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À LA CARTE 

Menukaar t  

Pensioen in Zicht à la Carte – november 2020 

 
 
Maandag middag 
13.00 aankomst in hotel 
 

Inchecken in hotel; vanaf 13.30 uur is er koffie en thee 
 

14.00 Kennismaken met je groep 
 

In de basisgroep verken je belangrijke thema’s rond de pensionering en wissel je inzichten en 
ervaringen uit met andere deelnemers. De basisgroep vormt de rode draad van het programma. 
 

18.00 Diner 
 

Geniet van een heerlijk en gezond diner 
 

20.00 Keuzeprogramma (je maakt een keuze uit een van onderstaande programma’s) 
 

Oud deelnemer en pensionado Joep Athmer gaat met de groep in gesprek over het prikkelende 
onderwerp: Is er zinvol leven nadat je met pensioen gaat? Ook zal hij vertellen over de valkuilen die hij 
heeft gekend. 
 
Even geen zin in een dialoog? Kies dan voor een filmavond die je inspiratie en inzicht geeft in deze 
nieuwe levensfase van je leven. Een film om zeker over door te praten. 
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Dinsdag ochtend & middag 
9.30 In gesprek met je basisgroep 
 

Diverse thema’s passeren de revue in je basisgroep. 
 

12.30 Lunch 
 

Geniet van een heerlijke en gezonde lunch 
 

15.00 Keuzeprogramma (je maakt een keuze uit een van onderstaande workshops) 
 

 Financiële informatie 
Jeroen Schiphorst, expert op dit gebied informeert je op duidelijke en humorvolle wijze over zaken rond 
AOW, pensioenen, erven, schenken, levenstestament en door willen werken. 

 Begeleide wandeling op landgoed Zonheuvel 
Peter van Doorn van Goedlandt circulair landschapsbeheer leidt je rond over het terrein en zal je af en 
toe een prikkelende vraag stellen. Hij vertelt zowel over de geschiedenis van het terrein en de gebouwen 
als over de natuur. 

 Waardevol leven (verdiepend gesprek nav lezing maandag) 
Het gesprek en de film op de maandagavond ging over zinvol leven. Tijdens deze workshop is het gesprek 
rondom zinvol en waardevol leven nog wat verder aan de orde. Een verdieping van wat je inspireert, wat 
waarde(n)vol is, onder begeleiding van Guus Brackel, directeur projectbureau Waardevol werken. 

 Verkenning sociale relaties vanuit improvisatietheater 
Mireille Keereweer, improvisatiedocente, neemt je middels allerlei speelse en lichte opdrachten mee in de 
principes van improvisatietheater. Op deze wijze haal je het beste uit jezelf en uit de ander. Ervaring met 
toneelspelen is absoluut niet nodig. 

 Vitaliteit: eet jezelf gezond en houd je brein vitaal 
Femke Steendam, arbeid- en organisatiepsycholoog en Jytte Glissenaar, diëtist in opleiding, onderzoeken 
samen met jou hoe dit kan op een manier die de 3 G’s benadrukt: goed, gezond en genieten! Neem je 
vragen op dit gebied van gezondheid van lichaam en geest mee. 
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Dinsdag avond 
18.30 Diner 
 

Geniet van een heerlijk en gezond diner 
 

20.15 Keuzeprogramma (je maakt een keuze uit een van onderstaande workshops) 
 

 Netwerken 
In je werk maak je deel uit van allerlei netwerken. Hoe ga je dat in de toekomst doen? Via een 
onderzoekend gesprek wordt dit thema onderzocht en krijg je antwoord op die vraag. 

 Salsales 
Veel mensen dansen niet of veel te weinig. En dat is best jammer! Salsa is een dansvorm die je alleen of 
met anderen kunt doen. Iedereen kan het leren als je het maar wilt. Leer de basispassen in deze 
workshop. Coronaproof! 
 
 

Woensdag ochtend & middag 
9.30 In gesprek met uw basisgroep 
 

In de basisgroep bespreekt u de nog overgebleven thema’s rond de pensionering en rondt u de cursus 
inhoudelijk af. 
 

13.00 Lunch 
 

Geniet van een heerlijke en gezonde lunch 
 

Afsluiting na de lunch 
 

 


