
Zij, altijd opnieuw zij
die ene vrouw

mijn levensgezel
de stille maagd en liefhebbende moeder
de waanzinnige heks, de hongerige hoer,

de oude wijze vrouw.
Zoveel ikken die me oproepen

om onversaagd
de weg der vrouwen te gaan.

Claire vanden Abbeele

Lieve vrouwen,

Houd je van buiten zijn, de wind door je haren, prachtige zonsondergangen, stilte, droog-
vallen en einden lopen midden op zee, verrukkelijke biologische, vegetarische maaltijden, 
aandachtig zijn? 

Wil je je verlangens onderzoeken, daarmee zonder schaamte of schuld naar buiten komen? 

Wil je je vrouwelijkheid verkennen, je rafelrandjes, je gemis als kind, je aarzelingen …? 

In de bedding van een groep vrouwen en ons programma als gids is daar alle gelegenheid toe.

Wij – Inge Jager en Jane Coerts – begeleiden wederom een retraite voor vrouwen op het Wad. 
Het thema is ‘Ont-moeten in verlangen’.  
De eindeloze ruimte om ons heen gebruiken we als toegangspoort om ons over te geven aan  
de eindeloze ruimte in onszelf en daarin op zoek te gaan naar onze verlangens: groot, klein,  
spannend, zacht, concreet, nog amper vast te pakken etc. 

Je ervaart hoe je je verlangens kunt gebruiken om je levensenergie te voeden, waardoor  
je je levendig en vitaal gaat voelen.



We gaan in Harlingen aan boord van De Ambulant. Deze klipper uit 1904 is ruim en  
verwelkomend. Je kunt er goed samen zijn en er is voldoende ruimte om op jezelf te zijn. 
 
Op vrijdag 24 augustus verzamelen we om 18.30 uur en als het weer en getij het toelaten 
gaan we om 20.00 uur ‘t Wad op.  
Er is ruimte voor 18 vrouwen. Op woensdag 29 augustus meren we rond 16 uur weer aan in 
Harlingen (als je je verblijf met twee dagen wil verlengen, dan kan dat. We hebben de boot 
aansluitend aan deze retraite gehuurd voor de gemengde uitwaaigroep).
 
De investering voor de retraite ‘Ont-moeten in verlangen’ bedraagt € 625,00.  
Dat is inclusief btw, boothuur, schipper en maat, eten en drinken aan boord,  
de kok en onze begeleiding. Als je je opgeeft en betaalt voor 1 november ontvang  
je € 100,00 korting en betaal je € 525,00.
De investering voor de aansluitende gemengde uitwaaidagen bedraagt  € 200,00.

Voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Jane. Zij is verantwoordelijk voor de in-
schrijvingen en verdere voorbereiding. Het programma en de begeleiding ter plekke is in ons 
beider handen.

Het retraitebedrag kun je overmaken op rekening NL90 TRIO 0197 8099 36 ten name van 
Stream te Vinkeveen, o.v.v. De Ambulant 2018 ‘Ontmoeten in verlangen’. Vermeld alsjeblieft 
duidelijk je voor- en achternaam. 

Hartegroet en hopelijk tot op De Ambulant!

Inge en Jane (06 1554 7221, jane@streamsite.nl)


