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Tips voor gezond eten 
& meer bewegen

VOOR U LIGT DE BEWEEGWIJZER SENIOREN. DIT IS HET SPORT- EN BEWEEGAANBOD VOOR 
SENIOREN IN GORINCHEM, DIE EEN PASSENDE SPORT- OF BEWEGINGSACTIVITEIT ZOEKEN. 

De Beweegwijzer Senioren is onderdeel van de beleidsvisie ‘de Kracht van Sport’ van 
de gemeente Gorinchem, waarin “Meedoen door Beweging” één van de 5 pijlers is. 
Bewegen draagt bij aan vitaliteit, preventie, participatie en versterken van eigen kracht. 
SeniorenFit is één van de uitwerkingen. Positieve gezondheid is het uitgangspunt: er 
wordt dus vooral gekeken naar de mogelijkheden. 

We hopen u inzicht te geven in de beweegmogelijkheden die Gorinchem biedt. Per 
aanbieder staan er contactgegevens vermeld in de brochure, zo kunt u direct contact 
leggen met de aanbieder naar keuze. Een proefles is vaak gratis en geeft een goed 
beeld van de activiteit. Hopelijk weten nog meer mensen zo de weg te vinden naar het 
sportaanbod en daarmee naar een actieve levensstijl. Sporten is bovendien vooral een 
leuke manier om u te ontspannen, het houdt u fi t en biedt veel gezelligheid. 

Naast het beweegaanbod vindt u in deze Beweegwijzer Senioren ook informatie die 
mogelijke drempels om in beweging te komen weg kunnen halen. Naast deze gedrukte 
uitgave is het aanbod ook online beschikbaar op de website van Gorinchem Beweegt.  
Hierin staat het aanbod uit deze brochure en nog veel meer. Het hele jaar door kunnen 
sport- en zorgorganisaties hier nieuwe activiteiten toevoegen. De uitgebreide zoek-
machine zorgt ervoor dat u snel en makkelijk bij de informatie komt, die aansluit bij 
uw vraag.

Aan de hand van de Beweegwijzer Senioren kunt u dus uw eigen sportieve agenda 
opstellen. De Gorcumse (sport)organisaties steken enthousiast hun hand naar u uit... 
dus laat u inspireren en beweeg mee! 

JOOST VAN DER GEEST 
Wethouder Sport
Juli 2020 

Lotte Blok, Gorinchem Beweegt
l.blok@gorinchem.nl

0183-659438 | 06-50039748
www.gorinchembeweegt.nl

Digitaal sportplatform 
& positieve gezondheid
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Ondersteuning & hulp

WMO Sportvoorziening
Wilt u gaan sporten of bewegen, maar heeft u hier speciale materialen voor nodig? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor een sportvoorziening. U kunt hiervoor een aan-
vraag indienen bij het WMO Zorgloketvan de gemeente Gorinchem. Vanuit de WMO 
zoeken we graag gezamenlijk naar een passende oplossing om u deel te kunnen laten 
nemen. E-mail: wmoloket@gorinchem.nl |Telefoon: 0183 659 535.

Vervoer
Kunt u niet zelfstandig naar de beweegactiviteiten reizen, dan kunt u de volgende 
opties inzetten:
• MolenHopper: de MolenHopper is openbaar vervoer per taxi en is 7 dagen per 

week beschikbaar. Dit is bedoeld als aanvulling op het gewone openbaar vervoer. 
In de MolenHopper gelden voor reizigers aangepaste tarieven. Abonnementen en 
strippenkaarten zijn niet geldig. Heeft u een indicatie? Dan komt u in aanmerking 
voor een MolenHopperpas, zo reist u tegen een lager tarief. Reserveer (gratis): 
0800 220 007 7 of informatielijn 0900 233 023 3.

• Klussendienst: Bent u 55+’er, gehandicapt of langdurig ziek en lid van de Klussen-
dienst? Dan kunt u gebruik maken van personen- en rolstoelvervoer. Per rit €3,50. 
Telefoonnummer: 0183 781 000

Wist u dat de klussendienst nog meer te bieden heeft? De klussendienst doet een-
voudige werkzaamheden in en om de woning, wanneer u zelf daartoe geen kans 
meer ziet. Bijvoorbeeld ramen zemen, heg knippen, kleding strijken of hulp bij ver-
zorging van (huis)dieren. Daarnaast is er ook een boodschappendienst. U wordt 
opgehaald, gaat boodschappen doen en daarna wordt u weer netjes thuis gebracht. 

DE GEMEENTE GORINCHEM STREEFT ERNAAR DAT IEDEREEN KAN MEEDOEN. DOOR 
TE BEWEGEN VERBETERT U NIET ALLEEN UW GEZONDHEID, MAAR KOMT U OOK IN 
CONTACT MET ANDERE MENSEN. HIERONDER VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE, 
DIE U KAN ONDERSTEUNEN BIJ HET BEWEGEN. 

Goed om te weten
• Vrijwilligerssteunpunt: bouwt u mee aan onze mooie stad? Altijd al als vrijwilliger 

aan de slag willen gaan? Bij Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem zijn er altijd diverse 
vacatures: op de website of aan de balie in het stadhuis. Contact: bel 14 0183 of 
ga naar www.vrijwilligersgorinchem.nl. 

