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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?” Denkt u er wel eens 

over na hoe u oud(er) zou willen 

worden? 

Wat wilt u blijven doen, wat niet 

meer, wat is écht belangrijk en wat 

doet er toe? En als uw mogelijkheden 

veranderen in fysiek, in financiën, in 

relaties en contacten, in uw huis, in 

…Wat zijn dan uw gedachten over de 

toekomst? 

 

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 en zinvolle wijze in te gaan. 

 

 

PROEVERIJ 

25 september, 13.00 uur, Schuitwa-

ter 2 (ingang Buurthuis ’t Anker Wa-

terbuurtvereniging). Spreker is; Mo-

nique 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. 
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WORKSHOP 

Op 23 oktober start de serie Work-

shops, mits de coronacrisis dit toe-

laat.  

De data voor deze serie Workshops; 

23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 

18 december. (min. 6 deelne-

mers/max. 10 deelnemers) Wat gaan 

we doen? 5 Workshops met elk een 

eigen thema die uiteindelijk alles met 

elkaar te maken hebben om een 

evenwichtige 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 identiteit/interesses en ontwik-

keling. Daarom zijn de Workshops 

onder 1 noemer; het huis van de 

identiteit. 

De Workshops zijn incl. lesmateriaal. 

 

Voor 2021 willen we weer een serie 

Workshops geven in Buurthuis ’t 

Span in de wijk Noordhove, Sullivan-

lijn 31 wijk 28.  Hier gaan we nog in 

overleg met de voorzitter van de 

wijkvereniging, Paul Opdam.        

 

Op een later tijdstip zullen we be-

kendmaken wanneer u zich kunt in-

schrijven dit, i.v.m. de Coronacrisis 

of en hoe Nederland weer ‘samen’ 

mag komen. Tevens berichten wij 

dan ook wanneer de data is voor het 

nieuwe jaar en waar die gehouden 

worden. 

 

Om u alvast een beeld te geven wat 

de kosten zijn:  

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. 

 

Blijf gezond! En hopelijk ontmoeten 

wij elkaar op de Workshops. 

 

Namens Cristina en Klaas, 

 

Tot dan, tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, Yvonne 

Schols Meijer 
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