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Hartelijk welkom bij Power Veer-

kracht op leeftijd  Zoetermeer. 

 

Power wordt/werd in diverse ge-

meentes uitgerold en is inmiddels 

een volwaardig initiatief vanuit Power 

Nederland en Gilde Nederland in di-

verse gemeentes. Het Gilde Zoeter-

meer heeft in dit verband een sa-

menwerking met de Waterbuurtvere-

niging. 

In dit Bulletin leest u iets meer over 

de initiatiefnemers in Zoetermeer die 

zich als ‘begeleiders’ van de Work-

shops hebben laten opleiden, maar 

ook data met betrekking tot de  

Workshops die gehouden gaan wor-

den. 

 

Wie zijn wij ? En waarom Power? 

 

Vanuit de Waterbuurtvereniging zijn, 

de voorzitter Yvonne Schols en be-

stuurslid Cristina Mercuri, via de 

penningmeester Klaas Veldkamp in 

aanraking gekomen met Power. Om-

dat het concept een aantrekkelijke 

vorm van workshops geven is voor 

+/- 55+, waren wij heel snel  

geënthousiasmeerd. Onze nieuwsgie-

righeid was gewekt. Dankzij Klaas en 

Jan te Riele (voorzitter Gilde Alphen 

a/d Rijn) hebben wij ons laten infor-

meren hoe wij dit kunnen vorm ge-

ven in Zoetermeer. Allereerst zijn wij 

met de gemeente Zoetermeer in ge-

sprek gegaan of dit project in aan-

merking komt voor subsidies. 

De gemeente was zeer enthousiast 

omdat Power in Zoetermeer nog niet 

bestond en zeer zeker een maat-

schappelijk doel bedient. Sabrina 

Verbarendse verzekerde ons dat zij 

dit project van harte ondersteunt en 

aanmoedigt. Tevens helpt zij met de 

PR voor het uitrollen van power in 

Zoetermeer. 

Vervolgens kwam Gilde Zoetermeer 

in beeld. Samen met de huidige 

voorzitter Jan van de Graaf, hebben 

wij een manier gevonden om Power 

in Zoetermeer vorm te gaan geven. 

De samenwerking Gilde Zoetermeer 

en Waterbuurtvereniging was gebo-

ren. 
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Cristina en ondergetekende 

hebben zich ontwikkeld tot begelei-

ders van de Workshops en Klaas 

Veldkamp is mede vormgever en 

penningmeester van Power Veer-

kracht op leeftijd Zoetermeer (wij 

zijn o.a. buitengewoon actief in de 

Waterbuurtvereniging. 

 

Inmiddels is er een programma voor 

dit jaar en het eerste half jaar in 

2020. Om een beetje beslagen te ijs 

te komen gaan we het doen zoals 

hieronder beschreven: 

 

Allereerst is er een Try Out vanaf 8 

november, elke vrijdagmiddag van 

13.30 uur tot 16.00 uur, tot en met 

6 december. U kunt zich nog in-

schrijven voor deze workshops. Om-

dat het een Try Out is zijn de work-

shops gratis. Wij verwachten wel van 

u dat u, na de workshops, Cristina en 

mij van feedback kan voorzien met 

betrekking tot uw ervaringen in de 

Workshops. 

 

Dan het serieuze werk: 

 

Een proeverij op 10 januari 2020 in 

Buurthuis ’t Anker, aanvang 12.30 

tot 17.00 uur (gratis). Zoetermeer-

ders kunnen deelnemen aan mini-

workshops om zich vervolgens in te 

kunnen schrijven voor de werkelijke 

Workshops. 

 

Op 7 februari starten wij met de eer-

ste serie Workshops. Elke 2 weken 

op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 

16.00 uur in Buurthuis ’t Anker (wa-

terbuurtvereniging) Schuitwater 2 

(ingang het Anker) wijk 15. De data 

voor deze workshops: 07- 21 februa-

ri, 06- 20 april en 3 maart. 

 

De 2de serie Workshops start op 17 

februari en zijn we te gast in Buurt-

huis ’t Span in de wijk Noordhove, 

Sullivanlijn 31 wijk 28.          

Ook daar zullen de Workshops om de 

2 weken gegeven worden nl: 

17 april, 1- 15 en 29 mei, 12 juni de 

laatste. 

 

Let wel, indien u inschrijft, schrijft u 

zich in voor 5 workshops met ieder 

een eigen thema. 

 

Het moment waarop u zich kunt in-

schrijven volgt in een volgend 

Nieuws- Bulletin. Ook zullen daarin 

de kosten bekend worden gemaakt. 

 

Wij hopen natuurlijk dat Zoetermeer 

even enthousiast gaat zijn als wij! 

Power Veerkracht op leeftijd geeft 

weer nieuwe inzichten, betekenis en 

welbevinden aan uw leven. Power is 

voor iedereen, of u nu nieuwsgierig 

bent naar zelfkennis en ontwikkeling  

of dat u tegen emotionele blokkades 

aanloopt door omstandigheden. 

 

Nieuwsgierig geworden? Contact: 

Yvonne Schols Meijer 

E mail PowerGildeZTM@gmail.com 

Tel     0651427292 

 

Namens Cristina en Klaas hoop ik u 

te mogen ontmoeten op de proeverij 

of de Workshops. 

 

Tot dan, tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, Yvonne 

Schols Meijer 
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