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Actief en vitaal ouder worden
Bij de beweegcoaches van Carrefour staat vitaal ouder
worden hoog in het vaandel. Senioren in de Noordoostpolder
kunnen terecht bij tal van beweegactiviteiten, van gym tot
wandelen en van zitgym tot zwemmen. Een aantal van deze
beweeggroepen zijn niet aangesloten bij een vereniging of
commerciële sportaanbieder, en zijn daardoor moeilijker te
vinden.
Om de bekendheid van deze, en beweegmogelijkheden bij
verenigingen of commerciële aanbieders voor senioren te
vergroten brengen wij, net als in voorgaande jaren deze gids
uit.
Bij elke activiteit staat een korte omschrijving, door wie het
wordt aangeboden en waar en hoe laat deze plaatsvindt.
Middels deze gids kunt u zich aanmelden voor 2 of 3
kennismakingslessen. Veelal gratis of tegen een gereduceerd
tarief. Een leuke manier om een beweegactiviteit te proberen
zonder verplichting. Bevalt de beweegactiviteit goed, dan
kunt u daarna besluiten om u aan te melden.
Voor vragen kunt u terecht bij:

Janique Tijmes
06-83528439
janique.tijmes@carrefour.nu
Leefstijl en Bewegen, Carrefour
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1. Bewegen voor 60+*
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Groepsactiviteit in de oefenzaal van
verpleeghuis Talma hof, met als doel
ouderen fit en vitaal te houden. Tijdens de
activiteit houden we ons vooral bezig met
krachttraining, uithoudingsvermogen, balans
en verschillende spelvormen. Na afloop is er
ruimte voor een bakje koffie/thee in het
restaurant.
Data:
Donderdag
Tijd:
13.00 - 14.00uur
Locatie: Talma hof, Genemuidenstraat 4,
Emmeloord
Kosten: € 1,50/1 strip per keer, voldoen via
een activiteitenstrippenkaart van
10 strippen
*Momenteel is deze groep vol, als er weer
ruimte komt is er plek voor nieuwe leden.

3. 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:
Van 3 t/m 14 oktober op
onderstaande dagen
Tijd:
Maandagmiddag vanaf 12.45uur
Dinsdagochtend vanaf 08.45uur
Woensdagmiddag vanaf 12.45uur
Donderdagmiddag vanaf 12.45uur
Donderdagavond vanaf 19.00uur
Locatie: Oude Espelerweg 4, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

2. Bridge
Buurthuis Espelervaart
Wil je graag leren bridgen of speel je nog niet
zo lang bridge. Kom dan ‘bridgen voor
beginners. Leer samen het spel steeds beter
spelen onder het genot van een kopje koffie
of thee.
Data:
Woensdag 5 en 12 oktober
Tijd:
13.30 - 16.30uur
Locatie: Buurthuis Espelervaart,
Atlantischestraat 18, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

4. Conditietraining voor dames 50+
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:
Dinsdag 4 en 11 oktober
Tijd:
19.00 - 20.30uur
Locatie: Gymzaal Meteorenstraat,
Meteorenstraat 106, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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5. 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

7. 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 of
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

6. 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 6 en 13 oktober
Tijd:
13.45 - 15.00uur
Locatie: Kantine Sportclub Emmeloord,
Espelerlaan 84, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

8. Golf
Golfclub Emmeloord
Als je een beginner bent met golfen is het
noodzakelijk dat je lessen neemt. Je moet de
techniek van het slaan aanleren en weten
hoe je je op de golfbaan moet gedragen. De
aangewezen persoon om je deze zaken bij te
brengen is de Pro (golfprofessional). Met
deze actie krijg je 3 lessen van onze
golfleraar en kun je daarna 3 maanden
spelen op de kleine baan.
Meld je aan door een mail met je
telefoonnummer te sturen naar:
info@golfclub-emmeloord.nl
Data:
In overleg
Tijd:
In overleg
Locatie: Golfclub Emmeloord,
Casteleynsweg 6, Emmeloord
Kosten: €75,- (3 lessen + 3 maanden spelen
op de kleine baan (par 3))
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9. 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 andere onderliggende aandoeningen.
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 4, 11 en 18 oktober
Woensdag 5, 12 en 19 oktober
Donderdag 6, 13 en 20 oktober
Tijd:
Dinsdag 09.30 - 10.30uur
Woensdag 16.00 - 17.00 of
19.00 - 20.00uur
Donderdag 10.30 - 11.30uur
Locatie: Dinsdag en donderdag: De Fontein,
Wilgenlaan 4, Emmeloord
Woensdag: De Lichtboei, Scheer 1,
Emmeloord
Kosten: € 12,50

