 
ik zo om me heen kijk en luister én mijn plezier tijdens creatief 

samenzijn met vrouwen. 
 

Ik geloof dat daar, m.n. in deze tijd, steeds meer behoefte aan is.. 
 

 

 

 



 

  

VROUWENCIRKEL 
 

Delen  -  Creativiteit  -  Steun  -  Spiritualiteit  - Plezier  -  Verhalen  -  Verbinding  -  Contact  -  Creëren   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Het begrijpen van de natuur van de Ontembare vrouw is geen religie maar een praktijk. Het is psychologie in haar zuiverste vorm. 

Psukhé/psyche, ziel; ologie of logos, kennis van de ziel. Zonder haar hebben vrouwen geen oren om het gefluister van haar ziel te horen of 

de klanken van hun eigen innerlijke ritmen waar te nemen. Zonder haar zijn de inwendige ogen van de vrouw bedekt door een schimmige 

hand, en brengt ze haar dagen grotendeels door in een halfverlammende lusteloosheid of anders met “wishful thinking”.  Zonder haar 

verliezen vrouwen de vaste grond onder hun zielevoeten. Zonder haar vergeten ze waarom ze hier zijn, sukkelen ze voort. Zonder haar 

zwijgen ze hoewel ze eigenlijk zieden. Zij is hun regelaar, ze is hun verheven hart, zoals het menselijk hart het fysieke lichaam regelt.” 

Clarissa Pinkola Estés, Ph.D. “de Ontembare vrouw” 

5 samenkomsten 

 

Data:  ? 

Tijd:  19:00 – 21:30 uur 

Kosten: 17,50 per keer  

(incl. materialen, thee, koffie en lekkers) 

Adres: Herikaard 13, 4847ER Teteringen 

Aanmelden: info@kleinbeginne.nl, 06-24485752 

 

Kan jouw ontembare vrouw wel wat ondersteuning gebruiken? 

Voel je de behoefte om (meer) creativiteit en vrouwen-verbinding  in je leven toe te laten?  

Breng jouw Ontembare vrouw (weer) tot LEVEN(d) 

 

WWW.KLEINBEGINNE.NL 

mailto:info@kleinbeginne.nl
http://www.kleinbeginne.nl/


Ze kan, door de aangekondigde maatregelen en met name de 

avondklok, nu niet starten…  

 

Tóch voel ik, dat juist nú, nu onze vrijheid nog meer ingeperkt 

wordt, de noodzaak om te creëren des te belangrijker is.  

 

Zodat we onze innerlijke stroom, onze intuïtie, onze ontembare 

vrouw, ons lichamelijk welzijn, levend kunnen houden.  

 

“De Ontembare vrouw is het lichamelijk welzijn van alle vrouwen. 

Zonder haar heeft de psychologie van de vrouw geen grond.” 
Clarissa Pinkola Estés 

 

Ik ben dus een (enorme! ;-)) drempel overgestapt en ga een voor 

mij onbekende (spannende) weg bewandelen. Door een:   

 

Een digitale vrouwencirkel gedurende de avondklokperiode te 

organiseren. 



 

Doe je mee? 

 

 

 

Ben je nieuwsgierig, heb je gewoon zin, behoefte aan vrouwen verbinding  

en/of aan creativiteit, spel, een moment heel bewust voor jezelf?  

 

Meld je dan aan!  

Je bent van harte welkom! 

 

Lieve groeten Emilie  

 

 

 

Mocht je dit bericht willen delen met jouw  

andere vrouwen: graag  

Data:      zo 24-01, ma 25-01, do 28-01, za 30-01, 

zo 31-01, di 02-02, do 04-02, vrij 05-02, 

za 06-02, ma  08-02 

Tijd:        21:00 – 21:30 / 21:45 uur 

Kosten:    € 2,50 per keer.  

  Je kunt zo vaak meedoen als je wilt! 

Hoe werkt het?   Stuur VOOR 16:00 uur (op de 

dag dat je mee wilt doen) een berichtje 

naar 06-24485752, met je naam en 

desgewenst e-mailadres (als je bijv. niet 

via je telefoon in wilt loggen maar via je 

computer). Je ontvangt dan een zoom-

link + een tikkie + evt. een instructie om 

iets klaar te leggen. Je kunt vanaf 20:45 

u. in de digitale ruimte. Om 21:00 uur 

starten we. (Je luistert, werkt, vanuit je 

eigen plek. Zichtbaar zijn de andere 

deelneemsters.) 

Creativiteit –  experimenten – een verhaal – schilderen – lichaamsbewustzijn – Gestalt – 

samen  verbinding – steun – spiritualiteit – tekenen – spel 

 


