
VROUWENKRACHT 
Weekend Vrouwenvonk maart 2020 

Weekend Vrouwenvuur november 2020 
 



  ZIJN DEZE WEEKENDEN IETS VOOR JOU? 

Wil jij ook in een prachtige natuurrijke omgeving, samen met 
andere vrouwen, aandacht aan jezelf besteden? 
En herken je jezelf in onderstaande vragen: 

● Waarom blijf ik doen wat ik eigenlijk niet wil? 
● Waarom doe ik niet wat ik zo graag wil? 
● Wie ben ik en welke plek neem ik in, in mijn gezin, mijn 

werk en mijn vriendenkring? 
● Hoe kan ik volledig van mijzelf houden? 
● Hoe kan ik mijzelf accepteren en mijn keuzes 

vertrouwen? 
● Ben ik goed genoeg zoals ik ben? 
● Welke patronen heb ik ontwikkeld en hoe beïnvloeden 

deze mijn leven? 
● Mijn brein draait overuren, hoe kan ik meer in het 

moment leven? 
● Waarom geef ik zoveel en verlies ik mijzelf uit het oog? 
● Waarom heb ik zoveel moeite met het ontvangen van 

complimenten? 

Dan zijn deze weekenden iets voor jou. 
 
Carla Bol 
0628493123 
carla.bol@kijkenachtergedrag.nl  
www.kijkenachtergedrag.nl  

Nicole Lam 
0639386710 

nicole@bizcover.nl 
www.bizcover.nl  

 



 
  

WAT KUN JE VERWACHTEN? 

Tijdens deze 3-daagse 
weekenden gaan wij met 
elkaar op reis. Je gaat 
ondervinden wat het 
betekent om je met jezelf en 
andere vrouwen te 
verbinden. Jou wordt 
gevraagd je kwetsbaarheid 
aan andere vrouwen te 
tonen. Wij leren je hoe je als 
vrouw om kunt gaan met 
macht en onmacht, 
vertrouwen en wantrouwen, 
geven en nemen en afstand 
en nabijheid.  
Dit doen wij door 
ervaringsgerichte oefeningen 
en technieken te gebruiken 
met de verhalen rondom de 
Griekse godinnen als 
uitgangspunt. 
Wij bieden jou deze 
weekenden aan in een 
rustige en een sfeervolle 
omgeving met prettige 
slaapplekken en heerlijke 
vegetarische maaltijden.  
 
 

• 3 intensieve en inzichtvolle 
dagen met gelijkgestemde 
vrouwen zodat je weer 
energie voelt om jouw leven 
te leiden zoals jij dat echt 
wilt. 

• Hoe het is om kwetsbare 
verhalen met elkaar te delen. 

• Prachtige oefeningen, om je 
bewust te maken van 
patronen in je gedrag en wat 
je nodig hebt om het te 
herkennen en te veranderen. 

• Het voelen van de kracht van 
vrouw zijn. Het startpunt om 
leiding te nemen in jouw 
leven. 

 

VERDER GA JE BELEVEN: 



WAT BEREIKEN WE? 

Met deze weekenden brengen wij jou in verbinding met jezelf 
en anderen vrouwen. Je krijgt inzichten om je eigen pad verder 
te kunnen volgen. Je leert om meer naar je gevoel te luisteren 
en je behoefte aan te geven. 

WAAR & WANNEER? 

Wanneer: Weekend Vrouwenvonk van 
donderdag 12 maart t/m zondag 15 maart 2020. 
Weekend Vrouwenvuur van 
donderdag 5 november t/m zondag 8 november 2020. 
Waar: De oerboerderij in de Lutte, www.drostes.nl/oerboerderij  
 



REFERENTIES 

“Ik kijk terug op een hele bijzondere en inspirerende dagen 
waarin ik veel heb geleerd. Behalve dat ik mezelf echt ben 
tegen gekomen begrijp ik nu ook het gedrag van anderen 
beter. Even weg van alles, dreamtime, gezond en lekker eten, 
heel intiem! Carla en Nicole zijn heel ervaren en kundig. 
Ongeacht welke behoefte je hebt is dit echt een aanrader voor 
elke vrouw!” 

- Nicole 
 
“Ik verwachtte een spirituele ervaring, samen met andere 
vrouwen, n.a.v. de 7 archetypen van de godinnen. Ik hoopte 
ook om mezelf hierdoor op een andere manier te ontmoeten, 
waardoor ik weer ruimte voor mijn eigen zijn zou kunnen vinden 
in mijn leven. Ik hoopte om pijn en rouw te kunnen verwerken. 
Ik hoopte ook op verwantschap en contacten met andere 
vrouwen. Mijn verwachtingen zijn, meer dan wat ik hoopte, 
uitgekomen. Deze workshop heeft me in verbinding gebracht 
met pijn om te verwerken, met kracht om te gebruiken, met 
gevoelens om te beleven, met anderen om te spiegelen en te 
groeien en bovenal: om contact mee te houden.  
Als je overweegt om deze workshop te volgen, dan heb je 
alleen jezelf nodig, je behoefte om te groeien en je open te 
stellen. Dan kan er veel op jouw pad komen. Het maakt niet uit 
hoe oud je bent, waar je staat in jouw leven, wat je doet en wat 
jouw positie is. Het gaat om verdieping, om gevoel, wat je wilt, 
en wie jij wilt zijn. Dat te mogen vinden en delen is goud voor 
jou zijn.” 

