
En bij ‘t lengen van de dagen
verzamelden zij op het kasteel.
Van heinde en verre kwamen zij.
 
Lange en kleine mevrouwen.
Blonde, bruine en rosse.
Dames op leeftijd en jong geweld.
Regeltantes, tetterwijven en giechelkonten.
Madammen van ‘t stad, madammen van den buiten 
en andere madammen.
Allemaal zonder meneer.
 
En zij deden wat vrouwen doen,
onder elkaar op een kasteel.
En dat was zo plezant
dat het kasteel begon te stralen.
En nog meer vrouwen zich aandienden
en nog meer en nog meer.
 
Tot het kasteel overliep
en al dat vrouwelijks de wereld instroomde…
Schoon zicht, zei zij die boven zat te wachten blij.

in samenwerking met

Heerlijck Magisch 
Vrouwenfestival 
!"#$ - DE ! LAATSTE EDITIES



 VOOR WIE

Voor vrouwen allerhande; we streven naar een mix in leeftijden en (professionele) 
bezigheden. Vrouwen die zin hebben in rust en tijd om zich in een mooi kader 
met andere vrouwen te verbinden rond vrouwenzaken, zich onder te dompelen in 
vrouwendingen en zo doende  -wie weet- voedingsbodem te vormen voor meer 
vrouwelijkheid in de wereld….

  
 DOELSTELLINGEN

Verbinden met zestig andere vrouwen. Of een aantal daarvan. En verbinden met 
het vrouwelijke van lang voor ons en van nu. Met het warme, vanzelfsprekende 
‘onder vrouwen’.

Voeden met lekker eten natuurlijk, en ook: met (nieuwe) contacten, met 
uitwisseling van weetjes, verhalen en kunde en met beklijvende ervaringen in 
prettig spannende workshops (lijf & leden, creatief & kunstig, vrouwenwijsheid en 
‘wat met de wereld?!’).

Verwennen: Tijd, ruimte en rust hebben. Kiezen voor niets doen bij de open 
haard. Of voor iets kunstigs creatiefs. Of voor ’t (laten) soigneren van lijf & leden. 
Aandacht voor jezelf (en een paar andere madammen, als je daar zin in hebt).

Broeden op en/of vorm geven aan een meer feminiene wereld: gebruik makend 
van ons collectief weten, getriggerd door de uitdagingen in de wereld, dienen 
zich mogelijks inzichten, ideeën of initiatieven aan.



 DOOR WIE

Het Vrouwenfestival wordt gedragen door 
She&Company. Dit bonte madammencollectief 
bestaat uit ondernemende, levenswijze en 
eigenzinnige vrouwen. Wij verlangen naar meer 
vrouwelijkheid in en om ons heen, omdat we 
geloven dat dit deugd zou doen voor onszelf 
én de wereld. Het gaat ons om een gezonde balans tussen het mannelijke en het 
vrouwelijke.” She&Company brengt vrouwen samen en biedt pittige, vakkundig 
onderbouwde ervaringen.

 PROGRAMMA

De rode draden doorheen het weekend zijn: 
Tijd en rust om te genieten, te zijn en te laten ontstaan. Kletsen, babbelen en 
praten met oude bekenden en nieuwe, boeiende madammen.  Een prettig, 
prikkelend aanbod aan ervaringen, begeleid door wijze vakvrouwen. Ruimte om 
eigen kennis te delen en kunde aan te bieden. Samen het huishouden van het 
kasteel beredderen en samen optutten zoals vele vrouwen dat voor ons deden. 
Verbinden met elkaar, het vrouwelijke en de wereld.

In de ERVARINGSSESSIES werken we rond de thema’s: lijf & leden, creatief & 
kunstig, vrouwenwijsheid en ‘wat met de wereld?!’. De concrete invulling hiervan 
is elke keer anders. Voor een update van de ervaringssessies, kijk op  
www.vrouwenfestival.be.

