Uitnodiging informatiebijeenkomst 17 oktober 2012
Het bestuur van Werk55plus-EL zit niet stil. Intussen hebben onze ingeschreven deelnemers een
uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst. De volledige tekst van deze uitnodiging
treft u hieronder aan.
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst dan kan dat natuurlijk, ook als u geen persoonlijke
uitnodiging ontving, via het hieronder genoemde emailadres.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst
Beste Werk55plussers-EL,
Na een succesvolle themabijeenkomst op 7 juni in Den Drempel, over solliciteren en rekruteren
via Social Media, is het tijd voor een nieuwe bijeenkomst.
Werk 55plus-EL is nu ongeveer een jaar actief om 55plussers te helpen met het vinden van
betaald werk. Om nog beter vanuit jullie behoeften, onze activiteiten voort te zetten, willen wij
graag nader kennis met jullie maken. Maar ook willen wij jullie deze middag veel ruimte geven
voor het uitwisselen van tips en ervaringen en het beantwoord krijgen van vragen. Want samen
weten we meer. Laat die ander zijn voordeel doen met jouw kennis en ervaring. Daarvoor
organiseren wij een bijeenkomst op:
Woensdag, 17 oktober 2012, van 14.00 – 16.00
In buurtcentrum “Den Drempel”
Halewijnstraat 47, 4875 CT Etten-Leur
De middag staat in het teken van elkaar beter leren kennen, antwoorden krijgen op vragen en
informatie uitwisselen. Eigen inbreng juichen wij zeer toe. Je bent dus van harte welkom als je
een onderwerp wilt belichten of op een andere manier een bijdrage wilt leveren. Neem daarvoor
contact op met onze voorzitter, Hans van Arkel, per mail: info@werk55plus-el.nl of via de
telefoon: 06-22526191.
Het programma is als volgt:
14.00 u. – 14.15 u. Inloop.
14.15 u. – 14.30 u. Welkom door de voorzitter, en wat gaan we doen in 2012-2013.
14.30 u. – 16.00 u. Informatie uitwisselen aan 4 thematafels: ICT en social media,
solliciteren, netwerken en ‘de ideeënbus Werk 55plus-EL’.
16.00 u.
Afsluiting door de voorzitter.
De kosten voor de middag bedragen 2 euro, inclusief 1 kop koffie/thee, te betalen bij
binnenkomst. Graag gepast betalen.
Aanmelden op: info@werk55plus-el.nl, vóór 10 oktober 2012!