10. Hardlopen
AV NOP
Recreatief hardlopen, niet prestatiegericht.
Warming-up met oefeningen voor lichaam
en geest. Interval training waarbij soms snel
en dan weer rustig wordt gelopen.
Afwisselend met af en toe een spel of
gebruik makend van materiaal. Na afloop is
er de mogelijkheid om koffie te drinken.
Data:
Maandag 3, 10 en 17 oktober
Tijd:
13.30 - 14.30uur
Locatie: AV NOP, Banterweg 3C,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

11. 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. Voor de kennismaking zijn
voldoende boules aanwezig.
Data:
Dinsdag 25 oktober en 1 november
Donderdag 27 oktober en
3 november
Tijd:
13.30 - 15.00uur
Locatie: Sportlaan 87a, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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12. (Walking) Korfbal
Korfbal Vereniging Emmeloord
Verantwoord bewegen voor ouderen onder
de noemer Old Stars Walking Korfbal. De
training bestaat uit een warming-up en
beweeg- en spelvormen. Op deze manier
werk je aan verbeterde fitheid, coördinatie
en motoriek. Naast bewegen staat ook het
ontmoeten en sociaal contact centraal.
Ontmoet nieuwe mensen onder het genot
van een kopje koffie. De trainingen zijn met
professionele begeleiding van een trainer en
een fysiotherapeut.
Data:
Dinsdag 4, 11 en 18 oktober
Tijd:
09.30 - 10.00uur Inloop met
koffie/thee
10-00 - 11.00uur Training
11.00 - 11.30uur Afsluiting met
koffie/thee
Locatie: Sportcomplex de Boskamp,
Sportlaan 87d, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

13. Klaverjassen
Buurthuis Espelervaart
Vind je het leuk om op een ontspannen
manier gezellig met elkaar te klaverjassen?
Dit kan, om de week in Buurthuis
Espelervaart. Klaverjassen is gratis,
koffie/thee voor eigen rekening.
Data:
Dinsdag 11 en 25 oktober
Tijd:
19.30 - 22.00uur
Locatie: Buurthuis Espelervaart,
Atlantischestraat 18, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

14. 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 6 en 13 oktober
Tijd:
15.30 - 16.30 uur
Locatie: Gymzaal Erven-West,
Espelerlaan 71, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

15. 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 5 en 12 oktober
Tijd:
10.00 - ±11.30uur
Locatie: Carrefour, Harmen Visserplein 6,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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16. Samen bewegen
Buurthuis Espelervaart
Iedere woensdagochtend vanaf 10.15 uur
kunt u samen met andere buurtbewoners
gezellig een half uurtje bewegen op de stoel.
Iedereen weet dat bewegen gezond is voor
de mens. Vandaar dat wij dit van harte bij u
aanbevelen. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Data:
Woensdag 5 en 12 oktober
Tijd:
10.15 - 10.45uur
Locatie: Buurthuis Espelervaart,
Atlantischestraat 18, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

17. Schieten (luchtpistool/luchtgeweer)
Schietvereniging de Korrel
Schietvereniging de Korrel is de gezelligste
verenging van de Noordoostpolder! Van jong
tot oud, iedereen mag en kan meedoen.
Iedere dinsdagavond hebben wij onze
clubavond, dan schieten wij met elkaar.
Daarna verzamelen we in de kantine voor
een hapje en een drankje en om gezellig bij
te kletsen.
Data:
Donderdag 20 en 27 oktober
Tijd:
19.30 - 21.30uur
Locatie: Wilgenlaan 6, Emmeloord
(het gebouw achter FitFun, aan het
fietspad)
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