- Anoniem 
 
 



“Op een prachtige, goed verzorgde accommodatie in de natuur 
werken aan groei en ontwikkeling. Begeleid door 2 
professionele vrouwen die onvoorwaardelijk aandacht hadden 
voor het groepsproces en het individu. Ik wist niet goed wat ik 
kon verwachten en ben er met gezonde spanning aan het 
Vrouwenkracht weekend begonnen. Ik heb inzichten gekregen 
om verder mijn pad te volgen. Ik kan elke vrouw aanraden om 
deel te nemen aan dit weekend, ondanks mijn voorkeur 
helemaal niet uitging naar een groepsproces. Het was 
bijzonder, intens, verhelderend met veel lieve mensen om mij 
heen. Een verrijking van je leven voor iedere vrouw met welke 
levensvraag hoe groot of klein ook!” 

- Céline 
 
“Wat een heerlijk initiatief! Open, eerlijk en zorgvuldige 
begeleiding van de groep, er was aandacht voor iedereen, jullie 
eigen opstelling naar ons die soms ook kwetsbaar kon zijn, jullie 
hebben een sfeer van vertrouwen neergezet waardoor wij ons 
konden openen, jullie waren flexibel mbt het programma, 
heerlijke locatie (gastvrij, fijne kamers, heerlijk eten).” 

- Anoniem 
 
 
 



“Vrouwenkracht heeft mij echt de kracht gegeven waar ik naar 
opzoek was. Door de 3-daagse workshop onder begeleiding 
van Carla en Nicole heb ik precies de juiste (pijn)punten onder 
ogen gekregen, deze inzichtelijk kunnen maken zodat ik er mee 
aan de slag kan gaan voor mij zelf. Hulp te vragen aan mijn 
dierbare mensen in mijn omgeving, ik hoef niet alles alleen te 
doen is mij duidelijk geworden. Zowel in mijn thuis- als 
werksituatie. Ze zijn samen erg liefdevol, vriendelijk, 
humoristische en oprecht, maar kunnen ook streng zijn – doch 
rechtvaardig. Als je op zoek bent naar een manier om echt 
keuzes te gaan maken voor je zelf, dan is deze workshop een 
mooie stap voor je eigen toekomst.” 

- Caroline 
 
“Vooraf twijfelde ik nogal om wel/ niet te gaan, ik vond het erg 
fijn dat er mogelijkheid was om even te bellen met Nicole en zo 
mijn twijfels te kunnen voorleggen en door een gesprek met 
haar meer duidelijkheid te krijgen. Ik vind dat jullie als een 
geoliede machine overkomen, natuurlijk gaat er nog weleens 
iets mis maar dat is ook niet erg dat maakt het alleen maar 
menselijk. Jullie onderlinge band en vertrouwen is goed te 
voelen. Af en toe een grapje, altijd goed! Hiermee stellen jullie 
je niet boven ons maar gelijk. En jullie stelden je hiermee ook 

open. Zo hebben we met z’n allen veel 
dingen kunnen delen, jullie stonden 
hier niet buiten, maar gewoon bij de 
groep. Ook vind ik dat jullie iedereen 
goed in de gaten hielden en als het 
nodig was er iemand even apart werd 
genomen. Toegankelijk, vertrouwd en 
warmte zijn de woorden die in mij naar 
boven komen.”  
- Anoniem 



 
 
  

€ 780,- inclusief BTW particulier tarief en € 980,- exclusief BTW 
zakelijk tarief. Hierbij is inbegrepen: logies, ontbijt/lunch en 
diner, koffie/thee en linnengoed. Handdoeken zijn niet 
inbegrepen en kun je meenemen.  
De kamers zijn voor 1 persoon en 1 kamer is voor 2 personen. 
Je maakt gebruik van gedeelde badkamers.  
 

KOSTEN 

Wij begeleiden deze 3-daagse 
weekenden. Beide zijn we o.a. 
opgeleid in systemisch werken. 
Wij hebben ruime ervaring met 
coaching, trainingen en intervisie. 
Meer informatie over ons kun je 
vinden op: 
 
www.kijkenachtergedrag.nl, Carla 
www.bizcover.nl, Nicole 
 
https://www.fb.com/Vrouwenkracht  

BEGELEIDERS 



  

Wij bieden twee weekenden 
aan per jaar, Vrouwenvonk in 
maart en Vrouwenvuur in 
november.  
Ieder weekend bestaat uit 
drie dagen en heeft een 
ander levensthema. 
Met een groep van maximaal 
12 vrouwen ga je op reis.  
 

DOE JE MEE? 



 
 

Je kunt je voor deze weekenden aanmelden bij een van ons. 
Weekend Vrouwenvonk in maart, aanmelden uiterlijk 

1 januari 2020 
Weekend Vrouwenvuur in november, aanmelden uiterlijk 

1 september 2020 
 

Heb je vragen, bel ons gerust! We vertellen je graag meer. 
 

Carla: 0628493123, carla.bol@kijkenachtergedrag.nl  
Nicole: 0639386710, nicole@bizcover.nl  

 

 

MELD JE AAN 


