HOOR JIJ DE ROEP VAN ‘JE WILDE ZIJN’?

Onze “Wild Sister Circles” zijn dé plek om je ongetemde vrouw te zoeken, te vinden en te delen.
Waarom?
Omdat we ons verlangen willen volgen!
Omdat we terug in onze ONGEREMDE KRACHT willen komen.
En omdat we ons nu éénmaal ONGETEMD en VRIJ willen UITDRUKKEN.
En ook…
Omdat we met vrouwendingen zitten die we soms zélf niet van snappen
Omdat we soms geen blijf weten met onze seksualiteit en vuur.
Omdat we soms iets te “regelen” hebben onder elkaar.
Omdat we elkaar kunnen aanraken, knuffelen, besnuffelen zonder meer.
Omdat we soms héél, héél kwaad op onszelf en elkaar zijn.
Omdat we véél creatiever zijn dan we zelf geloven.
Omdat we zelf iets willen najagen, alleen omdat het kan.
Omdat we onze shit op onze zusters en broers, moeders en vaders, collega’s, kinderen, buren,
partners projecteren…
Omdat we het waard zijn.
Omdat we willen wenen en lachen zonder te weten waarom.
Omdat we willen uitdagen, spelen zonder genomen te worden.
Omdat we zélf grenzen willen aangeven. Waar, wanneer en hoe we willen.
Omdat de tijd van enkel maar leuk, mooi en aardig voorbij is.

Door en voor wie?
Uw gastvrouwen, AKA wild sisters, zijn Els Vrints en Betty Jeuris. Wij staan ten dienste van elke
vrouw. Met of zonder ballen. Vanaf 18 tot je er bijna bij neervalt. Deze cirkels zijn enkel op
uitnodiging. We willen er diep, serieus invliegen zonder mogelijke nieuwkomers te bruskeren,
vandaar een groep van “bekenden” of “vriendinnen van bekenden” met een maximum van 16
deelnemers.
De eersten zijn erbij.
Wanneer?
Najaar 2018
-

Zondag 7 oktober 2018
Zondag 11 november 2018
Zondag 16 december 2018

Voorjaar 2019
-

Zondag 20 januari 2019
Zondag 24 februari 2019
Zondag 24 maart 2019
Zondag 19 mei 2019
Zondag 23 juni 2019
vrijdag 26 april tem zondag 28 april: XL-circle (3 dagen zonder overnachtingen)

Telkens van 10.00 tot 18.00u. met inloop vanaf 9u30
Waar?
In “DE STAL”, Laarstraat 24, 2520 Ranst (tenzij anders gecommuniceerd)
Bijdrage?
125€/dag (incl BTW, lunch, koffie/thee, parking, een tuin, goed gezelschap onder elkaar,
kussengevechten, puppypiling, Els en ik, en een factuur als je dat wil).
Inschrijven via betty@i-taurus.be. Bevestig je deelname door je storting op
BE43 7340 3948 7901. Vermelding: WSC + datum workshop + je naam.
GRAAG TIJDIG INSCHRIJVEN OM ANNULATIES TE VOORKOMEN.

Héél graag tot op één of meer van onze Wild Sister Circles!
Liefs en stouts,
Betty en Els

