
INSPIRATIEDAG 2018
De Inspiratiedag 2008 is georganiseerd door de Vrouwen van Nu 

afdelingen Lonneker|Enschede, Hengelo en Borne e.o.

Thema ‘Vrouw en Techniek’
Datum Dinsdag 9 oktober 2018  10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur
Locatie Enschede, De Grolsch Veste (stadion FC Twente)
 Colosseum 65, 7521 PP Enschede
 Goed bereikbaar per trein, station Enschede Kennispark

PROGRAMMA
Er wordt gestart van 10.00 -10.30 uur met een gezamenlijk programma met o.a. 
een optreden van de Nostra Dames. Vier vrouwen zingen a capella heel verschillende 
soorten liedjes in het Nederlands, Engels, Frans en Twents. 
Vanaf 10.45 uur starten de workshops. 
U neemt gedurende de dag deel aan 3 workshops. 
De middag eindigen we weer gezamenlijk met een 
verrassende technische afsluiting van de dag.

AANMELDEN en KOSTEN
Niet leden zijn ook van harte welkom. Kosten voor leden 
€ 27,50 pp, kosten voor niet leden € 32,50 pp, dit is 
inclusief koffie/thee, lunch en deelname aan 3 workshops. 
U mag uw voorkeur aangeven voor maximaal twee 
workshops. De derde workshop wordt een verrassing.

Aanmelden kan vanaf 15 mei tot uiterlijk 15 september 2018

1  Stuur een e-mail naar Inspiratiedag2018@gmail.com.
 Vermeld daarbij uw naam, uw afdeling, eventuele 
 bijzonderheden (bijv. slecht ter been, vegetarisch) en uw   
 voorkeur voor deelname aan max. 2 workshops. 
 Uw eigen bijdrage kunt u overmaken op: bankreknr. 
 NL37 RABO 0373 0511 07 t.n.v. Vrouwen van Nu Overijssel

2 Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich ook opgeven bij 
 uw eigen afdelingsbestuur.   

Uitgebreidere informatie over deze inspirerende dag treft u aan op de website: 
www.vrouwenvannu.nl/overijssel

mailto:Inspiratiedag2018@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/overijssel
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Drones en het maken van foto’s
Een drone wat is dat? 
Hoe werkt een drone?
Cursusleiding: Wouter Borre

Djembé
Samen in Ritme & Muziek met hoofd, 
handen en hart in West-Afrika
Cursusleiding: Paul Op de Weegh 

Mini kroniek
Film jouw persoonlijke verhaal met 
jouw eigen mobiele telefoon 
Cursusleiding: Masja de Roy

Stem en zang
Wat kun je met je stem? Stemoefe-
ningen, zang en technisch samenspel
Cursusleiding: zangpedagoge 
Lenie Stappers

Vrouw en techniek
Creatief, zelf bezig zijn met 
technische proefjes

Robotisering in de Zorg
Hoe kun je techniek inzetten in 
de Zorg?
Cursusleiding: Somaya Ben Allouch, 
Lector Saxion Hogeschool

De Grolsch Veste
Een wandeling door het stadion 
van FC Twente
Begeleiding: vrijwilligers stadion

Gezondheid van Nu
Voeding, Beweging en Mindset, naar 
een optimale gezondheid.
Cursusleiding: Diana (leefstijlcoach en 
voedingsdeskundige) & Wim 
Snellenberg (manueeltherapeut en 
mental coach)

Zie het maar eens…?! 
Door het opzetten van een ervarings-
bril kunt u zelf beleven hoe de wereld 
ervaren kan worden door iemand die 
slecht ziet.
Cursusleiding: Patricia Nijland-
Bekkersens (werkzaam bij expertise 
organisatie Bartiméus)

M.C. Escher
We kennen allemaal wel de teke-
ning van Escher waar een waterval 
op staat die weer ‘omhoog stroomt’. 
Een onmogelijkheid natuurlijk. Waar 
komen die tekeningen met onmoge-
lijke figuren dan vandaan? Hoe halen, 
ook nu nog steeds, kunstenaars 
inspiratie uit dit onderwerp? 
Een klein kijkje in de keuken met 
veel, vaak verrassende, plaatjes.
Cursusleiding: Nico Alink

WORKSHOPS
U neemt deze dag deel aan 
3 workshops. U mag uw voorkeur 
aangeven voor twee workshops, 
de derde workshop wordt 
een verrassing.