• MEEVivenz: de seniorenconsulenten van MEEav zijn het centrale aanspreekpunt 
voor alle thuiswonende 55-plussers in de gemeente Gorinchem. Voor antwoorden 
op uw vragen over wonen, zorg, welzijn en fi nanciën bent u bij hen aan het juiste 
adres. Contact: 0183 691 600 of seniorenconsulent@meevivenz.nl. Aan de dienst-
verlening van de seniorenconsulent zijn geen kosten verbonden. 

• Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid stelt zich tot hoofddoel 
de belangen van mensen met een beperking en hun ouders/vertegenwoordigers 
te behartigen. Mensen met een beperking (verstandelijk en/of fysiek) willen zo 
gewoon mogelijk leven en deelnemen aan de maatschappij. Meer informatie: 
www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl. 

• Mantelzorgsteunpunt: wanneer u als mantelzorger behoefte hebt aan een luisterend 
oor, een vraag wilt stellen, (te) zwaar belast bent en/of nieuw bent als mantel-
zorger, kunt u gratis contact opnemen met de mantelzorgconsulent van de gemeente 
Gorinchem via mantelzorg@gorinchem.nl of 0183 659 540. 

   AVRES, REGIONAAL DECLARATIEFONDS
   Als je moet leven van een laag inkomen, blijft er vaak geen  
geld over voor het theater of voor een sportclub. Het Regionaal declaratiefonds kan 
hiervoor uitkomst bieden. Dit fonds is er voor zaken die er in onze maatschappij bij 
horen, maar die niet noodzakelijk zijn voor uw levensonderhoud. 

Wie komt er in aanmerking voor een vergoeding?
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% (voor inwoners van de gemeente Gorinchem 
geldt 120%) van de voor u geldende uitkeringsnorm. U kunt de bijdrage voor volwassenen 
aanvragen met het digitale aanvraagformulier voor minimaregelingen. Deze vindt u op 
www.avres.nl onder het kopje ‘extra regelingen’. 

   AVRES, REGIONAAL DECLARATIEFONDS
   Als je moet leven van een laag inkomen, blijft er vaak geen  

Is een lidmaatschap 
fi nancieel een uitdaging?



6 7BEWEEGWIJZER SENIOREN MEEDOEN DOOR BEWEGING

Sportaanbod Sportaanbod

Atletiek - Seniorenfi t
AV Typhoon
Maandagochtend is er een training voor 
ouderen met een laag inspanningsniveau. 
Zaterdagochtend is er een training voor 
heren. Niveau is afhankelijk van sporter 
en is van laag tot gemiddeld. Ieder doet 
gewoon wat hij/zij kan! De trainer houdt 
hier rekening mee. Voor de fi ttere 60+ers 
zijn er bijna iedere dag trainingen. U mag 
drie keer gratis komen mee trainen. 

Badminton
Badmintonclub Raptim
Badminton is een heerlijke, toegankelijke
sport en bij ons bovenal betaalbaar. We
zijn altijd op zoek naar jong en oud ‘talent’. 
Wandel eens binnen tijdens een van onze 
trainingsavonden. Vergeet niet uw sport-
schoenen mee te nemen. Voor mensen die 
kennis willen maken met de sport en de 
vereniging biedt Raptim één maand gratis 
kennismaking. Wij zorgen voor een racket.

Wanneer     maandag 09.15u & 
        zaterdag 08.00u 
Locatie         Grote Schelluinsekade 22
Contact        Cor van Vlaanderen
        voorzitter@avtyphoon.nl 
        06 123 728 99
        0183 621 100

Wanneer     woensdag 19.30u - 22.00u
        Oosterbliek
        & vrijdag 20.00 - 22.00u 
        van Rappardhal
Contact        Roy de Wit
        voorzitter@bcraptim.nl

Aqua Vitaal /Aquajoggen - Zwemmen 
Caribabad
Word je een jaartje ouder, dan herstellen je 
spieren minder snel en neemt je conditie 
af. Door regelmatig te bewegen, blijf je fi t. 
De lessen Aquavitaal en Aquajoggen van 
Caribabad laten je sporten in het water. 
Zo voorkom je overbelasting van spieren 
en kun je wel profi teren van alle voordelen 
van beweging. Een leuke bijkomstigheid 
zijn sociale contacten. Na elke les wordt 
een kopje koffi  e/thee gedronken.  

Wanneer     dinsdag t/m vrijdag
Tijden        Zie website Caribabad
Locatie        Bataafsekade 6
Contact        0183 623 911
        www.caribabad.nl

Banen zwemmen
Caribabad 
Een baantje trekken in het zwembad is een 
zeer gezonde sport, geschikt voor alle leef-
tijden. Het wedstrijdbad van Caribabad is 
natuurlijk ook geopend voor het uitoefenen 
van deze sport. Het wedstrijdbad is op  vaste 
tijden gereserveerd voor banen zwemmen 
en dames zwemmen. 

Wanneer     maandag t/m zondag
Tijden        Zie website Caribabad
Locatie        Bataafsekade 6
Contact        0183 623 911
        www.caribabad.nl



8 9BEWEEGWIJZER SENIOREN MEEDOEN DOOR BEWEGING

Sportaanbod Sportaanbod

Beweeg-je-Fit Bootcamp
Inspire Fitness Club
We starten (wanneer het weer het toelaat) 
buiten op ons terrein met de warming-up. 
Vervolgens trainen we binnen in de groeps-
zaal, onder leiding van een sportcoach, in 
circuitvorm: 10 korte oefeningen op het 
gebied van cardio en kracht, die in een 
aantal rondes worden herhaald. 
Wat? Een volledige full-body work-out in 1 
uur. Resultaat? Fit(ter) worden, conditie & 
kracht opbouwen, spieren en gewrichten 
soepel maken en/of behouden. Na iedere 
training drinken we gezellig wat met elkaar 
in de bar. Een heerlijk kopje koffi  e of thee 
is inbegrepen in de prijs. U bent van harte 
welkom voor een gratis proefl es. Kosten: 
€20,- per maand (maandelijks opzegbaar).

