Actief en vitaal ouder worden
Gids beweegaanbod 2020
Beweegaanbod in Emmeloord gericht op 65+

1
Bewegen is meer dan alleen gezond
Je gezondheid heb je niet in de hand. Toch kan je veel doen om
gezond en vitaal oud te worden. De media staat er vol mee; we
moeten meer bewegen, beter letten op onze voeding, matigen met
alcohol en al helemaal niet roken. In deze uitgave van ‘Actief en
Vitaal ouder worden’ worden diverse mogelijkheden geboden om
kennis te maken met diverse beweegactiviteiten. Waarom is
bewegen nou zo nodig en wat heeft het nog meer in zich?
Bewegen in welke vorm dan ook zorgt voor sterkere spieren en
botstructuur. Naar mate we ouder worden nemen deze twee af in
kracht (spieren) en in sterkte (botten). Als je hier niks mee doet zal
dit gevolgen kunnen hebben in het dagelijkse leven. Slappe spieren
vergroot de kans op blessures, daarnaast wordt de kans op vallen
groter. Naast dat regelmatig functioneel bewegen veel voordelen
oplevert voor het ouder wordende lichaam, is trainen in een groep
ook nog eens erg gezellig. Er worden vaak nieuwe vriendschappen
gemaakt. En wat is nou leuker dan regelmatig met gelijkgestemden
te werken aan een sterker en fitter lichaam om zo samen gezond
oud te worden.
In dit boekje vindt u overzichtelijk al het aanbod en heeft u de
mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief een
bewegingsactiviteit vrijblijvend uit te proberen!
Voor vragen kunt u terecht bij:
Janique Tijmes
06-83528439
janique.tijmes@carrefour.nu
Leefstijl en Bewegen, Carrefour
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Positieve gezondheid:
Een brede kijk op gezondheid, welzijn en geluk
Als het om gezondheid gaat, focussen we vaak op de ziekte, de
gezondheidsklachten en de beperkingen. Volgens Positieve
Gezondheid, een beweging geïntroduceerd door voormalig huisarts
en onderzoekster Machteld Huber, is gezondheid veel meer dan
dat. Het gaat naast je gezond voelen ook over goed in je vel zitten,
voor jezelf kunnen zorgen, erbij horen, kunnen genieten, voldoende
contacten hebben en ervaren dat je ertoe doet. Dit alles op een
manier die bij jou past.
Een gesprek over Positieve Gezondheid helpt je inzicht te krijgen in
wat voor jou belangrijk is aan de verschillende aspecten van het
leven en waar je eventueel iets mee zou willen doen.
Heb je interesse om 1 op 1 in gesprek te gaan reserveer dan op
dinsdag 15 of donderdag 17 september één van de 10 plaatsen
tussen 9.00 en 16.00 uur.
Voor meer informatie en reserveren:
Bart Maljers
bart.maljers@carrefour.nu
06-53246892
Berry van Dam
berry.vandam@carrefour.nu
06-83528487
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1. Aerobic BBB
Optima Forma
Aerobics BBB is een aerobicsles, waarbij er
veel aandacht besteed wordt aan het
conditionele gedeelte. Je doet
spierverstevigende oefeningen, waarbij ook
de buikspieren niet ontzien worden. Het is
een ideaal programma om in beweging te
komen en conditie op te bouwen.
Data:
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
09.15 - 10.00uur
Locatie: Optima Forma, Drostlaan 101,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

2. Bewegen op Maat
Optima Forma
Verschillende oefeningen gericht op
coördinatie, kracht, lenigheid en
uithoudingsvermogen. De oefeningen
worden zittend op een stoel uitgevoerd.
Data:
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
09.00 - 09.30uur
Locatie: Optima Forma, Drostlaan 101,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

3. Biljarten
Biljartvereniging de Ghesellen
Voor senioren is biljarten een prachtige
sportactiviteit. Je doet het samen en er is
sprake van een wedstrijdelement. Het is niet
duur en kan overdag, ’s middags of ’s avonds.
Het is een sociale sport, het is gezellig en je
bent in beweging!
Data:
Dinsdag 6 en 13 oktober
Woensdag 7 en 14 oktober
Tijd:
14.00uur
Locatie: Wilgenlaan 18, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

