
Ontmoet POWER 8 juni 13.30 - 17.00 uur 
 

 

Waar? 

Kerkcentrum Open Hof 

Kerkweg 60 

3603 CM  MAARSSEN 

 

Parkeergelegenheid aanwezig. 

OV:vanaf NS station ca. 15 minuten lopen.           

 

Aanmelden:  

power@gilde-nederland.nl 

(ivm catering s.v.p. voor 5 juni) 

 

Meer informatie via power@gilde-nederland.nl of 

www.powernederland.nl 

 

POWER kwam tot stand door inbreng van Gilde Nederland  

en financiële bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo,  

Skanfonds en Stichting RCOAK. 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoet POWER Veerkracht op leeftijd 

 

 

 
 

 

 

8 juni 13.30 – 17.00 uur 

 

 

 

 

 

Kerkcentrum Open Hof 

      Kerkweg 60 

      3603 CM   Maarssen 
 

http://www.powernederland.nl/


 

Waarom deze bijeenkomst? 

In verschillende plaatsen is het afgelopen jaar (opnieuw)ervaring 

opgedaan met POWER Veerkracht op leeftijd. Graag delen we 

onze kennis, enthousiasme en ervaring met in POWER 

geïnteresseerde organisaties en begeleiders. 

 

Wat is POWER? 
POWER biedt ouderen de mogelijkheid om te ontmoeten, te 

ontdekken, te bezinnen en (weer) op te pakken.POWER begint 

met enkele workshops waar deelnemers met elkaar in gesprek 

gaan. ‘Het huis van de identiteit’ vormt hierbij de rode draad. 

Voor wie dat wil, zijn de workshops een opstap naar een POWER-

kring, een groepje dat zelf activiteiten organiseert.  

Voor  de vrijwillige begeleiders van de workshops POWER  is een 

rijk gevulde Handreiking en een training beschikbaar. Kees 

Penninx (ActivAge) stelde de Handreiking samen in opdracht van 

Gilde Nederland. 

 

Ervaringen delen in ontmoetingscarrousel 

Op 8 juni kunt u met deelnemers en begeleiders in gesprek 

tijdens de ontmoetingscarrousel. Wilt u weten hoe u het project 

POWER in uw gemeente opzet? Stel uw vragen aan leden van de 

lokale projectgroepen. Ook kunt u zich verdiepen in de  

uitgangspunten van POWER. 

 

Jaap Verkroost 

Jaap Verkroost is deze middag onze speciale gast. Hij was 

wethouder o.a. voor vrijwilligerswerk in de gemeente 

Stichtse Vecht. 

Voor POWER Nederland schetst  hij het belang van Veerkracht 

op leeftijd in een veranderende lokale samenleving.  

 

 
Programma 8 juni 13.30 – 17.00 uur 

 
 

13.30 Inloop met koffie en thee, 

inschrijving ontmoetingscarrousel 

 

14.00 Opening en kennismaking 

 

14.15 Ontmoetingscarrousel met deelnemers, 

begeleiders,  projectgroepen POWER       - 

1e ronde 

 

14.45 Pauze 

 

15.00 Intermezzo 

Ontmoetingscarrousel - 2e ronde 

 

15.45 Veerkracht op leeftijd – Jaap Verkroost 

 

16.15 Plenaire afsluiting en borrel 

 

17.00 Einde 

 

 

 


