PERSBERICHT
Zenderen, 15 augustus 2016
Verse inspiratie in de zandbak
Zomerfestival ‘Beleef De Zandbak’ in De Zwanenhof in Zenderen, 25 en 26 augustus
Ben je terug van vakantie en ga je alweer bijna aan het werk? Op zomerfestival Beleef de Zandbak
kun je meedoen aan een workshop ‘Eerste hulp bij tegenzin’. Maar er is veel meer te beleven op
deze dagen in De Zwanenhof. Zo kun je een workshop ‘Met LEF leven’ meemaken; aan de hand van
een ‘Krachtmeter’ naar je eigen organisatie kijken; leren hoe je grip krijgt op onderstromen in teams
of met legosteentjes aan de strategie van je bedrijf bouwen. Tussen de workshops door kun je je
laten masseren, de nieuwste (management) spellen spelen of een speedcoaching met paard
ondergaan. Op donderdagavond is er een spetterend optreden van beroepsverwonderaar Mondo
Leone.
Het team van De Zwanenhof zorgt deze dagen voor overheerlijk eten en drinken.
Zomerfestival ‘Beleef de Zandbak’ is voor iedereen die zich professioneel met
organisatieontwikkeling en leren bezighoudt en zich heerlijk wil onderdompelen in een vernieuwend
aanbod van vele toonaangevende trainers. Er zijn meer dan 50 workshops en activiteiten op het
gebied van leiderschap, coaching, teamontwikkeling, nieuw organiseren, communicatie en
verandering. Dompel je samen met vakgenoten een of twee dagen onder en ga zo met verse
inspiratie én verse contacten het najaar in.
Praktisch
Waar

De Zwanenhof , Retraitehuisweg 6 – 7625 SL Zenderen

Wanneer

Donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2016 vanaf 9.00 uur
Inschrijven kan voor twee dagen of voor een van de twee dagen

Voor informatie

Meer informatie en inschrijven: www.beleefdezandbak.nl

Noot voor de redactie:
Meer informatie bij Sanny van Essen |06-11344487| of Marjan Engelen | 06-29018182| of per mail:
welkom@beleefdezandbak.nl
Er is een beperkt aantal perskaarten beschikbaar. Wilt u aanwezig zijn en verslag doen van ons
festival? U bent van harte welkom. Neem dan contact met ons op. Op de dagen zelf maken wij zowel
film als beeldmateriaal (door professionele fotografen) dat u vrij mag gebruiken.