18. Sjoelen
Door Oefening Sterk
Sjoelen, een mooi spel, een gave sport! Elke
dinsdagavond worden er in buurthuis de
Brulboei onderlinge wedstrijden gespeeld
volgens de officiële regels van de Algemene
Nederlandse Sjoelbond. Naast het spelen van
wedstrijden is gezelligheid ook belangrijk!
Data:
Dinsdag 4 en 11 oktober
Tijd:
19.00 - 21.00uur
Locatie: Buurthuis de Brulboei,
Markenstraat 1, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

19. 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.
Data:
Dinsdag 4 en 11 oktober
Tijd:
19.30 - 20.30uur
Locatie: Gymzaal Pampuspad 47,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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20. Sport en spel
Marry van der Sar
Lekker bewegen en sporten met een groep
senioren met dezelfde wens. We starten met
een warming-up met loopvormen, gevolgd
door cardio en cognitieve fitness. Afsluitend
doen we een training ter verbetering van het
spel, waarbij spellen zoals volleybal, Zweeds
loopspel en badminton op het programma
staan, met aangepaste regels. De regels
kunnen per persoon verschillen, hier geldt
meedoen is belangrijker dan winnen.
Data:
Donderdag 6 en 13 oktober
Tijd:
16.30 - 17.30uur
Locatie: Gymzaal Erven-West,
Espelerlaan 71, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

21. Sportief Wandelen
AV NOP
Wandelen met tempowisselingen, waarbij op
dinsdag en vrijdag een rustige (5km p/u) en
een snelle groep wandelt. Met oefeningen
om de houding te verbeteren en lichaam en
geest soepel en sterk te houden. Na afloop is
er de mogelijkheid om koffie te drinken,
goed voor de sociale contacten.
Data:
Maandag 3, 10 en 17 oktober
Dinsdag 4, 11 en 18 oktober
Vrijdag 7, 14 en 21 oktober
Tijd:
Maandag 15.00 - 16.15uur
Dinsdag 09.00 - 10.15uur
Vrijdag 09.00 - 10.15uur
Locatie: AV NOP, Banterweg 3C,
Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

22. Sport en spel – Op de stoel
Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Wittesteijn
In woonzorgcentrum Wittesteijn worden elke
week activiteiten georganiseerd, waaronder
sport en spel. Bewoners van Wittesteijn
kunnen hier aan deelnemen, maar ook
buurtbewoners zijn van harte welkom.
Bij sport en spel worden er zittend op een
stoel verschillende oefeningen aangeboden.
Er wordt gestart met een warming-up
gevolgd door een spel waarbij telkens
verschillend materiaal wordt gebruikt.
Data:
Vrijdag 7 en 14 oktober
Tijd:
11.00 - 11.45uur
Locatie: Oefenzaal Wittesteijn,
Revelsant 82, Emmeloord
Kosten: € 1,50/1 strip per keer, voldoen via
een activiteitenstrippenkaart van
10 strippen

23. Tai Chi Tao
Tai Chi de Erven olv Marien Gruter en
Annemarie Sneep
Tijdens de Tai Chi lessen is er aandacht voor:
- Verbeteren van de geestelijke en
lichamelijke gezondheid
- Ontspannen, je stress verlagen
- Verbeteren van je ademhaling
- Versterken van je spieren en gewrichten
- Anderen ontmoeten
Data:
Dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober
Tijd:
10.00 - 11.00uur
Locatie: Buurthuis de Erven, Amstelland 2,
Emmeloord
Kosten: €3,75 per les
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24. Tennis
ATC Emelwerth/Tenniscentrum Emmeloord
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 16 september!
Deze activiteit gaat door bij minimaal 4
aanmeldingen.
Data:
Maandag 19 sept, 26 sept en 3 okt
Donderdag 21 sept, 28 sept en
5 okt
Tijd:
Maandag 10.30 - 11.30uur
Donderdag 10.00 - 11.00uur
Locatie: Pilotenweg 8, Emmeloord
Kosten: € 30,-