Het hele kasteel is ter onzer beschikking. We starten zaterdag om %u&" en 
ronden zondag af bij het vieruurtje. We werken afwisselend in grote en kleine(re) 
groep(en). Er is een gevarieerd programma dat ruimte laat voor eigen invulling 
en tijdsbesteding.  
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 PRAKTISCH

DATA:
! Laatste edities:
Festival !: za "# t/m zo "! maart $%"&
Festival "%: za $' t/m zo $( november $%"&

Van %u&" op zaterdag tot #$u"" op zondag.

BIJDRAGE
+ &!(,- incl. btw voor particulieren
+ &$(,- excl. btw voor professionals (factuur op bedrijfsnaam)

VROEGBOEKKORTING: Schrijf in & betaal voor !" januari !"#$ 
en ontvang ("+ korting!

VRIJDAGNACHT - ! voor de prijs van "
voorovernachting + ontbijt op zaterdag: '*,'" +. # GRATIS 
voorovernachting voor wie met ! (of meer) inschrijft

In de deelnameprijs zijn inbegrepen:
- ' professioneel begeleide sessies van telkens ! uur, kring-
momenten, een dansfeest, een verrassende voorstelling. 
- # overnachting, # x ontbijt, ! x lunch en ! x vieruurtje in 
een sprookjesachtige omkadering.
- Vrij gebruik van prachtkasteel en domein met !& ha natuur.

Niet inbegrepen zijn dranken uit de bar en een gerechtje dat elk 
meebrengt voor een verrassend buffet zaterdagavond.

De kamers zijn gedeeld, toeslag single kamer +'&,() pp per 
nacht. Indeling van de kamers gebeurt op basis van volgorde van 
betaling.

INSCHRIJVING
Mail naar admin@vrouwenfestival, je inschrijving is definitief na 
betaling.

VROUWENFESTIVAL VOOR IEDEREEN
Ken je andere vrouwen voor wie dit vrouwenfestival een heerlijke 
beleving zou zijn? Geef hen deze tip door, !"#$ is je laatste kans!

Wil je een vrouwenfestival organiseren op maat, contacteer  dan 
Tamara Lenaerts: 
tamara@she-and-company.be of T. &! ')* %%# $!(

&  C O M P A N Y
F u t u r i n g  t h e  F e m i n i n e



Ervaringssessies "#-"! mrt $%"&
 

ZINGEN ZOALS ZIJ ZONGEN

Waar stem en klank intuïtief worden ingezet om je unieke kracht te (her)
ontdekken. Waar kunnen zingen niet nodig is want klank en zang komen 
vanzelf. Waar vrouwen wild en ontembaar zijn. Waar je écht vrij bent, als 
je maar zingt… 

Waar je diep in jezelf vibreert met generaties vrouwen voor je. Waar je 
lichaam trilt op de klank van de oeroude trilling van de natuur. Waar je 
alle emoties, wensen en pijn kan zingen. Waar je écht bevrijd wordt, als je 
maar zingt… 

Opgeleid in Ierland als trancepriesteres. ‘Oerzang’ kreeg ik als geschenk 
bij mijn laatste inwijding met de taak het te delen met vrouwen dus… 

Stel je de grot voor in vroegere tijden, waar het vuur brandt en kruiden 
hun geur verspreiden, waar de vrouwen bijeenkomen om samen te zingen 
en dansen. Wij zingen zoals zij zongen!

Katrien Smeyers, 
Bezieler van OERZANG en Wild Women Rituals, Rouw- en Verliesbegeleiding, 

docent rituelen bij afscheid (www.tussenhemelenaarde.be)

WELKOM BOEZEM-VRIENDINNEN!

Kijk jij soms naar hen, naakt in de spiegel? Raak jij hen liefdevol, dankbaar, 
teder aan? Hoe boeiend zou het zijn om jouw borsten te voelen alsof het 
de eerste keer is? 

Onze borsten, die wonderlijke gift van moeder natuur. Ze maken deel 
uit van ons vrouwzijn, ze dienen ons in het moederschap. Voor de 
buitenwereld zijn het soms blik-vangers.

