
Feestprogramma 
10 jaar 
Kennisplein

10 jarigjubileum!

Kennisplein bestaat dit jaar 10 jaar en dat willen we graag vieren met 
eenieder die actief is in de stad Groningen als vrijwilliger, buurtinitiatief 
of via een participatiebaan. Op twee verschillende momenten staan we 
hierbij stil. Voor beide momenten willen wij u graag uitnodigen

Op donderdag 23 mei 2019 van 9.00 tot 13.00 uur vieren we 10 jaar 
Kennisplein met het aanbieden van een workshopcarrousel. Op die 
ochtend kan je deelnemen aan drie verschillende workshops van een uur.

Op donderdag 27 juni 2019 van 13.30 tot 17.00 uur staan we stil 
bij 10 jaar Kennisplein, met onder andere:

Ÿ Een theatercollege onemanshow van Jaap Vriend
Ÿ Vertonen van de film tien jaar Kennisplein
Ÿ Uitdelen van een Glossy over tien jaar Kennisplein
Ÿ Een pubquiz door Rein de Vries
Ÿ Complimentenloket
Ÿ Presentatie van nieuwe website en nieuwe naam Kennisplein
Ÿ Lekkere hapjes en drankjes

Aanmelden voor deze speciale festiviteiten kan 
via link050.nl/kennisplein of kennisplein@link050.nl

Meld je 

nu aan



Een
nieuwe
naam!

Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Hoe je dat doet? 
Dat en meer ontdek je tijdens het theatercollege 'De negen open deuren', een 
onemanshow van Jaap Vriend. Jaap Vriend komt speciaal naar Groningen om 
10 jaar Kennisplein met ons te vieren

Theatercollege 'De negen open deuren'
In het theatercollege 'De negen open deuren' brengt trainer Jaap Vriend in een 
rond verhaal op een luchtige en vermakelijke wijze negen basiscommunicatie-
technieken. Het college is interactief. Jaap vertelt het verhaal op theatrale 
wijze, vol herkenbare anekdotes en voorbeelden.

Locatie: Der Aa-Theater, Akerkstraat 11 te Groningen

Kennisplein viert in 2019 het 10 jarig bestaan!

Recensies

"Jaap doet precies wat hij belooft: de inhoud van 

het theatercollege is voor iedereen herkenbaar. 

Onze vrijwilligers heeft het stof tot nadenken 

gegeven, over zowel privé- als werksituaties. 

En vooral was het leuk!"

Activiteitenbegeleider Lottie Burgmans, 

Envida Wijk- en Verpleegzorg Maastricht

"Een prachtige mix van hele zinnige informatie 

over het onderwerp, stand-up comedy en 

interactie tussen deelnemers. Heel erg boeiend, 

vanwege o.a. de mooie voorbeelden en de humor; 

plezierig om aan mee te doen!"

Nico Schoen, loopbaancoach bij Bureau Netwerk

Theatercollege tijdens 10 jaar Kennisplein!
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