4. Biljarten
Biljartvereniging Tholen
Sportief en gezellig biljarten is de doelstelling
van onze vereniging. Wij beschikken over vier
wedstrijdtafels en zijn aangesloten bij de
KNBB. Een aantal leden neemt deel aan
teamcompetities en persoonlijke
kampioenschappen. U kunt ook recreatief
biljarten in onderlinge clubcompetities op
verschillende momenten.
Data:
Maandag 12 en 19 oktober
Tijd:
19.30uur
Locatie: Oude Espelerweg 4, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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5. Bridge
Bridgeclub Sans Tabac
Ben je bekend met de spelregels van bridge
en wil je graag spelen bij een kleine en
gezellige vereniging? Dan is bridgeclub Sans
Tabac iets voor jou. Er wordt niet alleen
gespeeld, er is ook tijd voor een gezellig
kopje koffie of thee.
Data:
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
19.30 - ±22.45uur
Locatie: MFC Nieuw Jeruzalemkerk,
Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

6. Conditietraining voor dames
Wijkplatform/Sportclub Revelsant
Voorkomen is beter dan genezen,
fysiotherapeute Ancika Jansen focust zich op
het behouden en verbeteren van motorische
vaardigheden en het onderhouden van de
conditie.
Data:
Donderdag 1 en 8 oktober
Tijd:
19.00 - 20.30uur
Locatie: Gymzaal Meteorenstraat,
Meteorenstraat 106, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

7. Fietsen
Vrouwen van NU
Elke 2e en 4e woensdag van de maand wordt
er met een groepje dames gezellig een
rondje gefietst. Elke keer staat er een andere
route op het programma rondom
Emmeloord van 25-30km. Onderweg is er
altijd tijd voor een pauze met een kopje
koffie of thee.
Data:
Woensdag 14 en 28 oktober
Tijd:
13.00 - ±16.30uur
Locatie: Parkeerplaats Dr. Jansen
Gezondheidscentrum, Urkerweg 1,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

8. Fit in het bos
Sportclub Emmeloord – Trimclub
Fysiotherapeute Ancika Jansen wandelt met
een vitale groep het bos door en biedt
lichamelijke oefeningen aan voor het behoud
en het verbeteren van motorische
vaardigheden.
Data:
Donderdag 1 en 8 oktober
Tijd:
13.45 - 15.00uur
Locatie: Kantine Sportclub Emmeloord,
Espelerlaan 84, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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9. Fitness
Optimaal 5
Optimaal 5 is een fitnessmethode, gericht op
het tegengaan van het verouderingsproces
van het lichaam. Het doel is om veilig,
efficiënt en effectief het lichaam te trainen,
zodat de spierkracht en conditie toeneemt.
Dit resulteert in een training van 15/20
minuten, eenmaal per week en het kan in
dagelijkse kleding. De training kan alleen om
met 2/3 personen tegelijk worden gevolgd.
Data:
In overleg
Tijd:
In overleg
Locatie: Dr. Jansen Gezondheidscentrum,
Urkerweg 1, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, 2 lessen

10. Groepsles houding en beweging
Elske Feenstra, oefentherapeute
Vitaal oefenprogramma in groepsverband.
Verbetering van spierkracht, coördinatie,
evenwicht, mobiliteit in alle gewrichten en
ademhaling. Aandacht voor verantwoord
gebruik van het hele lichaam.
Data:
Maandag 5 en 19 oktober
Tijd:
18.30 - 19.30uur of
20.00 - 21.00uur
Locatie: Gymzaal Zonnebloemschool,
Geneveplein 1, Emmeloord
Kosten: € 6,-

11. Gym vanaf de stoel
Stieltjeshuis
Bewegen vanaf de stoel onder leiding van
fysiotherapeut Johannes Althuizes.
Data:
Woensdag 7 en 14 oktober
Tijd:
10.00 - 11.00uur
Locatie: Stieltjeshuis, Stieltjesstraat 2
Kosten: 1e les gratis, 2e les € 5,-

12. Hannah’s Bewegingslessen
Hannah Osario, oefentherapeut Cesar
Bewegingslessen gebaseerd op oefeningen
uit de Pilates en Cesar-oefentherapie.
Daardoor zeer geschikt voor mensen met
bewegingsbeperkingen zoals reuma, artrose
en/of ander onderliggende aandoening. Ook
voor mensen die herstellende zijn van een
blessure of ziekte. De houding verbeterende,
spierversterkende en lenigheid
bevorderende oefeningen worden rustig,
maar daardoor niet minder intensief gedaan.
Aan het eind is er altijd een moment van
totale ontspanning.
Data:
Dinsdag 6, 13 en 20 oktober
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Donderdag 8, 15 en 22 oktober
Tijd:
Dinsdag 09.30 - 10.30uur
Woensdag 16.00 - 17.00 of
19.00 - 20.00uur
Donderdag 09.30 - 10.30uur
Locatie: Dinsdag en donderdag: De Fontein,
Wilgenlaan 4, Emmeloord
Woensdag: De Lichtboei, Scheer 1,
Emmeloord
Kosten: € 12,50
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13. Hardlopen
AV NOP
Hardlopen met oefeningen en af en toe een
spelprogramma.
Data:
Maandag 5, 12 en 19 oktober
Tijd:
15.00 - 16.15uur
Locatie: AV NOP, Banterweg 3C,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

