
Wie een dagje ouder wordt, kan het gevoel 
hebben er alleen voor te staan en niet meer 
mee te doen aan de samenleving. De en-
ergie ontbreekt om erop uit te trekken en 
mensen te ontmoeten. U wilt actiever zijn 
en uw tijd anders invullen? Herkent u dit? 
Dan is een cursus Grip & Glans iets voor u!

‘Ik ben weer vrienden met mezelf, snap wat ik nodig 
heb en kan dat beter voor mezelf regelen. Heerlijk. 
De cursus werkt als een poetsdoek. Je ontdekt wat je 
zelf kan doen om in beweging te komen en weer glans 
te geven aan je leven.’ Tineke (72)

Iets voor u?
De cursus is een steuntje in de rug voor zestigplus-
sers (mannen en vrouwen) die wat aansporing nodig 
hebben. In de cursus is aandacht voor vragen als: wat 
vindt u gezellig om te doen en waar wordt u blij van? 
Waar vindt u mensen met dezelfde interesses? 
In een ontspannen en ongedwongen sfeer, op uw 
eigen manier en tempo ontdekt u hoe u met meer 
zelfvertrouwen en daadkracht uw sociale netwerk 

vergroot en nieuwe bezigheden start. U volgt de 
cursus met anderen en steekt ook wat van hen op. 
Het is gewoon leuk om te doen. Na elke bijeenkomst 
gaat u vol energie naar huis. 

‘Ik maak makkelijker contact en heb een positiever 
zelfbeeld. Ook heb ik nu veel lieve vrienden en vrien-
dinnen om me heen. Minimaal één keer per maand 
drinken we met z’n allen koffie. Ik tel weer mee. Ik 
voel een enorme bofkont.’ Roelie (66).

Wat, waar, wanneer
Zes bijeenkomsten en een terugkomdag (incl. koffie, 
thee en werkmap)
Locatie:  ‘Bij Ons’ in Dorpscentrum Vledderveen
Tijdstip: Vrijdag 14 – 21 – 28 oktober 
 en 4 – 11 – 18 november 
 van 10:00 tot 12:00 uur

Kosten
De eigen bijdrage is 40 euro. Deze bijdrage kan, bij 
een laag inkomen, teruggevraagd worden via het 
Volwassenenfonds van de gemeente.

Meer grip op je leven en 
glans op de wereld om u heen

De cursus Grip & Glans is een onderdeel van 
het Sociaal Plan Westerveld, net als de fit-
test van 2 april van dit jaar en wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeente Westerveld.

Aanmelden of meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de Grip en Glans docenten: 
Mariska Pasteuning: 06-21 38 33 53 | mariska@rustindekop.nl 
Henriëtte Beun: 06-20 39 64 90 | henriette.beun@gmail.com 

Direct aanmelden kan via: www.westerveldverbonden.nu/gripenglans 

EEN CADEAUTJE VOOR JEZELFHAAL ERUIT WAT ERIN ZIT