Wanneer     dinsdag 10.15 - 11.15u
Locatie         Kennelweg 10, 4205ZR
        Gorinchem
Contact        Sanne Vermeulen
        info@inspirefi tnessclub.nl
        0183 760 563

Beweeg-je-Fit 65+
SeniorenFit
De Beweeg-je-Fit lessen zijn speciaal voor 
de 65+er om fi t te blijven, maar ook om na 
afl oop met elkaar gezellig een bakkie koffi  e 
of thee te drinken. Tijdens de lessen wordt 
aandacht besteed aan de conditie, kracht 
en lenigheid. Ook de lachspieren komen 
veelvuldig aan bod!

Wanneer     maandagochtend
        09.00 - 10.00u Zitgym
        10.00 - 11.00u Stagym
Locatie        Van Rappardhal
Contact        Sylvia, 06 44 23 42 84

Beweeguurtje
Rozenobel
De woensdagochtend goed starten met een 
uurtje bewegen? Dat kan bij de Rozenobel. 
Alle spieren komen aan bod, onder leiding 
van oud-fysiotherapeut Herman. Er wordt 
aandacht besteed aan kracht, lenigheid, 
balans en de conditie. U kunt dit beweeg-
uurtje op uw eigen niveau volgen, zowel 
staand als in de stoel.  

Wanneer     woensdag 09.00 - 10.00u
Locatie         De Rozenobel, Dukatenplein 2
Contact       Herman Fokkens
       hj1fokkens@gmail.com
       06 534 471 95

Bewegen op muziek
Balletschool Papillon
Fit and Fun for Fifties & Sixties. Deze les 
is een verzameling van leuke, swingende 
dans- en stepcombinaties. Alle oefeningen 
zijn gericht op het zogenaamde “low impact” 
principe, dus niet springen en geen knie- 
en rugbelastende oefeningen. Er kan ook 
gebruik gemaakt worden van gewichtjes. 
Een pittige en uitdagende les op herkenbare 
muziek voor diegene, die nog lang niet toe-
geven aan de tand des tijds. 

Wanneer     woensdag 19.00u 
Locatie         Sporthal de Oosterbliek
        Wiardi Beckmanplein 60
Contact        Anja Rietveld
        balletschoolpapillon@
        gmail.com
        0183 625 008/ 06 30 33 09 17
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Sportaanbod Sportaanbod

Biljart
Biljartvereniging De Midget-Gilde
Deze relatief nieuwe biljartvereniging heeft 
2 kleine tafels en 2 match-tafels op onze 
eigen locatie. Het is een kleine, maar wel 
groeiende vereniging met nu ca. 50 leden.  
De vereniging biedt een divers programma 
voor de recreatieve en wedstrijdbiljarter. 

Wanneer     ma, di, do vr: 13.00 - 17.00u
        zondag: 09.30 - 14.30u
Locatie         Kleine Schelluinsekade 7
Contact        Marco Sterk & Bert Lehmer -
        Gerrie van Eck jr. 
        info@demidget-gilde.nl
        06 411 800 83/06 275 312 25
        www.midget-gilde.nl

Biljart
Biljartvereniging de Vluchthaven
Biljartvereniging de Vluchthaven bestaat 
inmiddels 47 jaar en heeft momenteel 40 
leden. Het is een vereniging waar gezellig-
heid en het onderhouden van sociale con-
tacten bovenaan staan. In ons verenigings-
lokaal staan twee wedstrijdbiljarts en het 
is ook in de zomermaanden goed toeven 
vanwege onze airco installatie. Kom eens 
vrijblijvend langs. De koffi  e staat klaar!

Wanneer     Ma  19.00 - 22.00u
         Di, vr, za 13.00 - 16.00u
Locatie         Krinkelwinkel 25
Contact        H. Hoogendoorn
        de vluchthaven@kpnmail.nl
        0183 664 112

Bridge
Bridgeclub Gorkum
Iedereen kan leren bridgen! Misschien heb
je er wel eens aan gedacht? Bij Bridge-
club Gorkum kun je het hele jaar door 
bridgen. Heb je interesse? Meld je dan 
aan voor de kennismaking. Ben je al ge-
start met bridgen? Meld je dan aan voor 
de gevorderdenbegeleiding. De begelei-
ding en lessen zijn gratis. Het is een leuke 
investering in de toekomst. 

Wanneer     Op afspraak
Locatie         Kleine Schelluinsekade 5
Contact        Theo Lagerwerf
        theoL@email2me.nl
        karelpronk@hetnet.nl 
        0183 614 196

Bridge
Bridgeclub de Merwe
De Merwe is een club met 115 leden en 
speelt het hele jaar op donderdagavond 
in het clubhuis van Raptim. In het seizoen 
(sep t/m mei) spelen we 6 parencompetities 
in drie lijnen. 24 spellen per avond. Onze 
C-lijn is ideaal voor beginnende bridgers. 
Van jun t/m aug kun je kosteloos mee-
spelen in onze zomercompetitie, aanvang 
19.30u. Dan spelen we in twee lijnen en 
gaat het om uw individuele score.  

