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Ineke en Kees
Ineke (26) zucht en kijkt naar buiten. Het is miezerig en grauw. Sinds ze alleen en 

zonder werk thuiszit, voelt zij zich ook zo, miezerig en grauw. Wanneer breekt de zon 

nou door, krijgt ze weer grip op haar leven? 

Daar loopt buurman Kees (73). De weduwnaar ziet er eenzaam uit. Zijn rollator 

hapert in een plasje water. ‘Zal ik hem helpen?’ denkt Ineke. ‘Ach nee, hij redt zich al 

jarenlang in zijn eentje. Eens zien wat er op de TV is.’ Het toestel zit onder het stof, 

iedere glans is er af. Kees keert terug van de dokter, hij heeft een griepspuit gehaald. 

De doktersassistente vond hem somber en futloos. Behalve de prik heeft ze hem ook 

een foldertje in de handen geduwd. 

‘Deze cursus is iets voor u,’ zei ze opgewekt. Ach, op zijn leeftijd nog met een cursus 

beginnen? Bijna thuisgekomen blijft zijn rollator achter een tegel steken, midden in 

een plas. Zijn grip wordt steviger, trekkend en duwend komt hij weer in beweging. 

Op dat moment ziet hij Ineke bij het venster weglopen. Zij is veel jonger, zo’n cursus 

is meer iets voor haar. Misschien heeft zij tijd om de folder samen met hem door te 

nemen. Hij trekt de stoute schoenen aan en drukt op de bel. 

Niet veel later buigen Ineke en Kees zich over de korte tekst en melden zich samen aan.
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-  jij bent niet de enige die zoekende is

-  jij bent niet de enige die het graag anders  

 zou willen.

-  jij bent niet de enige die verlangt naar  

 verandering. 

Als je meer grip en glans aan je leven wil geven is 

GRIP&GLANS een cursus die je daarbij helpt. 

Samen met anderen ontdek je hoe jouw leven 

lichter kan worden. In kleine veilige stapjes ga je 

op ontdekkingsreis, precies zo ver als je zelf wilt. 

Alleen jij bepaalt wat goed voor je is. 

Geen moeilijk gedoe, maar vooral praktisch en 

gezellig met begrijpende begeleiders. Krijg weer 

grip op jouw leven en het glanst. Met hulp van de 

cursus GRIP&GLANS

De cursus GRIP&GLANS bestaat uit 6 

bijeenkomsten van elk 2½ uur (wekelijks).

De cursus is voor iedereen uit Midden-

Groningen (18 jaar en ouder) 

Om de cursus overzichtelijk te laten 

verlopen, bestaat de groep uit maximaal 

acht personen. Lesmateriaal, onder andere 

een leerzame werkmap, koffie thee en 

begeleiding kosten in totaal € 25,- 

Voor minima/mensen met een laag 

inkomen, is er de mogelijkheid om gebruik 

te maken van diverse regelingen waar we u 

graag over informeren. Kosten mogen geen 

belemmering zijn om mee te doen.
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Nieuwsgierig, meer weten of 

aanmelden? Neem contact op met: 

Marja Woldhuis

tel: 06 – 52 01 45 81

m.woldhuis@hoogezand-sappemeer.nl

Joke Kragt

tel: 06 - 15 05 44 04

j.kragt@kwartierzorgenwelzijn.nl

AANMELDEN


