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PROGRAMMA 3
E
 JIJ-TOP-SECRETARESSE 14+21-09-2017 

Na 2 succesvolle jij-top-secretaressedagen bij Hotel/Restaurant De Os & Het Paard te Deil in 2015 en 2016 organiseren 

wij een 3
e
 jij-top-secretaressedag in een andere setting en op een andere locatie. Voor de 3

e
 editie hebben we 2 dagen 

gepland. Op donderdag 14 & 21 september 2017 tussen 11.00 – 15.00 uur. Omdat de setting qua programma en locatie 

kleiner is dan in 2015 en 2016 zijn er 2 dagen gepland. Het programma op beide dagen is hetzelfde. Dit zal plaatsvinden 

bij Van Alles Wat Shop In Shop te Geldermalsen (Kerkstraat 49). 

De 3
e
 jij-top-secretaressedag heeft het thema: ‘Culinair Samen- en Netwerken brengt u het beste van twee werelden!’  

In uw vroege kinderjaren leerde u al dat u moest samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Sommige mensen zijn daar 

een kei in geworden, anderen worstelen nog steeds om het onder de knie te krijgen. Daardoor is netwerken voor de één dé 

manier om zaken te doen, en voor de ander een hels karwei. Samen eten bereiden, schept wederzijds respect en laat 

mensen open staan voor nieuwe ideeën.  Het is een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en te onderzoeken 

of je iets voor elkaar zou kunnen betekenen.  

Wat is Van Alles Wat Shop in Shop:                                                                                                                                                                  

Op 4 november 2015 openden Heleen Maij en Regina Bruinier het unieke concept VanAllesWat (shop-in-shop) aan de 

Kerkstraat 49 te Geldermalsen. In een verblijfsgebied met een hoogwaardige kwaliteit en uitstraling: mooie winkels en 

horeca sieren het centrum van Geldermalsen. Ca. 30 ondernemers verkopen van Van Alles Wat Shop In Shop 

hun producten. Het aanbod is zeer divers: kinder- en damesmode, accessoires als sieraden, tassen, shawls en paraplu's. 

Maar ook brocante, houten speelgoed,  mediterrane lekkernijen, streekproducten, snoepgoed in originele verpakkingen, 

woonaccessoires, vogeltaarten en nog veel meer. 

Ook verhuren ze een sfeervolle en intieme workshopruimte waar maandelijks diverse workshops worden georganiseerd. 

Zie ook: http://vanalleswatshopinshop.nl/Workshops-Events/ 

Mocht u aanwezig willen zijn op één van de 2 dagen? Meldt u dan snel aan. VOL=VOL! Er kunnen max. 10 personen per dag 

aanwezig zijn. In groepjes van 2 ga je aan de slag. Samen gaat u iets culinairs maken. Wat blijft nog een verrassing!  Tijdens 

het programma krijgt u voldoende gelegenheid om de hedendaagse problemen en obstakels waar u als management 

assistent/officemanager/(directie, junior, bestuurs, medisch)secretaresse tegen aan loopt te bespreken met de aanwezige 

deelnemers. 

U kunt de aanmelding sturen naar: info@gerardus-evenement-planner.nl. Vermeld uw naam, voor welk bedrijf u werkt, 

en op welke dag u aanwezig wilt zijn. Deze dag is incl. eten en drinken. De kosten zijn €34,50.  

2 maanden voor aanvang zult u een mail krijgen met het verzoek om het bedrag over te maken. Een factuur kan 

desgewenst gemaakt worden; geef dit bij de aanmelding aan.  

Deze dag wordt verzorgd door Yvonne Kervezee van TraktatieWorkshop uit Nieuwerkerk a/d IJssel. 

p.s.: Gratis parkeren kan bij Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen (parkeerterrein van Gemeentehuis Geldermalsen) 

 

http://www.traktatieworkshop.nl/ 


