
 

 
 
 

 
Uitnodiging Artist’s Way vrouwencirkel 
 
Bij deze ontvang je een bijzondere uitnodiging. Een uitnodiging om deel te nemen aan een 
vrouwencirkel die zich gaat wijden aan het avontuur van haar eigen creativiteit.   
 
Hoezo?  
Een tijdje geleden kwam ik in aanraking met het boek The Artist’s Way. Het is geschreven door Julia 
Cameron en heeft als ondertitel: a spiritual path to higher creativity. Het boek bevat een 12-weken 
programma waarbij je leest en opdrachten doet die je meer in contact brengen met je eigen 
creatieve bron. Je oorspronkelijke bron, een bron van geluk die ieder mens heeft, maar die lang niet 
altijd toegankelijk is- omdat je er niet in gelooft, omdat je jezelf niet altijd de moeite waard vindt, 
omdat je bang bent voor je eigen licht, omdat je op andere wijze blokkades opwerpt, omdat andere 
dingen altijd voorgaan. Het boek geeft een leidraad om hier verandering in te brengen.  
 
Het lezen van het boek inspireerde mij om een groep te starten die dit programma samen volgt- 
maar dan uitgesmeerd over 12 maanden in plaats van 12 weken. Een groep met alleen maar 
vrouwen, waarin gedeeld, gevoeld en onderzocht kan worden.   
 
De eerste groep is in juni 2020 gestart, en het enthousiasme is groot. Zo groot, dat ik besloten heb 
om in januari 2021 een tweede groep te starten. Bij deze nodig ik je uit om daar aan deel te nemen.  
 
Wat gaan we doen?  
Een jaar lang komen we elke maand een zondag bij elkaar, waarbij je iedere keer een ander 
programma voorgeschoteld krijgt. Dat programma varieert van zingen tot spelen tot schrijven, en 
heeft telkens tot doel om je creatieve bron op een nieuwe wijze aan te spreken- zodat je jezelf en je 
eigen wijze van expressie kunt ontdekken. Dit doen we in verbinding met elkaar. Er is tijdens de 
dagen ruimte om te delen en elkaar te inspireren, maar we gaan ook gewoon mooie dingen maken 
en doen. Dingen waar je jezelf mee verrast, die soms ook moeilijk, spannend of ongemakkelijk 
kunnen zijn, maar die je hopelijk vooral veel vreugde gaan geven.  
  
Het boek is leidend voor dit avontuur. Een van de opdrachten die je in het eerste hoofdstuk krijgt, is 
dat je elke ochtend drie pagina’s vol schrijft. Het lukt mij vaak, niet altijd. Ik kan wel zeggen dat het al 
veel in beweging heeft gebracht. Beweging die echt over mij gaat. 
 



Deelnemen aan deze groep vraagt dus om commitment. Het boek is geen keurslijf, maar je intentie 
om elke dag te schrijven is wel wenselijk. Ook dat je ruimte maakt om dit avontuur aan te gaan. Dat 
je jezelf dat cadeau doet.  
 
 
Praktische info 
Kennismaking 
Op zaterdagmiddag 30 januari organiseer ik een kennismaking bij mij thuis, van 15 tot 17 uur. Ik 
vertel iets meer over de opzet van het programma en de bijeenkomsten, je kunt kennismaken met 
elkaar en met mij. Daarna kun je beslissen of je instapt. Ook als je de kennismaking hebt gemist, kun 
je deelnemen.  
  
De bijeenkomsten 
Er zijn in totaal 12 bijeenkomsten: 1 kennismaking, 10 workshopdagen, 1 afsluiting. De 
bijeenkomsten zijn gepland op zondagen, van 10.30 tot 16.30 uur. Ze vinden elke keer plaats in de 
buurt van Nijmegen, op z’n verst Arnhem. Ik zet voor elke bijeenkomst een andere workshopleider 
in. De start en afsluiting van de bijeenkomst verzorg ik. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.  
 
Data 
Op voorwaarde dat we elkaar het komende jaar gewoon live kunnen ontmoeten, heb ik de volgende 
data geprikt voor de bijeenkomsten: 
 
Zaterdag 30 januari (kennismaking) 
Zondag 7 maart 
Zondag 4 april 
Zondag 9 mei  
Zondag 6 juni  
Zondag 11 Juli  
Zondag 12 September (ovb) 
Zondag 10 Oktober (ovb) 
Zondag 7 November (ovb) 
Zondag 12 December (ovb)  
Zondag 9 Januari (ovb) 
Zondag 13 Februari (ovb) 
 
Kosten  
De kosten zijn € 75,- per workshopdag. De kennismaking is kosteloos, de afsluiting maken we samen. 
Ook geldt bij deelname je commitment aan het bijwonen (betalen) van minimaal negen 
bijeenkomsten. Het is mogelijk om in één keer, in twee keer of per keer te betalen. Het boek koop (of 
leen) je zelf.  
Er is plek voor 12 mensen, ik start bij minimaal 6 aanmeldingen. Aansluiten kan tot 7 maart, daarna 
sluiten we de kring.  
 
Meer informatie of aanmelden  
Tot zover mijn uitnodiging en informatie. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust. Wil je deelnemen? 
Stuur mij dan een mail (jesse@onderwoorden.nu) of bel me (06-15559832). Tot slot: deze 
uitnodiging is voor jou, maar mogelijk ken je mensen die hier erg blij van worden. Het is fijn als je 
deze uitnodiging dan doorstuurt.  
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