Misschien voel je nog de blikken die ooit op hen rustten. Of hoor je nog 
de woorden over jouw borsten. Ze worden aangeraakt door jezelf, je kind, 
je partner. Misschien waren ze ziek, werden ze onderzocht of geheeld. Zijn 
de herinnering aan deze aanrakingen warm of net niet?

Borsten, kussens van liefde, de beschermers van ons hart. Ze hebben 
elk een eigen verhaal. Laat ons hen beluisteren, ontspannen, zuiveren, 
aanraken. Hen zélf masseren, hen geven wat ze vragen en verdienen.

Kathleen Zwakhoven,  
" Dimensional Bodywork (www.kathleenzwakhoven.be)
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Extra vrijblijvend avondaanbod: ‘VAN WIE ZIJN DIE BORSTEN EIGENLIJK?’

Een eenvoudige, grappige, soms wat weemoedige causerie met een streepje muziek. 
Lieve De Meyer, ARTO Verteltheater vzw (www.arto-co.be)



Vrouwenwijsheid

DE KRACHT VAN SYMBOLIEK    

Waar denk je aan bij het zien van een fakkel, een hartje, een beeldje. En 
die oorbellen zijn niet ‘gewoon’ oorbellen. Zelfs reuk kan een symbool 
zijn. Waar doet de geur van rozen jou aan denken? Het symbool 
maakt een gevoel, een gedachte zichtbaar en tastbaar. Het heeft iets 
geheimzinnig.

Symbolen en rituelen brengen je in contact met een bredere en diepere 
werkelijkheid. Rituelen geven orde aan wat je overkomt. Als vrouw 
overkomt ons een natuurlijke cycli van overgangen. Je eerste menstruatie, 
het meisje wordt vrouw. Geboorte geven, de vrouw wordt moeder, de 
vrouw bezielt haar missie. Je verliest je vruchtbaarheid en geeft ontstaan 
aan iets nieuws. Hoe verliep dit voor jou tot nu toe? Wat wordt voor jou 
een belangrijke overgang?

We delen in elkaars wijsheid over onze vrouwelijke levenscirkel. Je kiest 
jouw symbool en ontdekt de ongekende kracht er van!

Caroline Meerschaert, 
Theatermaakster en Ritueelbegeleidster bij Cocona

De tweede sessie onder thema vrouwenwijsheid is nog in aanmaak. Lees hier 
de inhoud uit een vorige sessie: 

HELEND SPELEN MET DE TIJDLOZE VROUWENENERGIEËN IN ONS

De onschuldige deerne, hete teef, moederkloek, wijze heks. Deze 
archetypische energieën zijn steeds inherent in ons aanwezig ongeacht 
onze leeftijd of rol. Toch is er vaak een rem om ze ten volle te beleven.

In deze ervaringsworkshop krijgen we de kans om spelenderwijs de 
verschillende vrouwelijke levensenergieën in ons te exploreren, te uiten 
en te integreren. We gaan spelen en experimenteren met de licht- en 
schaduwzijde in ons. We worden meer heel door ze te belichamen op 
onze eigen authentieke manier. De ander is onze spiegel en tegenspeler 
op deze ontdekkingstocht. 

Kristin Verellen

Extra vrijblijvend avondaanbod: ‘VAN WIE ZIJN DIE BORSTEN EIGENLIJK?’

Een eenvoudige, grappige, soms wat weemoedige causerie met een streepje muziek. 
Lieve De Meyer, ARTO Verteltheater vzw (www.arto-co.be)
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IMPRO, VAN SPANNEND NIETS NAAR VERRASSEND VÉÉL

Maak kennis met het vrije spel van impulsen en bewegingen en geef 
ruimte aan je associatieve geest. Het is sàmen spelen, plezierig én 
ontroerend. Zonder acteur te zijn, in het spotlicht komen. We vergroten 
uit, zoomen in, fantaseren, lachen, fluisteren en roepen.

We experimenteren met herkenbare én absurde situaties. Allerlei 
personages en rollen die ergens in ons verstopt zitten, komen 
spelenderwijs tot leven. Samen creëren we zotte, stoute en mooie scènes. 

