
Diepenveen, 16 oktober 2012 

 

Beste bewoner van Diepenveen,  

U bent voor ons een speciale dorpsgenoot,  tussen de zestig en de zeventig jaar  en  op weg naar het 

pensioen. Misschien bent u al zover?  

Een groepje Diepenveners met pensioen en pit stak een jaar geleden de hoofden bij elkaar en richtte  

POWER Diepenveen op. POWER staat voor Prettig Ouder Worden En Reflecteren.  Het is een initiatief 

van burgers, het is een klein netwerk. Er is geen bestuur en geen onnodige structuur.   

 

Wat wil POWER Diepenveen? 

- Elkaar leren kennen, het eigen netwerk vergroten en weten wat een ander nodig heeft als hij of zij  

hulp nodig heeft,  

- Gezelligheid!  Humor en zo nu en dan eens heerlijk lachen.   

- Met elkaar nadenken over goed ouder worden en bespreken hoe we daar zelf aan  kunnen 

bijdragen.  

- Inzet leveren voor het behoud van Diepenveen als dorp. Geen “bejaarde” buitenwijk van Deventer, 

maar een levendige gemeenschap met alle generaties. 

Deze thema’s zijn uitgangspunt voor de 

info-doe-denk markt, dinsdag 30 oktober van 14.00 – 17.30 uur in de Hof van Salland 

 

Thema Vitaliteit 

 

Op deze markt vindt u informatie over onderwerpen die in onze leeftijdsgroep spelen. Zie het 

programma op de achterkant. Lezingen zijn in de serre, er is uitgebreide leestafel in de koffiekamer 

om elkaar te ontmoeten en in de grote zaal staan tafels met vertegenwoordigers van interessante 

organisaties.  U kunt uw vitaliteit testen bij De Spil,  het paramedisch centrum in ons dorp. De Spil 

vult het begrip vitaliteit niet alleen fysiek in, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. U kunt 

uzelf presenteren als Toffe Peer bij het project “Diepenveen daar doe ik het voor”! U kunt uw 

rijgedrag testen. De eerste zes gegadigden kunnen in eigen auto met  de Diepenveense instructeur 

Ruud Refuge rondrijden en tips krijgen over eigen rijgedrag. Geef u op via 

clementine@borgonjen.net.  

Er zijn schrijvers aan het woord: Dick Kits, schrijver van het boek Het nieuwe oud. Als u er meer van 

wilt weten is het op de markt te koop voor een speciale prijs . Het boek Modern Naoberschap van 

Linda Commandeur en Tanja Abbas wordt toegelicht.  Een voorbeeld van eigentijds naoberschap is 

het ruilrek! Kom kijken! Een proef met een ruilsysteem! En dan heel eenvoudig, waardoor leden van 

Power Diepenveen én bezoekers van de beurs met gesloten portemonnee diensten uitwisselen. 

Voor de gezelligheid zorgen niet alleen een paar POWERleden met muziek, maar serveert de Hof van 

Salland op het eind van de middag, om half zes een heerlijke stamppot voor € 10,- . De 

keukenbrigade van ons dorpshuis wil graag weten hoeveel er mee eten. U kunt zich voor de 

stamppot tot 26 oktober per mail opgeven bij clementine@borgonjen.net . Aan het begin van de 

maaltijd graag cash afrekenen!   

 

Van harte welkom 

POWER Diepenveen, Randerpad 4, www.onsdiepenveen2020.nl/pensioenmetpit 
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Een greep uit het programma van 30 oktober van 14.00 – 17.30 uur 

 

Reeks korte lezingen over allerlei onderwerpen in de serre van de Hof 

14.00   Opening  van de middag 

14.10   Dick Kits houdt een vlammend betoog over “het nieuwe oud”. Hij schreef er een boek over. 

14.45   Henk Langes, beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland doet verslag van de Gelderse 

aanpak om huizen “op te plussen” zodat we er kunnen blijven wonen. 

15.05   Brian van der Graaf van de stichting Studenten Ouderenlink (SOlink) vertelt over 

het nieuwe sociale idee om studenten en senioren plezierig in één huis te laten wonen. 

15.30   Ottor Quartero, huisarts in Diepenveen moedigt ons o.a. aan om de site www.thuisarts.nl te 

raadplegen. 

15.50   Coen Bloemsma één van de POWERleden lanceert zijn initiatief om  mee te denken over 

beslissingen  waar we in het medische circuit voor kunnen komen te staan. 

16.10   Peter Heyke van Natuur Anders zet zich in voor het behoud van natuur in onze regio (bv. de 

heemtuin in Diepenveen). Hij beantwoordt de vraag hoe je een tuin onderhoudsvriendelijk 

maakt, maar toch ook bijen en vlinders kan blijven trekken.  

16.30 Tanja Abbas over haar boek “Modern Naoberschap”.  

16.50 Ton Holtslag, één van de POWERleden geeft tips over het onderhoud van je computer. 

17.10 Carla van Klaveren hoofdredactrice van het tijdschrift OOK , over kleinkinderen. 

 

Koffie- en leestafel in de caféruimte van de Hof 

In het café van de Hof kunt u een gratis kopje koffie/thee halen en nieuwe Diepenveners 

tegenkomen. Op de leestafel komt allerlei foldermateriaal te liggen en ’t Gilde zal u graag iets over 

tablets, smartphones e.d. vertellen. 

 

Informatietafels in de grote zaal van de Hof met 

- Diepenveen daar doe ik het voor. Wordt u een toffe peer of bent u het al? 

- Wijkwinkel. U kunt zien hoe je online vragen kunt stellen. Op allerlei gebied. 

- Dick Kits biedt zijn boek Het nieuwe Oud te koop aan. Speciale prijs!. 

- Tanja Abbas met het boek modern naoberschap, ook te koop 

- Vrijwillige Hulpdienst van Diepenveen. Kent u die organisatie? 

- Veilig Verkeer Nederland. Hoe lang geleden haalde u uw theoretisch verkeersexamen. Nog 

eens kijken of er gaten zijn gevallen in uw kennis? 

- Ton Holtslag geeft hulp bij computerproblemen. U kunt hem raad vragen. 

- Fred Hubregtse van De Spil, het paramedisch centrum in ons dorp met een vitaliteitsbaan. 

- Zoekt u betaald werk? Kent u seniorcall? Het bureau “Ervaren jaren”? 

- SOlink: Stichting Studenten-Ouderen link. Zie lezingencyclus. 

- NVVS en de audicien. 

- Barbara Temming geeft informatie over Sensi therapie en Drukpunt- en Wellness massage. 

- Teja Broekhuijssen presenteert het ruilrek:  de proef met een ruilsysteem voor Diepenveen. 

 

 

 

De wijkaanpak steunt het initiatief voor deze markt financieel. De markt is voor iedereen gratis 

toegankelijk. 

http://www.thuisarts.nl/