Wanneer     Donderdag 19.30u
Locatie         Clubhuis Raptim
        Kleine Schelluinsekade 5
Contact        Joke van Gent
        jokevangent@hotmail.com
        0183 636 796 / 0183 624 477
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Sportaanbod Sportaanbod

Bridge
Bridgeclub De Vesting
Bij Bridgeclub De Vesting wordt er iedere 
donderdagavond fanatiek gespeelt. Wij zijn 
een club waar zowel mannen als vrouwen 
aan elkaar gewaagd zijn. Wilt u het spel 
ook leren en gezellig meedoen? Kom dan 
langs! 

Wanneer     donderdag 19.30-23.00u
Locatie        tot de verbouwing: Hotel 
        Gorinchem, van Hogendorp-
        weg 8-10
Contact        bridgeclub.devesting@
        gmail.com

Bridge
Woensdagmiddag bridgeclub
De woensdagmiddag bridgeclub speelt 
iedere woensdag tussen 13.30 - 16.30u 
in het clubhuis van Raptim. Nieuwe leden 
zijn welkom! 

Wanneer     woensdag 13.30 - 16.30u
Locatie         Clubhuis Raptim
        Kleine Schelluinsekade 5
Contact        Ton Bettman
        tonbettman@ziggo.nl
        0183 621 758

Chi Neng Qigong
Chillicious
Chi Neng Qigong is een Chinese bewe-
gingsleer. Hierbij maak je aandachtige, 
langzame, meditatieve bewegingen om je 
gezondheid te bevorderen en je lichaam 
fl exibeler en krachtiger te maken. Het 
zorgt voor balans en vitaliteit en helpt 
goed tegen stressklachten, slapeloosheid, 
bij rugklachten en nog veel meer. Oor-
spronkelijk is het ontwikkeld door een 
arts voor zieke mensen, maar het werkt 
zo goed dat ook gezonde mensen hier 
graag mee aan de slag gaan. Geschikt 
voor elke leeftijd/fi theid. Kan zowel zit-
tend als staand worden uitgevoerd. Zelf 
proberen? Neem twee proefl essen voor 
€15,-.   

Wanneer     ma & di 20.00 - 21.30u
        wo & vr 09.30 - 11.00u
Locatie         Appeldijk 39
Contact        Cisca den Boer
        cisca@chillicious.nl 
        06 28 47 69 87

Conditietraining
Skivereniging Grote Rivieren - Drechtsteden
Breng uw conditie (weer) op peil voor uw 
wintersport of kom gewoon lekker sporten 
bij skivereniging Grote Rivieren-Drecht-
steden. Sneeuwfit is voor iedereen van 
jong tot oud, van beginner tot gevorderde. 
U traint op uw eigen niveau. Het is niet 
alleen nuttig, bovendien erg gezellig. Als u 
wilt, kunt u eerst een proefl es nemen. 

Wanneer, tijd en locatie:
Gymzaal van Egmondstraat 1
Woensdag 20.30 - 21.30u
Buiten, Lingebos
Woensdag 09.30 - 10.30u
Zaterdag 09.00 - 10.00u
Nordic Walking, Lingebos
Woensdag 09.30 - 10.30u
Zaterdag 09.00 - 10.00u
Nordic Walking-zomer, Lingebos
Zaterdag 09.00 - 10.00u
Contact  Dirk Luijten
  06 439 084 20
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Sportaanbod Sportaanbod

Dammen
De Rivierendammers
U bent nooit te oud om te dammen. Het 
is een erg leuke sport, voor zowel jong 
als oud. Op dit moment is er geen vaste 
locatie waar de damvereniging actief is. 
Heeft u interesse? Neem contact op met 
de vereniging en we bespreken de moge-
lijkheden. 

Denksport
GoClub Wabi-Sabi
Go! is het oudste bordspel ter wereld. 
Naar schatting 3.000 tot 4.000 jaar oud. 
In Nederland is het minder bekend, maar 
wereldwijd spelen meer mensen Go! dan 
enig ander bordspel of denksport. Het 
is boeiend, uitdagend, altijd afwisselend 
en vooral heel gezellig. Het heeft voor 
ouderen specifi eke voordelen: speel het 
met uw (klein)kinderen, die vinden het 
fantastisch. En bij regelmatig spelen heeft 
Go! een bewezen positief eff ect op het 
voorkomen van Alzheimer en dementie. 
Los daarvan, het is gezellige, sociale her-
sengymnastiek. Speelmateriaal wordt ter 
beschikking gesteld. Een kleine bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 

Contact  Theo Voorspuij
  h.t.voorspuij@xs4all.nl
  0183 631 480

Wanneer, tijd en locatie: in overleg
Contact:      Sybo Bruinsma
      sybo.bruinsma@planet.nl
      0183 629 194
      06 54 95 49 39

Fitness Small Group Vitaal
Fysio PP
Bewegen is belangrijk, zeker naarmate u 
ouder wordt. Op beide FysioPP locaties 
(Vuren & Gorinchem) bieden we Small 
Group Vitaal aan. Small Group Vitaal is 
sporten en bewegen op maat. Trainin-
gen zijn in kleine groepen (max. 10), zo 
ervaart u de voordelen van een personal 
trainer én van het trainen in een gezellige 
groep met leeftijdsgenoten (55+). Onze 
trainers beschikken over medische ken-
nis, waardoor zij u kunnen helpen bij het 
oplossen en voorkomen van lichamelijke 
klachten. Een 12-rittenkaart kost €65,- 
inclusief kopje koffie na afloop van de 
training. Een proefl es volgen mag altijd. 