14. Jeu de Boules
The Flying Boules
Spelen in clubverband waarbij het onderlinge
sociale contact erg belangrijk is. Tijdens de
kennismakingsdagen leert u de spelregels,
technieken en tactieken van het spelletje.
Ook mogelijk voor mensen die gebruik
maken van een rollator, rolstoel of
scootmobiel.
Data:
Dinsdag 20 en 27 oktober
Donderdag 22 en 29 oktober
Tijd:
13.30 - 15.00uur
Locatie: Sportlaan 87a, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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15. Meer en beter bewegen voor ouderen
Marry van der Sar
Op eigen niveau bewegen en bezig zijn. In
deze les komen veel wisselende
beweegvormen aan bod. Bijvoorbeeld:
lopen, armbewegingen, cardio fitness,
cognitieve fitness (hersengymnastiek),
balspelen, hoepelen, etc. Ongeveer alle
spieren worden gebruikt, ook je lachspieren,
want bewegen is leuk. Er wordt rekening
gehouden met wat je kunt.
Data:
Donderdag 22 en 29 oktober
Tijd:
15.30 - 16.30 uur
Locatie: Gymzaal Erven-West,
Espelerlaan 71, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

16. Pilates
Optima Forma
Pilates is een trainingsconcept dat het hele
lichaam stretcht, versterkt en balanceert. Het
concept bestaat uit een uitgebalanceerde
serie oefeningen die worden uitgevoerd op
een mat. Iedere oefening wordt
gecontroleerd en met een grote precisie
uitgevoerd. Daarbij wordt gewerkt vanuit het
lichaamscentrum. Om dit alles uit te voeren
is het belangrijk dat ook de mind gefocust en
geconcentreerd is.
Data:
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
10.15 - 11.00uur
Locatie: Optima Forma, Drostlaan 101,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

17. Rollator wandelen
Een uurtje wandelen met onderweg tijd voor
een kopje koffie of thee. Neem voor de koffie
of thee onderweg zelf wat geld mee.
Data:
Woensdag 7 en 14 oktober
Tijd:
10.00 - ± 11.30uur
Locatie: Carrefour, Harmen Visserplein 6,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

18. Schieten
SV de Korrel
Schietvereniging de Korrel is een
schietsportvereniging die is aangesloten bij
de KNSA. Je kunt bij deze vereniging op de 11
banen met luchtgeweer en luchtpistool
schieten. De vereniging beschikt over een
eigen accommodatie met een gezellige
kantine. Gezelligheid en sportiviteit gaan
hand in had op onze vereniging. Er wordt
wekelijks getraind en één keer per jaar
organiseert de vereniging een Grand Prix
wedstrijd.
Data:
Dinsdag 6 en 13 oktober
Tijd:
19.00 - ±22.00uur
Locatie: Wilgenlaan 6, Emmeloord
(aan het fietspad)
Kosten: Gratis kennismaken
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19. Senioren Fit
Optima Forma
Een gezonde leefstijl is voor iedereen
belangrijk, maar voor ouderen misschien wel
nog belangrijker. Bewegen is onlosmakelijk
verbonden met die gezonde leefstijl, het
verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van je
leven. Senioren Fit is een aangepast
beweegprogramma voor mensen van 55+
waarbij gezond bewegen op een gezellige
manier centraal staat. Het bestaat zowel uit
cardiofitness en krachtapparatuur.
Data:
Donderdag 8, 15 en 22 oktober
Tijd:
14.00 - 15.00uur
Locatie: Optima Forma, Drostlaan 101,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

20. Sport en Spel
Marianne van Maanen
Verschillende sport, spel en
bewegingsactiviteiten staan op het
programma. Gericht op het verbeteren van
de algehele conditie, lenigheid,
spierversterking, coördinatie en reactie. In
verband met Corona worden de lessen
voorlopig buiten gegeven.
Data:
Dinsdag 6 en 13 oktober
Tijd:
19.30 - 20.30uur
Locatie: Gymzaal Pampuspad 47,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

