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Op zondag 8 maart 2015
Internationale Vrouwendag zeggen wij:

Ja, ik wil dat je er bij bent in de trouwzaal! 

Ja, ik wil uit de bijstand

Ja, netwerken leidt tot emancipatie en vooruitgang



12:30 - 13:00  Inloop en Workshopindeling

13:00 - 13:10  Opening dagvoorzitter Annemiek Onstenk hoofdredacteur Qracht 500

13:10 - 13:15  Welkomstwoord door bijstandsvrouw Monique Dirven
13:15 - 13:20  Muzikale Ice Breaker. Breakdance door Stefan Dirven &

  Robert-Jan Dirven van de Floorillaz

13:20 - 13:30  Schitterende privé verhalen van 3 bijstandsvrouwen uit de vorige groepen.

  Annemiek introduceert haar boek, “Spiegelbeeld vertel eens even” en

  Nana en Xiolena vertellen over hun succesplan. 

13:30 - 14:30  Mijn Maya Missie en Bekroning door locoburgemeester Bob Bergkamp
14:30 - 14:45  Dansoptreden door buikdanseres Badra Falak
14:45 - 16:00  Plenaire workshop: Badra Falak leert je al dansend te netwerken

14:45 - 16:00  Workshop keuze, ronde 1 en 2: 

   Workshop: Ja, ik wil leren netwerken en kneepjes van het vak kennen 

   Workshop: Ja, ik wil een hennatatoeage van jou 

   Workshop: Ja, ik ruil mijn edelsteen met jou

   Workshop: Ja, ik wil leren voor mezelf op te komen
   Workshop: Ja, ik wil je leren kennen in een meditatie
   Workshop: Ja, ik ruil mijn zelfgemaakte sleutelhanger met jou

   Workshop: Ja, ik laat me verrassen
16:00 - 16:10 Voor iedereen een cadeautje in de trouwzaal

16:10 - 16:40  Certi� caat uitreiking door Leida Rasing, 

  Dagelijks Bestuurder Divosa (vereniging van managers en directeuren van sociale diensten)

16:40 - 16:45  Afsluiting inhoudelijk dagprogramma 

16:45 - 18:00  Opening creatief netwerkbu� et: Lekker vers eten, warm en koud bu� et 

Meld je vóór maandag 2 maart 2015 aan via: herma.haan@broodenrozen.nl
Vanwege beperkt aantal plaatsen is aanmelden Verplicht. Let op: Inschrijving workshop bij binnenkomst.
Na aanmelding ontvang je in de eerste week van maart een ontvangstbevestiging. Adres locatie: Trouwzaal. Grote Markt 38, Breda.

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke 
religieuzen in Nederland via KNR, PIN.

www.broodenrozen.nl
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Met bijzonder dank aan de 
partners en sponsors:

Afgelopen maanden hebben wij, bijstandsvrouwen 

van stichting Brood en Rozen, met succes de zeer 

intensieve Brood en Rozen Leergang gevolgd. 

Vanuit Zingeving en Spiritualiteit staan wij nu 

sterker in onze schoenen en kijken uit naar onze 

kansen in het Leven en op de Arbeidsmarkt. Nu 

we de � nish hebben gehaald worden we op 

zondag 8 maart 2015 bekroond. Met een nieuw 

netwerk, waarbij we ook genetwerkt hebben met 

hogeropgeleiden, en stoer cv opzak ontvangen wij 

onze felbegeerde certi� caten. Kom jij ook met ons 

netwerken en interessante workshops volgen? Wil je 

deze feestelijke kans niet missen? Dan zie ik je graag 

in de trouwzaal van het oude stadhuis in Breda!

Ja, ik wil op 8 maart. Wil jij ook? 


