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Genietend van de vakantieperiode nemen we heerlijk de tijd om te ontspannen. 
Daarna willen we wel weer verder met oude en nieuwe plannen. En daarom is het 
misschien wel goed om eens samen met anderen de mogelijkheden op een rijtje te 
zetten. Met POWER…. 

Veerkracht op leeftijd 

POWER Veerkracht op leeftijd is voor senioren die willen investeren in persoonlijke 
groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. De doelgroep bestaat uit zelfstandig 
wonende senioren met een brede belangstelling. Wat de deelnemers bindt is het 
feit dat het leven steeds meer in het teken komt te staan van gebeurtenissen rond 
het ouder worden. Er zijn geen algemene regels voor ouder worden, wel veel 
gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? 
Wat vind ik leuk en wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me gaan inzetten? Deze 
vragen komen bijvoorbeeld aan de orde als er op het werk van alles gaat veranderen 
of als je stopt met werken en er een heel nieuwe situatie ontstaat in je privéleven.  
Je kunt jezelf deze vragen stellen rond je 55ste of 65ste, maar evengoed ook na je 
70ste. POWER zet in op het versterken van het vermogen tot zelfsturing en 
koersbepaling op alle levensdomeinen die met het ouder worden zijn verbonden. 

Vijf POWER workshops 

In vijf workshops gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven 
staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Zij doen dat aan 
de hand van inspirerende thema’s die betrekking hebben op de vijf levensdomeinen 
van het ‘Huis van de identiteit’: lichaam & geest, sociale contacten, materiële 
situatie, arbeid & activiteiten, inspiratie & zingeving. De workshops worden begeleid 
door speciaal voor POWER opgeleide vrijwilligers van Gilde De Ronde Venen. De 
ervaring leert dat deze bijeenkomsten erg inspirerend zijn. Je hoort ook de 
meningen van anderen die een bijdrage kunnen leveren aan je eigen beeldvorming. 
De gesprekken kunnen praktisch van aard zijn en er is veel ruimte om persoonlijke 
ervaringen te delen. Je maakt plannen en laat ze uitkomen of je geeft nieuwe 
invulling aan dingen waar je al mee bezig bent. 
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POWER start ook in De Ronde Venen  

Het POWER project is een initiatief van Gilde Nederland en wordt in De Ronde 
Venen georganiseerd door de projectgroep POWER van Gilde DRV in samenwerking 
met de Stichting Tympaan De Baat. Als er voldoende deelnemers zijn aangemeld, 
starten we op 7 september in ontmoetingscentrum 'De Angstelborgh', Dorpszicht 22 
in Abcoude de eerste serie van 5 POWER workshops binnen De Ronde Venen. 
Daarna zullen de workshops ook op andere plaatsen in De Ronde Venen 
georganiseerd worden.  

Zegt het voort.. 

Veel vrijwilligers in De Ronde Venen kennen in hun netwerk ongetwijfeld mensen of 
organisaties die betrokken zijn bij onze doelgroep van 55plussers.  
Bent uzelf geïnteresseerd of kent u in uw omgeving iemand die wellicht mee zou 
willen doen? Stuur onze nieuwsbrief a.u.b. door. Meer informatie is te vinden op 
onze website www.gildedrv.nl/power en onze facebookpagina. Bekijk de POWER 
folder online of neem voor meer informatie contact op met Anton Teunissen, 
POWER coördinator in De Ronde Venen. Email: teun@gildedrv.nl. 

Meedoen 

Voor de workshops in Abcoude zijn nog plaatsen beschikbaar. Ze worden gegeven 
op 5 woensdagavonden in september (7,14 en 28) en oktober (12 en 26) van 19.30 -
21.30 uur. Bij minimaal 8 deelnemers gaan de workshops door, het maximale aantal 
is 12 deelnemers. Aanmelden graag voor 1 september via e-mail: info@gildedrv.nl 
o.v.v. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld 
daarbij dat het gaat om de POWER’ workshops in Abcoude. De kosten voor 
deelname aan de serie van 5 workshops bedragen € 50,= inclusief het materiaal en 

koffie/thee.  
 

We hopen dat met dit nieuwe initiatief in De Ronde Venen (nog) meer senioren een 
bewuste keus voor een leuke activiteit gaan maken. Of dit nu vrijwilligerswerk zal 
zijn, een heel nieuwe hobby of juist extra aandacht voor een oude hobby.  
Wij leveren met POWER hieraan in ieder geval graag een bijdrage. 
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