
                  

 

PROEVERIJ POWER; 

 

Op 10 januari organiseert Power Veerkracht op leeftijd een proeverij, 
aanvang 12.30 uur tot 17.00 uur in Buurthuis ’t Anker, Schuitwater 2 
(ingang Anker) in Meerzicht. 

U bent van harte welkom geheel kosteloos deel te nemen aan 1 of 
meerdere miniworkshops. Het is bedoeld om u kennis te laten maken 
met wat Power is en wat het voor u kan betekenen. 

We doen leuke varianten maar staan ook open voor onverwachte 
gebeurtenissen die zich voordoen op het moment. 

 

Het programma; 

12.15 uur zaal open 

12.30 aanvang eerste workshop (einde 13.00 uur) 

13.15 uur tweede workshop (einde 13.45 uur) 

14.00 uur derde workshop (einde 14.30 uur) 

14.45 uur vierde workshop (einde 15.15) 

15.30 uur vijfde workshop (einde 16.00) 

16.15 uur even napraten (einde proeverij 17.00 uur) 

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 10 januari ‘proeven’ aan 
de 5 miniworkshops. 

Groet, Cristina en Yvonne 

          



 

 

Een proeverij op 10 januari 

2020 in Buurthuis ’t Anker, 

aanvang 12.30 tot 17.00 uur 

(gratis). Zoetermeerders 

kunnen deelnemen aan 

miniworkshops. U kunt zich 

dan ook inschrijven voor 1 van 

de serie Workshops elke 2 

weken op vrijdagmiddag op: 

 

 

 7 Februari , aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur, Buurthuis ’t Anker (waterbuurtvereniging) 

Schuitwater 2 (ingang het Anker) wijk 15. De data voor deze workshops: 

 07- 21 februari, 6, 20 maart en 3 april. 

 

De 2de serie Workshops start op; 

17 Februari en zijn we te gast in Buurthuis ’t Span in de wijk Noordhove, Sullivanlijn 31 

wijk 28.          

De data voor deze serie Workshops; 

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

 

Let wel, indien u inschrijft, schrijft u zich in voor 5 workshops conform het huis van de 

Identiteit 

 

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 

 

Binnenkort maken we de kosten voor de 1ste en 2de serie Workshops bekent. 

 

Rest mij u namens Power Zoetermeer, Gilde Zoetermeer, Waterbuurtvereniging en de 

Gemeente Zoetermeer, fijne kerstdagen toe te wensen, gezellige jaarwisseling en alles wat 

goed is voor 2020. Tot ziens! Tot de proeverij en/of de Workshops in Buurthuis ’t Anker in 

Meerzicht of Buurthuis ’t Span in Noordhove.  

 

Met vriendelijke groet, Yvonne Schols Meijer 
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