21. Sport en spel
Marry van der Sar
Warming-up met loopvormen, cardio en/of
cognitieve fitness oefeningen. Oefenen met
spelvormen en aansluitend een spel,
bijvoorbeeld volleybal, badminton of Zweeds
loopspel. Afsluitend stretch oefeningen.
Data:
Maandag 19 en 26 oktober
Donderdag 22 en 29 oktober
Tijd:
16.30 - 17.30uur
Locatie: Maandag: Bosbadhal, Boslaan 28,
Emmeloord
Donderdag: Gymzaal Erven-West,
Espelerlaan 71, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

22. Sportief Wandelen
AV NOP
Sportief wandelen, wandelen met
oefeningen en tempo wisselingen.
Data:
Maandag 5, 12 en 19 oktober
Dinsdag 6, 20 en 27 oktober
Vrijdag 2, 9 en 23 oktober
Tijd:
Maandag 15.00 - 16.15uur
Dinsdag 09.00 - 10.15 uur
Vrijdag 09.00 - 10.15uur
Locatie: AV NOP, Banterweg 3C,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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23. Tennis
ATC Emelwerth
Tennis is ook op latere leeftijd een super
gave sport om te leren en te doen. Het is
geen uitzondering dat we leden hebben van
rond de 80! Het bewegen is uiteraard goed
maar ook het kopje koffie na afloop is van
groot belang. Heb je twijfel? Wij zeggen;
gewoon proberen die 3 keer! Wedden dat je
door wilt gaan. Een eigen racket is niet nodig.
Let op, de tennislessen starten in september
al, daarom aanmelden voor 17 september!
Data:
Maandag 21 sept, 28 sept en 5 okt
Woensdag 23 sept, 30 sept en 7 okt
Tijd:
Maandag 10.30 - 11.30uur
Woensdag 09.00 - 10.00uur
Locatie: Sportlaan 87, Emmeloord
Kosten: € 30,-

24. Wandelen
Twee keer per maand wordt er vanaf
buurthuis de Brulboei gezamenlijk een uur
gewandeld. Na afloop is er tijd voor een
bakkie koffie of thee. Het wandelen is gratis,
de koffie/thee na afloop kost € 1,-.
Data:
Woensdag 14 en 28 oktober
Tijd:
10.00uur
Locatie: Buurthuis de Brulboei,
Markenstraat 1, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

25. Werelddans
Met werelddans gaan we in een uur tijd bijna
de wereld rond. In een gezellige sfeer, met
een mix van makkelijke en moeilijke dansen.
Meestal worden er kringdansen gedanst,
maar er komen ook losse en parendansen
aan bod. Na een half uur is er tijd voor een
kopje koffie, zodat we er daarna nog een half
uur tegenaan kunnen.
Data:
Dinsdag 6 en 13 oktober
Tijd:
09.30 - 10.45uur
Locatie: Buurthuis de Brulboei,
Markenstraat 1, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

26. Yoga
Lekker in je lijf Yoga
Soepel worden en blijven met ontspannen
Yin Yoga. Oefeningen zijn laagdrempelig en
altijd aangepast aan uw kunnen.
Data:
Dinsdag 6 en 13 oktober
Tijd:
13.00 - 14.00uur
Locatie: Lekker in je lijf Yoga, Daalder 10,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

27. Zhineng Qigong
Alda Boerema
Rustige bewegingen voor een balans tussen
lichaam en geest.
Data:
Maandagmiddag
Tijd:
In overleg
Locatie: In overleg
Kosten: Gratis kennismaken
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28. Zwemmen – Aquabalance
Optima Forma
Aquabalance, in warm water is geschikt voor
iedereen die in de hectiek van alledag op
zoek is naar iets rustigs, dat ook goed is voor
de gezondheid. De nadruk ligt op het
evenwichtige gebruik van alle spieren. Het
verbetert je longinhoud en de circulatie door
de diepe en gezonde manier van ademhalen.
Data:
Woensdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
20.30 - 21.15 uur
Locatie: Optima Forma, Drostlaan 101,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
29. Zwemmen – Fifty Fit
Zwembad Bosbad
Voor 50-plussers heeft Bosbad Emmeloord
een speciaal fitheidsprogramma ontwikkeld.
U zwemt in schouderdiep water van 30°C.
Variatie, oefenmaterialen en gezellige
muziek zijn de hoofdingrediënten van FiftyFit. Uw conditie en souplesse verbeteren op
een ongedwongen manier.
Data:
Dinsdag 20 en 27 oktober
Donderdag 22 en 29 oktober
Tijd:
Dinsdag 10.30 - 11.00uur
Donderdag 10.00 - 10.30uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-

