
                                                                       

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bronckhorst en de Dr. Wittenbergstichting. 

Voor meer info kijk op https://debagagedrager.nl/projecten/de-boer-op-in-bronckhorst/  

 

 
 
De Boer op in Bronckhorst 
Spelenderwijs in gesprek met het bordspel voor meer begrip en betrokkenheid 
 
 
Start training voor spelleiders in Bronckhorst. 
Locatie: Kulturhus in Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
 
Voor wie:  
Voor inwoners uit Bronckhorst die het spel willen gaan inzetten voor de inwoners van Bronckhorst. 
Als je niet in Bronckhorst woont, maar je wilt het spel wel inzetten als spelbegeleider in de gemeente 
Bronckhorst, dan is dat ook mogelijk. 
 
De training bestaat uit: 
Dagdeel 1: donderdag 13 juni, 18.45 - 21.30 uur.  
introductieworkshop, waarbij 5 werkvormen gepresenteerd worden 
 
Na afloop van dagdeel 1:  
- krijg je een bordspel mee en 2 uitbreidingssets naar keuze. 
- ga je oefenen met het bordspel en/of uitbreidingssets 
- kun je zelf kiezen hoe en waar je het spel wilt inzetten,  
- belangrijke voorwaarde is dat de activiteiten in de gemeente Bronckhorst plaatsvinden. 
 
Dag 2: Training: donderdag 4 juli – 10.00 - 16.00 uur.  
Op deze dag ga je oefenen als spelbegeleider, je kunt zelf kiezen welke werkvorm je wilt inzetten. 
Je krijgt tips en adviezen van ervaren speltrainers. 
 
Wat verwachten we van jou: 
- dat je na afloop van de training het spel minimaal 3 keer gaat inzetten op een locatie in Bronckhorst 
- dit kan zijn op je eigen (vrijwilligers)werklocatie, je kunt ook zelf op zoek naar een locatie, om 
spelbijeenkomsten te organiseren, zoals in dorpshuizen of bibliotheek. 
- dat je actief in Bronckhorst kijkt naar mogelijkheden om het spel in te zetten. 
- dat je minimaal 1 keer beschikbaar bent bij grotere publieke evenementen, waarbij we met Een 
Steekje Los? op (informatie)markten staan om meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld in de Week 
tegen de Eenzaamheid, Dag Psychische gezondheid of Week van de Psychiatrie, Autismeweek, Dag 
van de beroerte, Alzheimerdag etc. Dag, tijd en locatie is in overleg. 
 
Daarnaast ben je vrij om het spel naar keuze in te zetten en toe te passen, in je eigen 
werkveld/omgeving, ook al is dat buiten Bronckhorst. 
 
Wat bieden we jou: 
- gratis training van 1,5 dag 
- gratis bordspel en 2 uitbreidingssets naar keuze 
- promotiematerialen om in te zetten 
- publiciteit voor jouw activiteiten 
- alle gelegenheid om vragen te stellen en ondersteuning te vragen. 
- de mogelijkheid om ervaring op te doen, samen met het team van De Bagagedrager en aan te 
sluiten bij bestaande activiteiten en evenementen. 
 
Uitwisselingsdag: na een half jaar 
- voor de spelbegeleiders om ervaringen te delen 
- en nieuwe werkvormen te leren kennen 
 
 
Aanmelden: voor 1 juni 2019 via dit aanmeldformulier 

https://debagagedrager.nl/projecten/de-boer-op-in-bronckhorst/
https://forms.gle/Sn6SygaGauN7jaUH6