Fysio Fitness
De Colvenier
Voor iedereen die, op eigen tempo en 
binnen eigen mogelijkheden, wil trainen 
onder begeleiding van een deskundige 
fysiotherapeut. Hierbij valt te denken aan: 
na lang niet sporten weer verantwoord 
willen beginnen, werken aan conditie, 
voorkomen van blessures, chronische 
klachten ofrevalideren na ziekte/ operatie.

Wanneer     ma, do, vr 09.00 - 10.00u &  
            10.00 - 11.00u
        di           10.00 - 11.00u 
Locatie         Molenvliet, Gorinchem
        Molenlaan, Vuren
Contact        Sereno Latuhihin
        sereno@fysiopp.nl
        06 216 403 55

Wanneer & tijd:
Maandag 08.00 - 21.00u
Dinsdag  08.00 - 21.00u
Woensdag 08.00 - 20.00u
Donderdag 08.00 - 20.00u
Vrijdag  08.00 - 18.00u
Locatie  Colvenierstraat 1a-1e
Contact  0183 620 275
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Sportaanbod Sportaanbod

Fysiotherapie
Procare Fysiotherapie
Procare Fysiotherapie is meer dan alleen 
fysiotherapie. Door de veelzijdigheid aan 
specialisaties is het kennisniveau hoog. 
De trainingszaal is zeer uitgebreid en biedt 
de mogelijkheid tot individuele training, 
groepstherapie of beweegprogramma’s 
voor mensen met een chronische aan-
doening zoals osteoporose, suikerziekte, 
hart- en vaatziekten, NAH, Parkinson en 
COPD. Maar ook mensen die lekker willen 
sporten, kunnen overdag en ‘s avonds 
terecht om onder begeleiding te trainen. 

Wanneer & tijd:
Maandag 08.00 - 22.00u
Dinsdag  08.00 - 21.00u
Woensdag 08.00 - 22.00u
Donderdag 08.00 - 21.00u
Vrijdag  08.00 - 21.30u
Locatie  Willem Elsschotstr. 2
Contact  0183 699 933
info@procarefysiotherapie.nl

Petanque/Jeu de Boules
Les Boulistes
Petanque is een sport die u het hele jaar 
kunt beoefenen. Iedereen, van jong tot 
oud, van beginneling tot prof, kan bij ons 
een boule komen gooien. Het spel is uit-
stekend geschikt om veel plezier aan te 
beleven! Voor beginners en gevorderden 
worden trainingen georganiseerd om het 
spel en de spelregels nog beter te leren 
kennen. Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u eens meedoen? U bent van harte 
welkom. Leden van onze vereniging leggen 
u het spel graag uit. 

Wanneer     di, vr en za: vanaf 14.00u
        ‘s zomers: do vanaf 19.00u
        1 okt - 2 apr ‘s avonds dicht
Locatie         Bataafsekade 4a
Contact        Theo Noot
        06 336 560 44
        0183 629 926

Fitness-gezond en vitaal bewegen
Fysiotherapie ‘t Gilde
Onder deskundige begeleiding kunt u 
gezellig sporten en bewegen in onze uit-
gebreide fi tnessruimte in kleine groepen 
(max. 10). Kom gerust eens kijken naar de 
mogelijkheden. Ook individueel bewegen 
is mogelijk, onder begeleiding van één 
van onze fysiotherapeuten, bijv. na ziekte 
of ZH-opname of operatie. Wij zijn aan-
gesloten bij verschillende netwerken, 
zoals ParkinsonNet, M.S. Netwerk, NAH, 
COPD , ReumaNetwerk, etc.). Bij klachten 
of blessures kunt u een afspraak maken 
voor een behandeling op maat in onze 
praktijk, Voermanstraat 13bc, of in onze 
nieuwe locatie Zorgpunt West, Mollen-
burgseweg 15.  

Wanneer     ma t/m vr 08.00 - 20.00u
        zaterdag tot 12.00 u
Locatie         Vroedschapstraat 13bc 
        Mollenburgseweg 15
Contact        Ruud von Reth
        0183 620 520
        fysiopraktijk@noknok.nl

Gymnastiek
Gymnastiekvereniging OKK
Fifty Fit staat voor diverse bewegings-
activiteiten voor 50-plussers onder des-
kundige begeleiding. De activiteiten zijn 
bedoeld voor het op peil houden van uw 
conditie of om het bewegen weer op te 
pakken. Natuurlijk is er de ruimte om 
mee te doen naar uw eigen vermogen en 
staat plezier voorop. Het is altijd mogelijk 
om vrijblijvend een proefl es te nemen. 

Wanneer & tijd:
Maandag 10.00 - 11.00u
  De Bogerd
  19.30 - 20.30u
  WLZ-gebouw
Woensdag 19.30 - 20.30u
  Sportpunt Wijdschild
Contact  info@okkgorinchem.nl
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Sportaanbod Sportaanbod

Schaken
De Giessen en Linge
Schaken is hersengymnastiek voor de 
geest. Wie regelmatig schaakt, blijft 
mentaal fi t. Onderzoek duidt er op dat 
schaken preventief of vertragend werkt 
ten aanzien van dementie. Het brein is 
plastisch, oudere schakers kunnen nog 
lang op niveau presteren. Schaakclub 
Giessen en Linge biedt u de mogelijkheid 
om te schaken in een gezellige omgeving. 
De senioren schaken iedere dinsdag om 
19.45u in de interne competitie.  

