Sedna Emmen organiseert in samenwerking met vrijwilligers

VRIJWILLIGERS INSPIRATIE PODIUM!
ZOMERSCHOOL

Heb je zin om je te laten inspireren en anderen te ontmoeten.
Kom naar de VIP Zomerschool.

Wie! Alle vrijwilligers in de gemeente Emmen
Wat! Een week lang inspiratie d.m.v. workshops
Een greep uit de workshops: Kijk over de grenzencreatief met… – dementievriendelijke buurt- tuinen wat te doen bij kleine huis/tuin ongevallen -NLPhoog gevoeligheid, en nog meer!

Waar!

In Emmen: Hooggoorns 11
In Klazienaveen: WGC De Blokken, Van Echtenskanaal nz 161

Wanneer! Vanaf 28 juni t/m 1 juli
Informatie Workshops en tijden: zie achterzijde en op de Website:
www.vipemmen.nl

Aanmelden: voor 21 juni 12.00 uur: Mailen : vrijwilligersschool@sednaemmen.nl
Bellen: 0591- 745210
Aanmelden kan tot 21 juni – VOL is VOL. Bij onvoldoende deelname gaat de workshop niet door.
Geef bij uw aanmelding de workshop van uw 1e en 2e keuze door.

Let op! Vol is vol

Wist u dat:
Er in de wintermaanden een school is waar je deze en nog meer workshops en trainingen kunt
volgen?
Bij de VIPschool, (inspiratie podium voor en door vrijwilligers) wordt, in samenwerking met
vrijwilligers, een inspirerend en leuk programma gemaakt. Doet u mee!
Wanneer? Van oktober t/m april.
Zie info op onze websites!

Zomerschool programma:
Dag

waar

tijd

Workshopinfo, (alle workshops duren een uur)

28 juni

Hooggoorns
Emmen

13.30

NLP,
Communicatie, nog niet zo gemakkelijk

Hooggoorns
Emmen

15.00

Wilt je meer over vogels weten?
Kom naar de workshop, vogels kennen!

Klazienaveen

19.00

Kijken over grenzen, de Afghaanse cultuur.
(Afghaanse eten en hapjes en kleding) 󠆲

Hooggoorns
Emmen
Hooggoorns
Emmen

13.30

Hooggevoeligheid, een boeiend onderwerp

15.00

Wat voor tuinman/vrouw ben ik en welke tuin past
bij mij

Klazienaveen

9.30

Creatief aan de slag. En klein cadeautje, zó
gemaakt!

Klazienaveen

11.00

Dementie vriendelijk in de wijk.
We kunnen allemaal de tips gebruiken uit deze
workshop!

Hooggoorns
Emmen

19.00

Geluk, weetjes en ervaringen. Geluk is meer dan
een gevoel. In deze workshop ontdek je dat je
geluk, in huis hebt.

Hooggoorns
Emmen

10.30

Resultaat gericht denken, helpend voor iedereen!
Wil je tips om actief bezig te zijn met het bereiken
van jouw wensen, deze workshop is dan iets voor
jou!

Hooggoorns
Emmen

13.30

Wat te doen bij kleine ongevallen in huis/tuin. Een
workshop waar iedereen wat aan heeft!

29 juni

30 juni

1 juli

