
“Ik heb geleerd om de dingen  
die ik zelf leuk vind gewoon te doen  

en niet te wachten op bevestiging van anderen.  
Ik kom nu weer onder de mensen”

“Ik zie nu in hoe belangrijk het voor me is 
om af en toe voor mezelf te kiezen”

Informatie en aanmelden:

Je kunt contact opnemen met Laurette Vossepoel of Sigrid van der Meij (MOvactor)
T: 030 603 37 48 / 06 11 88 54 05 | E svandermeij@movactor.nl | www.MOvactor.nl
T: 030 603 37 48 / 06 30 03 85 09 | E lvossepoel@movactor.nl | www.MOvactor.nl

Voor deelname aan de cursus volgt eerst een gesprek met één van de begeleiders, 
Laurette Vossepoel of Sigrid van der Meij.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 – 2,5 uur.  

Een pauze is inbegrepen, waarbij voor thee en koffie wordt gezorgd.  

De groep zal uit ongeveer 8 tot 10 deelnemers bestaan en wordt begeleid door erva-

ren begeleiders. De cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardig-

heden op te doen. Bij de cursus hoort een mooi uitgevoerde werkmap.

 Cursus: 

Geef je leven GLANS
                    Grip en Glans: een cursus voor 45+ers

Informatie en aanmelding: Laurette Vossepoel: 06 30 03 8509 of Sigrid van der Meij 06 11 88 5405



Hoe geef je meer glans aan je leven? Hoe zorg je voor leuke en gezonde  

bezigheden, een prettige vrienden- en/of kennissenkring? Hoe zorg je dat  

je je sterke punten kent en gebruikt? Deze vragen komen aanbod in de  

cursus Grip en Glans.

Met deze cursus biedt MOvactor je ondersteuning in het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden, om je tijd prettiger in te vullen. Ook leer je vaardigheden aan  

om zelf actief bij te dragen aan de glans van je leven.

Voor wie is de cursus Grip & Glans bedoeld: 
Je bent 45 jaar of ouder. 

Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt,  

dan is de cursus Grip & Glans heel geschikt voor jou.

• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen   ja / nee

• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider   ja / nee

• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb   ja / nee

• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit ja / nee

Cursus: Geef je leven GLANS Wat kun je VERWACHTEN

“Soms moet je je leven tegen het licht houden 
om te zien of er nog meer in zit”

Als rode draad door de cursus loopt het gebruik  

van de zogenaamde GLANS-schijf van vijf.  

De glansschijf is vergelijkbaar met  

de voedingsschijf. 

Concrete onderwerpen zijn:

• Positief zijn en blijven

• Initiatief nemen en vertrouwen opbouwen

• Samen met anderen zijn en vriendschap

• Doelen stellen en bereiken

• Persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen

• De positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren

Locatie: Buurtplein Batau, Dukatenburg 1

Wanneer:  28 februari, 7, 14, 21 maart, 4 en 11 april 2019 

Aanvang: 10.00 uur

Bijdrage:  € 30,00 (inclusief cursusmap, koffie en thee)  

Cursisten met de stadspas, krijgen 50% reductie.

Locatie: Buurtplein Zuid, Ratelaar 37 

Wanneer:  24 okt, 31 okt, 7, 14, 21, 28 november 2019

Aanvang: 10.00 uur

Bijdrage:  € 30,00 (inclusief cursusmap, koffie en thee)  

Cursisten met de stadspas, krijgen 50% reductie.


