Uitnodiging Themadag
16 oktober 2018

Ouder worden
tussen kwetsbaarheid en kracht
De meeste ouderen in Nederland zijn gezond en
vitaal. Zij voelen zich niet ‘oud’. Zij zijn actiever en
geëmancipeerder dan vorige generaties. Het
vrijetijdsgedrag van ouderen wordt diverser en
uithuiziger. Ze blijven langer thuis wonen, ook
wanneer zij op een of meer terreinen van het leven
problemen ervaren. Want dat is ook waar: met het
ouder worden groeit ook het besef van
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Hoe kun je je
daartoe verhouden? De commissie Identiteit en
Zingeving van de KBO en PCOB in Overijssel
organiseert hiervoor graag een themadag.

Programma:
09.45 uur
Ontvangst
10.00 uur
Opening
10.10 uur
‘Nu ik ouder word’
door Herman Scholte-Albers
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
Kort filmfragment
11.30 uur
‘Afscheidsrituelen’
door Lonneke Gunnink
12.30 uur
Lunch
13.15 uur
Workshops eerste ronde
14.15 uur
Workshops tweede ronde
15.15 uur
Gezamenlijke afsluiting

Wanneer:
Dinsdag 16 oktober 2018
Tijd:
9.45-15.30 uur
Waar:
Het Centrum
Contantijnstraat 7a
Nijverdal

Opgeven via:
Info@KBOoverijssel.nl of
0572-361177
voor 8 okt.
Leden KBO en
PCOB gratis!
Niet leden
€ 15,--

Workshop 1 t/m 5
1. Dialooggesprek
Met behulp van een gespreksleider hebben we
aandacht voor de huidige fase van het leven, en
hoe je met datgene wat je meemaakt je kunt
blijven ontwikkelen en kunt blijven groeien.
Gespreksleiders: Herman Scholte Albers en Jan
Niessen
2. Het lied van je leven zingen
Aan de hand van een aantal liederen verkennen we
wat voor jou van betekenis kan zijn in deze fase van
jouw leven. Welk lied vertelt het verhaal van jouw
leven? Workshopleider: Jan Brouns
3. Brief van betekenis
Wat wil je delen over je leven? Ontdek via een
bijzondere schrijfoefening hoe je stapsgewijs
gedachten, herinneringen wensen kunt opschrijven
in een ‘brief van betekenis’, aan jezelf of aan je
naasten. Workshopleider: Lammy in ‘t veld
4. De kleuren van je leven
Schilderen is een manier om de dingen rondom ons
of onze herinneringen en verlangens vorm te
geven. U kunt iets bestaands schilderen of iets uit
uw fantasie. U hoeft niet te kunnen tekenen of
schilderen. We gaan aan de slag met een paar
eenvoudige hulpmiddelen zodat u met een mooi
schilderijtje naar huis gaat. We schilderen met
acrylverf op schildersdoek. Het is handig om een
schortje mee te nemen om uw kleding te
beschermen. Workshopleider: Andrea Oomens
5. Symbolisch bloemschikken
Alle bloemen bloeien anders, met een typisch eigen
geur; fascineren als zij pronken in hun kleur. Ieder
mens is mooi, gelijk een bloem. Maar hij groeit tot
ongekende schoonheid in een groot boeket.
Workshopleiders: Thea Wiegers en Gerard Schrijver
Bij binnenkomst in de ochtend kunt u aangeven aan
welke 2 workshops u wilt deelnemen. Er is een vast
aantal plaatsen per workshop.