25. Volleybal (OldStars)
Vovem ‘90
Vovem ’90 wil eind september starten met
volleybal voor ouderen (55+) onder de naam
OldStars Volleybal. Voor vragen of om u aan
te melden kunt u mailen naar
oldstarts@vovem.nl.
Data:
Zaterdag 8, 15 en 22 oktober
Tijd:
10.30 - 11.30uur
Locatie: Bosbadhal, Boslaan 28, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken

26. Werelddans
Werelddansgroep Tarantella olv Janneke Bos
Elke donderdagochtend dansen wij met een
leuke groep dames de wereld rond. Houdt u
van wereldmuziek en dansen, kom dan een
keer meedoen. In een uur tijd dansen wij van
Roemenië naar Griekenland, gevolgd door
Israël en af en toe blijven we in Nederland.
Na een half uur is er tijd voor een kopje
koffie, zodat we er daarna nog een halfuur
tegenaan kunnen gaan.
Data:
Donderdag 6 en 13 oktober
Tijd:
09.30 - 10.45uur
Locatie: Buurthuis de Brulboei,
Markenstraat 1, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken, consumptie
voor eigen rekening

27. Zhineng Qigong
Alda Boerema
Zhineng Qiqong bestaat uit rustige
bewegingen waarin je gedachten
meegenomen worden. Er zal een betere
balans ontstaan tussen je geest en lichaam.
Het lichaam wordt beter gevoed, zowel in de
weefsels als in de organen. Het effect is
fysieke verbetering en diepere ontspanning:
je zal je anders gaan voelen.
Data:
Maandag, data in overleg
Tijd:
13.30 - 14.45uur
Locatie: MFC Nieuwe Jeruzalemkerk,
Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
Kosten: Gratis kennismaken
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28. Zwemmen – Fifty+Fit
Zwembad Bosbad
Voor 50-plussers heeft het Bosbad
Emmeloord een speciaal fitheidsprogramma
ontwikkeld. U zwemt in schouderdiep water
van 30°C. Variatie, oefenmaterialen en
gezellige muziek zijn de hoofdingrediënten
van Fifty+Fit. Uw conditie en souplesse
verbeteren op een ongedwongen manier.
Data:
Donderdag 6 en 13 oktober
Tijd:
10.00 - 10.30uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-

29. 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 warm water bad
van 33°C.
Data:
Maandag 3 en 10 oktober
Tijd:
12.00 - 12.30uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-

30. Zwemmen – Zwemmen met therapie
Zwembad Bosbad
Tijdens dit zwemhalfuur in ons warm water
bad (33°C) krijgt 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:
Woensdag 5 en 12 oktober
Donderdag 6 en 13 oktober
Vrijdag 7 en 14 oktober
Tijd:
Woensdag 11.30 - 12.00uur
Donderdag en vrijdag
08.00 - 08.30uur
Locatie: Zwembad Bosbad, Boslaan 30,
Emmeloord
Kosten: € 5,-
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Heb jij een vraag over het dagelijks leven?
Carrefour denkt graag met je mee!
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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 26 september 2022.
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
meebrengt zijn de totale kosten voor de gehele
kennismakingsperiode en kunnen bij de activiteit zelf voldaan
worden.
Retouradres:
Stichting Carrefour
T.n.v. Janique Tijmes
Harmen Visserplein 6
8302 BW Emmeloord
U ontvangt een bevestiging van ons als uw aanmelding is
ontvangen.
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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 26 september 2022)

----------------------------------------------------------------------------------

Algemene gegevens
Naam:

___________________________

Geboortedatum:

_____ - _____- ______________

Geslacht:

M/V

Adres:

___________________________

Telefoonnummer:

___________________________

Mailadres:

___________________________

Activiteit 1
Naam activiteit:

___________________________

Dag en tijd activiteit: ___________________________
Activiteit 2
Naam activiteit:

___________________________

Dag en tijd activiteit: ___________________________
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