Ladies only!
Mariet Janssen, manager van Lely Center
Venray, legt uit: "We hebben gekozen voor
het thema 'Er is meer dan de boerderij
alleen, ontwikkel jezelf'. Het is de bedoeling
om vrouwen te triggeren en we nodigen
hen dan ook uit om letterlijk en figuurlijk
uit hun comfortzone te treden. Want
juist daarbuiten is heel veel te zien en te
beleven, maar daar is wél lef voor nodig."
Het symposium wordt geleid door
Mevrouw de Boer: wij werken met vrouwen
uit de agrarische sector. Doel: in de eigen

kracht komen, en het heft in eigen hand
nemen. Vrouwen uit de agrarische sector
houden veel ballen in de lucht. We horen
vaak dat deze vrouwen zich iedere dag
geleefd voelen en aan het einde van de dag
denken: "Wat heb ik vandaag nu eigenlijk
gedaan?". Wij dagen vrouwen uit om goed
na te denken, overzicht te creëren en
duidelijke keuzes te maken. Wat wil JIJ
nu echt? Wat is nu precies datgene wat al
een tijd in je hoofd speelt, en wat er steeds
maar niet van komt? Wanneer ga je daar
tijd voor vrijmaken? Over 5 jaar? Als de
kinderen naar school gaan?

Of kom je naar het symposium en zorg je
ervoor dat het NU gebeurt? Daarvan krijg
je namelijk energie. Je bent trots op jezelf
als jij je doel hebt bereikt. Er komt meer
balans in je leven. Want NU gaan doen
wat je echt wil, dat kán! Hoe? Dat vertellen
we je graag op 27 februari. Het wordt
een bijzondere dag, misschien zelfs life
changing.
Aanmelden kan via:
info@ven.lelycenter.com of 0478-515745
We zien je graag in Venray!

Symposia in Rosso
Op 27 februari kleurt Lely de evenementenhal rood. Lely Center Venray organiseert een
uniek symposium voor agrarische vrouwen, met als thema 'Er is meer dan de boerderij'.
Meld je snel aan!

Symposia in Rosso
wordt georganiseerd
door