Rivas Seniorenfi tness
Rivas
Bent u 55 jaar of ouder en wilt u gezond 
en fi t blijven/worden? Bij seniorenfi tness 
werkt u aan uw conditie, kracht en mo-
biliteit. Dit doet u onder de deskundige 
begeleiding van een fysiotherapeut van 
Rivas. Het begin en het einde van de 
training zijn in groepsverband. Verder 
werkt u zelf aan uw persoonlijke doelen, 
waarbij de fysiotherapeut u adviseert en 
begeleidt. Tijdens de training wordt ge-
bruik gemaakt van een hometrainer, een 
roeiapparaat en andere fi tnessapparaten 
en -materialen.Wanneer     dinsdag 19.45u

Locatie         de Til, Breestraat 1
        Giessenburg
Contact        Chris Tromp
        Chris.tromp.31@gmail.com
        www.giessenlinge.nl
        0184 631 199

Wanneer & tijd
Maandag 15.00 - 16.00u
  16.00 - 17.00u
Woensdag 09.30 - 10.30u
  14.00 - 15.00u
Donderdag 16.00 - 17.00u
Vrijdag  13.00 - 14.00u
  14.15 - 15.15u
Locatie         Gasthuis, afdeling fysio-
        therapie, Banneweg 61
Contact        Jori van Zee
        0183 645 714

Seniorfi t
FynesFitness
Seniorfi t is een les, speciaal afgestemd op 
senioren die fi t willen worden of blijven. 
De seniorfi t les is een les, die voor iedereen 
toegankelijk is. Tijdens de les worden di-
verse oefeningen aangeboden, die spier-
versterkend zijn. Ook trainen wij stabili-
teit en coördinatie. Tijdens het trainen is 
er ook de mogelijkheid om de oefeningen 
op een stoel uit te voeren. Na de les staat 
er een heerlijk kopje koffi  e of thee voor u 
klaar. Traint u gezellig met ons mee?

Wanneer     dinsdag en donderdag
        10.00 - 11.00u
Locatie        Dr. van Stratenweg 15
Contact        info@fynesfi tness.nl
        fynesfi tness.nl/contact
        06 114 663 66

Sport, spel en volleybal
Sportvereniging Hartrecreatief
Bij Hartrecreatief Gorinchem beweeg je 
(evt. met partner) samen om je conditie 
te verbeteren. Kom snel langs en ontdek 
de voordelen van bewegen. Wij bieden 
mensen met hart-, vaat- en diabetes-
problemen een betaalbaar en passend 
traject aan om op verantwoorde wijze in 
conditie te blijven. Onder professionele 
begeleiding van een Sport & EHBO team 
worden vele vormen van bewegen aan-
geboden.

Wanneer     dinsdag 20.00 - 21.00u
        donderdag 19.30 - 20.30u 
           & 20.30 - 21.30u 
Contact        Jan Wanrooij                 
        0183 625 408
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Sportaanbod Sportaanbod

Tafeltennis
TTC Gorkum
De maandagavond is gereserveerd voor 
alle senioren, die vrijblijvend een balletje 
willen slaan. Ook de woensdag en vrijdag 
zijn diverse mogelijkheden. Ook op de 
donderdagmiddag kunnen 55+ers terecht 
voor een gezellig potje tafeltennis. Neem 
contact op voor de mogelijkheden en we 
zien u graag. 

Wanneer     maandag 20.15 - 21.30u
        donderdag 15.30 - 16.30u
Locatie         dr. Hiemstralaan 87
Contact        M.C. van der Wal
        info@ttcgorkum.nl
        06 526 220 91

Tennis, Clubfi t
BasTa
Clubfi t is een senioren tennisprogramma 
waarbij de vereniging 55+ers op een laag-
drempelige manier de kans biedt om (weer) 
te gaan tennissen. Via Clubfit biedt de 
vereniging 55+ers een kennismakings-
traject en een vervolgtraject en wordt ge-
probeerd deelnemers aan de vereniging 
te binden en uiteindelijk te behouden. Er
wordt regulier tennis gespeeld, waarbij 
steeds rekening gehouden wordt met de 
behoeften en fysieke mogelijkheden van 
de deelnemers. 

Wanneer     di & do 09.30 - 11.30
        incl. koffi  e vooraf/achteraf
Locatie        GTC Overwaard  
        Sportlaan 1 
Contact        Bastiaan de Paauw
        info@bas-ta.nl         
               0183 851 490

Therapiezwemmen
Caribabad
Heb je last van je gewrichten of een spier- of 
hartziekte? Dan kun je veel baat hebben 
bij zwemmen. Speciaal voor jou bieden 
we lessen therapiezwemmen, waarbij je in 
een veilige omgeving kunt sporten op je 
eigen niveau. Verbeter je mobiliteit en je 
spierfuncties en voel je fi tter! Het therapie-
zwemmen vindt plaats in het recreatie-
bad met een watertemperatuur van 32 
graden. 

Wanneer     maandag en donderdag
Tijden        Zie website Caribabad
Locatie        Bataafsekade 6
Contact        0183 623 911
        www.caribabad.nl

Walking Football
GJS Gorinchem
GJS is op zoek naar mannen en vrouwen 
boven de 60 jaar en/of die door andere 
redenen minder mobiel zijn door bijv. 
blessures. Onder het motto ‘voetbal is 
méér dan voetbal’ kunnen ook ouderen 
voortaan weer als echte voetbalhelden 
bewegen. ‘Walking Football’ is een variant 
op voetbal, waarbij er niet gerend mag 
worden en zonder keepers wordt gespeeld. 
De oefeningen kunnen persoonlijk worden 
aangepast, zodat iedereen kan meedoen. 