30. Zwemmen – Meer bewegen voor
ouderen
Zwembad Bosbad
Met Meer Bewegen Voor Ouderen, blijft u
soepeler en energieker. Onze 25 minuten
durende oefeningen in groepsverband zijn
gericht op houding, conditie, kracht en
ontspanning. De laatste 5 minuten kunt u
lekker vrij zwemmen of een praatje maken,
want gezelligheid is natuurlijk ook belangrijk.
De les wordt gegeven in ons therapiebad
(33°C).
Data:
Maandag 19 en 26 oktober
Tijd:
11.30 - 12.00uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-

31. Zwemmen – Zwemmen met therapie
Zwembad Bosbad
Tijdens dit zwemhalfuur in ons warm water
bad (33°C) begeleidt Mandy Verbruggen u 15
minuten met oefeningen voor uw conditie,
kracht en souplesse. De andere 15 minuten
kunt u in het warme water vrij zwemmen
en/of zelf oefeningen doen.
Data:
Donderdag 22 en 29 oktober
Tijd:
14.30 - 15.00uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-
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Aanmeldprocedure
Wilt u een aantal lessen kennismaken met één of meerdere
bewegingsactiviteit(en) samen met leeftijdsgenoten? Dan is
dit uw kans. Tijdens het project ‘Actief en vitaal ouder
worden’ kunt u geheel vrijblijvend een bewegingsactiviteit
uitproberen. In deze gids vindt u al het aanbod in Emmeloord.
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te
retourneren naar onderstaand adres of te mailen naar
janique.tijmes@carrefour.nu.
Het is ook mogelijk om het formulier langs te brengen op het
onderstaande adres en af te geven bij de balie. Inleveren van
het aanmeldformulier kan tot uiterlijk 28 september 2020.
Let op: het meeste aanbod bestaat uit meerdere
bijeenkomsten. Kiest u voor een activiteit dan geeft u zich op
voor de gehele kennismakingsperiode. Bij sommige
activiteiten staan meerdere opties weergegeven. U kunt op
het aanmeldformulier aangeven welke optie u het
beste uitkomt. De kosten die een activiteit mogelijk met zich
meebrengen zijn de totale kosten voor de gehele
kennismakingsperiode en mogen bij de activiteit zelf betaald
worden.
Retouradres:
Stichting Carrefour
T.n.v. Janique Tijmes
Harmen Visserplein 6
8302 BW Emmeloord
U ontvangt een bevestiging van ons als de aanmelding in
goede orde ontvangen is.
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Aanmeldformulier
Met het inleveren van dit aanmeldformulier gaat u er mee akkoord dat wij
uw gegevens doorgeven aan de organisator van de activiteit waarvoor u
zich aan heeft gemeld.
(inleveren van het aanmeldformulier kan tot uiterlijk 28 september 2020)

---------------------------------------------------------------------------------Algemene gegevens

Naam:

___________________________

Geboortedatum:

_____ - _____- ______________

Geslacht:

M/V

Adres:

___________________________

Telefoonnummer:

___________________________

Mailadres:

___________________________

(omcirkelen wat van toepassing is)

Activiteit 1

Naam activiteit:

___________________________

Dag en tijd activiteit: ___________________________
Activiteit 2

Naam activiteit:

___________________________

Dag en tijd activiteit: ___________________________
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Dienstverlening met een verhaal!
Wist u dat:
• Wij zowel warme als koelverse maaltijden
leveren in de gehele NOP.
• U bij ons ook tijdelijk terecht kunt voor een
tijdelijke maaltijd (bv. als u ziek bent of
revalideert).
• Wij ook tuinonderhoud voor u kunnen doen
tegen een gunstig tarief.
• Wij ook (tijdelijk) schoonmaakdiensten voor u
kunnen organiseren.
• Als u een klusje in huis heeft liggen (bv. lamp
verwisselen) wij dat voor u kunnen oplossen
tegen een schappelijke prijs.

0527-612354

• U bij ons geen voorrijkosten / administratie
kosten, etc. betaald.
• Wij dagelijks voor 80 senioren de maaltijd
verzorgen in Emmeloord.
• Bel voor meer informatie of vraag onze
informatiebrochure aan.
• Wij vlotte en adequate service verlenen,
vooraf een duidelijk tarief afspreken en deze
ook nakomen.
• Dat onze naam al meer dan 30 jaar een begrip
is en staat voor kwaliteit.
• Wij de tijd voor u nemen en ook een luisterend
oor hebben.

www.cateringexpress.nl