Ook onze kritische, vergeten en verboden vrouwen krijgen hun plek. 
Misschien leggen zij ons het zwijgen op of poneren ze ongenuanceerd 
hun waarheid. Nieuwsgierig naar welke stemmen jij over vrouwendingen 
hebt, over jezelf, over de man, over de buurvrouw?

Clichés? Impro versterkt, ontkracht, ventileert en relativeert. Speel de 
vrouw die je nooit wilde zijn. Of net wel.

Ingrid Crollet, 
Trainer-Coach, Impro acteur (www.echt-communicatie.be)

 
SCHRIJF JE WANGEN ROOD

Sensuele vrouw, kom mee erotische verhalen schrijven! 

Beleef een sessie vol ‘goesting’, plezier en intimiteit. Ervaar hoe verbindend 
en bevrijdend het is om met andere vrouwen te praten over seksualiteit. 
Al vertellend en schrijvend delen we onze erotisch getinte dromen, 
fantasieën of ervaringen. Je leert de kneepjes van het schrijven van een 
erotische scène, opwindend en stout, of net heel teder en kwetsbaar.

Al schrijvend kom je meer in contact met je vrouwelijkheid en seksualiteit. 
We maken ruimte voor ons sensuele zelf, waarmee velen van ons in de 
drukte van het dagelijkse leven het contact zijn kwijtgeraakt. 

Na deze sessie blozen je wangen en voel je je bomvol levenslust. En je 
neemt een zelfgeschreven erotische scène mee naar huis. 

Aag Vernelen,  
schrijfster en schrijfcoach (www.aagvernelen.be)



DE WERELD ZAL VROUWELIJK ZIJN OF ZE ZAL NIET ZIJN

Onze samenleving staat op een kantelpunt. Meer dan ooit hebben we alle 
stemmen nodig om de transitie te maken die onze planeet heel houdt ook 
voor de toekomstige generaties. Vrouwen en het vrouwelijke spelen een 
bijzondere rol in het vormgeven aan een ecorechtvaardige samenleving. 
Toch worden zij vaak niet gehoord. Ken jij Rosa Parks, Joanna Macey, 
Vandana Shiva, Fatima Mernissi, Martha Nussbaum of Carol Gilligan? 

We maken kennis met wijze vrouwen die een ander geluid laten horen, 
maar vaak niet beluisterd worden. En we ontdekken ook het andere geluid 
in onszelf, onze eigen minderheidsstem waar we niet altijd naar luisteren 
en waardoor we onszelf en onze goede intenties soms saboteren. 

Inspirerende boekenwijsheid, innerlijk reflectiewerk en hartverwarmende 
heldenverhalen: beleef het  samen met andere wijze vrouwen.

Fanny Matheusen, transitiepedagoog, 
 #ste Deep Democracyinstructor in België (www.goes-thing.be) 

 
GEVANGEN EN VRIJ, HIJ EN ZIJ

Sommige mensen worden gevangen geboren en andere bouwen zelf 
tralies om zich heen. Ze raken gevangen in hun relatie, in jaloezie, in ziekte 
of verdriet, in hun moederrol, in armoede of verslaving. Wat als we zelf 
letterlijk achter de tralies belanden of slachtoffer zijn? Hoe kijkt men van 
buiten naar binnen? Is er plaats voor vergeving en herstel voor dader en 
slachtoffer? Hoe verschillend vullen mannen en vrouwen die vragen in? 
Hoe kan vrouwelijke energie bijdragen aan dit facet van de maatschappij?

Gedurende vele jaren ga ik intens om met veroordeelden, schuldigen en 
onschuldigen. Ik bezoek zware criminelen in de dodencel in Texas en geef 
voetreflexmassage aan vrouwelijke gedetineerden in Antwerpen. Ik ervaar 
een constante: elke mens is meer dan zijn slechtste daad, heeft nood aan 
menselijk contact en heeft daar recht op. Via doe -en denk oefeningen 
deel ik mijn ervaring graag met jullie. 

Agnes Steenssens,  
Within-Without-Walls vzw (www.prisoninfo.org)V
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