Wanneer & tijd nog niet bekend
Locatie         Sportpark Dalem
Contact        Quincy Bartens
        06 374 588 99
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Sportaanbod Sportaanbod

Walking Football
GVV Unitas
Met Walking Football krijgen 60-plussers 
die vanwege fysieke beperkingen niet 
kunnen deelnemen aan het traditionele 
voetbal weer de kans om veilig (zonder 
lichamelijk contact, zonder rennen) een 
balletje te trappen. Een ideale oplossingen 
voor spelers, die daarnaast ook nog het 
sociale aspect van het voetbal willen be- 
leven. 

Yoga
Suniai Kundalini
Mellow yoga is slow yoga voor herstel en
balans. Voor mensen die herstellende zijn 
van ziekte, ongeluk of chronisch zieken. 
Of mensen die graag rustig aan doen van-
wege leeftijd of andere redenen. De les 
bestaat uit beweging, yoga oefeningen, 
ademhalingsoefeningen, ontspanning 
en meditatie. Tijdens de les kunt u zich 
helemaal focussen op uzelf, uw lichaam, 
uw ademhaling en uw ontspanning. Het 
werkt stressverlagend en bewustzijn ver-
hogend, daardoor herstel bevorderend. 
Geef u op voor een proefl esblok van drie 
lessen voor €20,-. 

Wanneer     dinsdag 10.00 - 11.30u
Locatie        Bataafsekade 6
Contact        Theo Bos
        theo_bos@xs4all.nl         
               0183 621 462

Wanneer     dinsdag 10.00 - 11.30u
Locatie         de Bunker
        Vijfde Uitgang 3
Contact        Suzan Janssen
        info@suniai.nl
        0183 660 183 | 06 534 003 96

55+ gym
Door middel van leuke spelletjes, met divers 
spelmateriaal en een aantal oefeningen 
op de mat blijven we lekker in beweging. 
Een lesblok van 4 weken/lessen kost €16,-.
De les is onder begeleiding van een fysio-
therapeut: extra veilig bewegen!

Wanneer     dinsdag 09.00 - 10.00u &
         10.00 - 11.00u
Locatie         PoGo, Grote Haarsekade 120
Contact        David de Bruijn
        daviddebruijnfysiotherapie
        @outlook.com, 0183 648 977

Seniorenmomentje
Fitstudio KUS33
Lekker sporten in een kleinschalige fi t-
studio met professionele begeleiding. 
Een hydraulisch circuit, wat zittend wordt 
uitgevoerd, waarbij kracht afgewisseld 
wordt met fi etsen en een belast circuit 
staand waarbij kracht wordt afgewisseld 
met crosstrainers. Naast de circuits is er 
mogelijkheid tot revalidatietrajecten of 
functionele training met behulp van loop-
band, roeimachine, kettlebells en losse 
gewichten. Ook mogelijkheid tot meten 
lichaamssamenstelling, fysiotherapie, 
voedingsadvies en advies met betrekking 
tot supplementen. Maak een afspraak 
voor een gratis proefl es met begeleiding!

Wanneer     ma t/m zo 09.00 - 13.00u
        ma, wo, vr 16.00 - 21.00u
Locatie         Westwagenstraat 69
Contact        Daniëlle Sporken
        info@kus33.nl
        0183 634 300
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SeniorenFit

Mogelijkheden SeniorenFit

• Fittest: SeniorenFit start met een huis-aan-huis vragenlijst voor alle 65+ers en biedt 
u de mogelijkheid om een fittest in de wijk te doen. Tijdens deze fittest worden 
uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid gemeten. Daarna kunt u zich inschrijven 
voor een beweeggroep op uw eigen niveau.  

• Beweeg-je-Fit: Tijdens de beweeggroepen wordt er met een groep van ongeveer 15 
deelnemers een uurtje bewogen. De lessen zijn meestal in een gymzaal, waardoor 
iedere keer iets anders op het programma staat. De ene keer zijn het oefeningen 
op muziek, de andere keer balspellen, etc. Het niveau van de beweeggroepen verschilt, 
van stoelgym tot actief door de zaal lopen. 

• Wandel- of fietsgroepen: Wilt u wel lekker bewegen, maar niet bij een vereniging of 
beweeggroep? Dan kunt u zich ook aansluiten bij een wandel- of fietsgroepje in de 
wijk. Er zijn verschillende groepen, voor ieder niveau en op verschillende momenten. 

• Creatief: Omdat bewegen niet voor iedereen is weggelegd, zijn er ook tal van creatieve 
activiteiten in de wijk. Denk hierbij aan schilderen, zingen/muziek, fotografie, boeken-
club en een handwerkgroepje. 

• Koffie-ochtend: In verschillende wijken worden diverse koffieochtenden/middagen 
georganiseerd door verschillende partijen. Vaak kunt u gratis aansluiten, een bakkie 
koffie of thee drinken en gezellig kletsen met andere mensen uit de wijk.

SENIORENFIT IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE GORCUMSE 65-PLUSSERS. HET 
DOEL IS OM EEN GESCHIKT (BEWEEG)AANBOD TE ONTWIKKELEN, WAARAAN IEDER  
NIVEAU KAN MEEDOEN. GEZELLIGHEID STAAT VOOROP!  SENIORENFIT WORDT PER WIJK 
OPGEZET. ZO KUNT U EENVOUDIG (MEER) GAAN BEWEGEN OF NIEUWE ACTIVITEITEN 
ONDERNEMEN. 

