Meidengroep ‘BDP’ 2019-2020
Voor ‘Buitenplaats de Poel’ is een speciaal programma ontwikkeld voor meiden van 12 tot 18
jaar. Dit programma heeft een opbouw waarin de
eerste bijeenkomsten voornamelijk gericht zijn op
elkaar ontmoeten en kennismaken. Wanneer er
voldoende veiligheid en vertrouwen is binnen de
groep, kan dit worden uitgebouwd.
Het doel is om verschillende thema’s te behandelen
die van toepassing zijn voor meiden in bovengenoemde leeftijdscategorie. Hierbij valt te denken
aan: grenzen, vriendschappen en relaties, zelfvertrouwen en verslavingen. Het betreft een afwisselend programma met verschillende activiteiten. Ze
worden uitgedaagd en leren zichzelf (en de ander)
beter kennen. Voor andere bijeenkomsten worden
gastsprekers uitgenodigd om informatie te geven
over verschillende onderwerpen.
De bijeenkomsten vinden iedere eerste dinsdag van
de maand plaats op ‘Buitenplaats de Poel’. De
avond start om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
Het is niet verplicht om het complete programma
te volgen, deelnemers kunnen ook enkele avonden
bijwonen.
Ben je enthousiast geworden? Neem dan snel
contact op met onderstaande collega’s.

Voor meer informatie en deelname neem contact
op met:
Elisa Zühlsdorff: 06-57994212
Elsbeth Voskamp: 06-51880690
Mail: info@buitenplaatsdepoel.nl

Jaarplanning meidengroep 2019-2020 :
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DATUM

ONDERWERP

Dinsdag 3 september
Dinsdag 1 oktober
Dinsdag 5 november
Dinsdag 3 december
Dinsdag 7 januari
Dinsdag 4 februari
Dinsdag 3 maart
Dinsdag 7 april
Dinsdag 12 mei
Dinsdag 2 juni
Dinsdag 7 juli

Make-up avond ; wat zegt je spiegelbeeld?
Kookavond; sharing en dining
Winnen en verliezen (spelletjesavond)
Social media (gastspreker JIP)
Grenzen (boksen)
Wie ben ik? (kletspot / kwaliteitenspel)
Seksualiteit / Loverboys (gastspreker)
Over de lijn
Verslavingen (gastspreker Tactus)
Paardencoaching
Afscheids-BBQ

De data van de jaarplanning zijn onder voorbehoud
en kunnen worden gewijzigd.

Buitenplaats de Poel | De Poel 1 | 7345 EA | Wenum Wiesel (Buitengebied Vaassen)

