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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. 

 
 

Veel mensen vragen, “wat is Power 

nu eigenlijk?” Power is voor mensen 

die b.v. door verlies van een dierbare 

vast zitten in hun emoties en dage-

lijks leven. Zij hebben het gevoel 

niet ‘gelukkig’ meer te kunnen zijn. 

Zij doen van alles, vooral leuke din-

gen maar die hebben niet het ge-

wenste effect in deze emotie. Door 

de workshops te doorlopen leert men 

waar dat nare gevoel vandaan komt. 

En leert men er achter komen hoe 

hiermee om te gaan door nieuwe 

contacten aan te gaan. Dat kan zijn 

door hobby’s met elkaar te delen, of 

gewoon een gezellige koffieochtend 

te organiseren (de zogenaamde Po-

werkringen). Maar de workshops 

leren u ook welk vrijwilligerswerk er 

bij u past. Vaak is het de onwetend-

heid van wat er allemaal is op dit 

gebied waardoor mensen op een ze-

ker punt niet verder komen in hun 

leven. Power neemt u mee via het 

huis van de Identiteit naar een ‘Ge-

lukkiger’ 3de levensfase. 

 

Na de 55ste leeftijd zijn de kinderen 

de deur uit, die redden zich wel. U 

bent mogelijk met vervroegd pensi-

oen of alleen komen te staan. Dan 

biedt Power nieuwe inzichten in u 

zelf om de 3de levensfase op een 

prettige wijze in te gaan. 

 

Vaak houden deelnemers leuke con-

tacten over van de deelname aan de 

workshops. Ook die zijn van belang 

dat men zich prettiger gaat voelen. 

Alleen zijn is soms een keuze, een-
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zaamheid overkomt je. Dat laatste 

kan voor een deel bestreden worden 

door nieuwe uitdagingen aan te gaan 

en , mogelijk,  andere te helpen 

doormiddel van vrijwilligerswerk. 

Nieuwsgierig geworden?  

Contact: 

Yvonne Schols Meijer 

E mail PowerGildeztm@gmail.com 

Tel     0651427292 

 

PROEVERIJ 

13 maart, 13.00 uur, Schuitwater 2 

(ingang Buurthuis ’t Anker Water-

buurtvereniging). Spreker is; Moni-

que Rijven, columnis-

te/schrijfdocente/counselor en oud 

deelnemer aan de workshop Power 

Veerkracht op Leeftijd. Zij verteld 

aan de hand van ludieke verhalen in 

het kader van Power. Daarnaast kunt 

u een miniworkshop volgen. Er zijn 

ook oud deelnemers van de work-

shops aanwezig om met u in gesprek 

te gaan. 

 

WORKSHOP 

Op 17 april start 1ste serie Work-

shops  en zijn we te gast in Buurt-

huis ’t Span in de wijk Noordhove, 

Sullivanlijn 31 wijk 28.          

De data voor deze serie Workshops; 

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

de laatste. (min. 6 deelnemers/max. 

10 deelnemers) Wat gaan we doen? 

5 Workshops met elk een eigen the-

ma die uiteindelijk alles met elkaar 

te maken hebben om een evenwich-

tige balans te vinden in de derde 

levensfase: 

 

1ste workshop: Lichaam en Geest, 

• Gezondheid, Energie, Ont-

spanning, Nachtrust, Sport, 

Zelfzorg 

2de workshop: Sociale contacten 

• Partner, Familie, Vrienden, 

Clubs, verenigingen, Collega’s 

3de workshop: Materiële situatie 

• Inkomen, Sociale zekerheid, 

Huis en Tuin, Woonomgeving, 

Mobiliteit, Kleding 

4de workshop: Arbeid en participatie 

• Beroep, Mantelzorg, Vrijwilli-

gerswerk, Hobby’s 

5de workshop: Waarden en Inspiratie 

• Waarden en normen, Levens-

beschouwing, Politieke ideolo-

gie, Spirituele activiteiten, 

Kunst en Natuur 

Alle workshops hebben te maken 

met je identiteit. Daarom ook beter 

bekend als het huis van de identiteit. 

 

Vanaf heden kunt u zich inschrijven! 

Kosten; € 25,00 (voor de totale serie 

van 5 workshops). 

Bankrekening;NL91INGB 003301135 

t.n.v. Waterbuurtvereniging o.v.v. 

Workshop Power Veerkracht op Leef-

tijd 

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, 

Kooienswater 55, 2715 AE Zoeter-

meer 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 
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