Digitaal Sportplatform
Maak kennis met het gevarieerde sportaanbod en de verschillende verenigingen in 
Gorinchem. Door deel te nemen aan verschillende sporten, kunt u ontdekken welke  
sport uiteindelijk het beste bij u past. Bent u al lid van een vereniging? Dat is geen enkel 
probleem. U kunt zich gewooninschrijven om deel te nemen bij een andere vereniging.  
Maak een account aan, kijk welke verenigingen aanbod hebben en schrijf u snel in voor  
een leuke activiteit. U kunt het sportaanbod vinden op de website van Gorinchem 
Beweegt. 

Positieve Gezondheid
We werken in Gorinchem vanuit de gedachte van “Positieve Gezondheid”. Het accent 
ligt hierbij niet op ziekte, aandoeningen of beperkingen, maar op mensen zelf, op wat 
hun leven betekenisvol maakt. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken 
dan alleen de lichamelijke kant. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over uw grenzen kennen. 
Lekker in uw vel zitten. En mee kunnen doen. Het gaat erom dat u zich gezond en energiek  
voelt, op de manier die bij u past. Daaruit blijkt soms dat voor mensen die zorg nodig 
hebben andere dingen belangrijk zijn dan in eerste instantie werd ingeschat. Samen 
daarover praten is en blijft daarom belangrijk.

De persoonlijke beweegredenen van mensen als startpunt nemen om tot verandering 
te komen, dát is dus Positieve Gezondheid. En dat vraagt anders denken. Want misschien 
is dan het doel van iemand niet zozeer om de knie weer klachtenvrij te krijgen, maar 
wel om weer die wandeling te kunnen maken. Of misschien is het doel niet om te gaan 
sporten, maar wel om het gevoel te hebben ergens bij te horen en onderdeel te worden  
van een team of groep. Door ‘om te denken’, ontstaan vaak verrassende nieuwe inzichten. 

Aan de slag
U kunt heel gemakkelijk het web zelf invullen om meer inzicht te krijgen in uw gezond-
heid. Deze kunt u vinden op allesisgezondheid.nl. Er is ook een vereenvoudigde versie, 
deze is te downloaden via gorinchembeweegt.nl/over-gorinchem-beweegt.
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Tips voor gezond eten 
& meer bewegen

Voldoende bewegen en gezond eten biedt veel voordelen. De balans tussen
inname (voeding) en het verbruik (beweging) is daarbij wel van groot belang. 
Dit bepaalt of u niet aankomt of dat u zich energiek en fi t voelt.

Waar kunt u op letten met voeding, als u al voldoende beweegt?

• Zorg ervoor dat u voldoende goede koolhydraten binnenkrijgt. Die leveren energie 
aan de spieren. Koolhydraten zijn volkorenproducten, zoals volkorenpasta, zilver-
vliesrijst, volkorenbrood, etc.  

• Een sporter heeft meer eiwitten nodig dan iemand die niet sport. Eet dus ook 
voldoende eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vlees (vleesvervangers), vis, zuivel, ei, 
granen, peulvruchten en niet te vergeten (ongezouten) noten. 

• Eet gevarieerd. Dat betekent dat u alle nodige voedingsstoff en binnenkrijgt.
• Drink voldoende. Drinken is voor, tijdens en na inspanning belangrijk om uit-

drogingsverschijnselen te voorkomen. De richtlijn is 600 ml tot 1 liter per uur 
sporten (bij normale weersomstandigheden). Bij erg warm weer en intensieve 
training kan een sportdrank gebruikt worden. Let hierbij wel op de suikers, u heeft 
tenslotte alleen extra mineralen nodig. 

• Houd de tijden in de gaten wanneer u eet als u wilt sporten. Eet tot max. 1,5 uur 
voor de training. Eet dan een lichte maaltijd, bijvoorbeeld yoghurt met ongezoete 
muesli. Na het sporten kunt u dan nog een royale portie groenten of rauwkost 
eten met een eiwitrijk product. Eiwit zorgt ook voor een sneller spierherstel. 

• Meer energie en betere conditie
• Fitter en minder snel vermoeid
• Darmbeweging beter, waardoor 

afvalstoffen beter uit het lichaam
kunnen

• Sterkere botten
• Spieropbouw en spierbehoud
• Heerlijke uitlaapklep om alle 

dagelijkse drukte kwijt te raken

Inspiratie voor meer beweegwinst in het dagelijks leven

• Een bushalte eerder uitstappen en het laatste stukje lopen
• Nederland in Beweging (elke werkdag op TV)
• Lopend boodschappen doen
• Hond (van de buren) uitlaten
• Zoek een beweegmaatje
• Rek- en strekoefeningen (kan ook vanuit de stoel)
• Tuinieren (bv. aardbeien/tomaten in de vensterbank)
• Huishoudelijke klusjes doen (offi  e zetten, tafel dekken, planten water geven, af-

stoff en, stofzuigen, post halen, vegen, was doen, boodschappen doen, eten klaar 
maken, etc.)

• Rondje buiten lopen met droog weer
• Lichamelijke verzorging bewust zelf doen, bv. gezicht wassen, haren kammen, zelf 

luchtje opdoen, etc.
• Voor een groep: ballon naar elkaar slaan, klapspelletje, etc.

• Tip: zingen maakt bewegen makkelijker en leuker, zowel zittend als lopend!
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