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Hartelijk welkom bij Power Veer-

kracht op leeftijd  Zoetermeer. 

 

Power wordt in diverse gemeentes 

uitgerold en is inmiddels een vol-

waardig initiatief vanuit Power Ne-

derland en Gilde Nederland in diverse 

gemeentes. Het Gilde Zoetermeer 

heeft in dit verband een samenwer-

king met de Waterbuurtvereniging. 

In dit Bulletin leest u wanneer, waar 

en kosten die zijn verbonden aan de 

Workshops. 

 

In november is er een start gemaakt 

m.b.t. Try Out Workshops. De serie 

van 5 Workshops die in het huis van 

de identiteit voorkomen, werden uit-

gebreid behandeld aan de hand van 

doen, denken en uitvoeren van op-

drachten. Doormiddel van de op-

drachten wordt het duidelijk wie u 

bent en waar uw belangstelling, inte-

resses en hulpvraag ligt. De work-

shops geven u handen en voeten om 

de volgende fase in uw leven een 

zinvolle tijdsbesteding te geven. Ie-

dereen wil zich ‘nodig’ voelen.  

Maar wat is uw interes-

se/belangstelling/talent? Geïnteres-

seerd om daar achter te komen?  

Geef u dan op voor deze Workshops. 

Elke serie van 5 Workshops zijn ver-

deeld over 10 weken. Door middel 

van subsidie van de gemeente Zoe-

termeer zijn we in de gelegenheid de 

eerste 2 workshops goedkoper aan 

te bieden. U betaalt voor de 5 

Workshops totaal € 25,00 incl. 

koffie/thee. Door samenwerking 

met de Gemeente Zoetermeer en het 

Gilde kunnen we de entreeprijs laag 

houden. 

 

De workshops worden u aangeboden 

door Gilde Zoetermeer, Waterbuurt-

vereniging en de gemeente Zoeter-

meer 
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Wanneer, waar? 

 

Allereerst; 

 

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. U kunt zich dan ook in-

schrijven voor 1 van de serie Work-

shops elke 2 weken op vrijdagmid-

dag op: 

 

 7 Februari , aanvang 13.30 uur tot 

16.00 uur, Buurthuis ’t Anker (wa-

terbuurtvereniging) 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 Noord-

hove, Sullivanlijn 31 wijk 28.          

De data voor deze serie Workshops; 

17 april, 1, 15 en 29 mei en 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 

 

Vanaf heden kunt u zich inschrijven! 

Kosten; € 25,00. 

Bankrekening; NL91 INGB 

0003301135 t.n.v. Waterbuurtvere-

niging o.v.v. Workshop Power 1ste 

serie of 2de serie. 

 

Het inschrijfformulier kunt u down-

loaden op de website van de Water-

buurtvereniging: 

www.waterbuurtvereniging.nl en 

de website van Power/Gilde Zoeter-

meer: https://gildezoetermeer.nl 

Het inschrijfformulier kunt u sturen 

naar: 

P/a Mw Y.L. Schols Meijer, Kooiens-

water 55, 2715 AE Zoetermeer en/of 

mailen naar: 

 PowerGildeztm@gmail.com 

 

Uw inschrijven is gevalideerd als het 

verschuldigde bedrag is voldaan 1 

week voor aanvang Workshop. 

 

 

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 

 

  

mailto:PowerGildeztm@gmail.com
http://www.waterbuurtvereniging.nl/
https://gildezoetermeer.nl/
mailto:PowerGildeztm@gmail.com

