
Sportieve
Lente
Beweegactiviteiten waarbij de meeste deelnemers 60+ zijn. Iedereen kan
meedoen, de lessen worden aangepast naar ieders mogelijkheden.
Bewegen loont, altijd en voor iedereen!  

   

Uw gegevens
 

  M /  V

 Thuis:

 Mobiel:

       per post

       anders namelijk:

Kosten
Kosten variëren per activiteit; zie de toelichting.
Graag gepast betalen bij aanvang van de activiteit.

U kunt zich voor het gehele programma inschrijven,
maar ook voor aparte activiteiten of lessen. 
 

Ik vind het leuk om op de hoogte gehouden te worden van andere
sportieve activiteiten voor de 60+doelgroep. Ik ontvang graag de 
daartoe door Sportief Capelle gemaakte e-mail nieuwsbrief.

Postadres
U kunt het inschrij�ormulier in een envelop
zonder postzegel, versturen naar:

Sportief Capelle
T.a.v. Sportieve Lente
Antwoordnummer 403
2900 VB Capelle aan den IJssel

*Verplicht invullen

       via de huisarts, fysiotherapeut, diëtist

Sportief Capelle verwerkt uw persoonsgegevens zodat u kunt deelnemen aan de Sportieve jaargetijden. Wij geven alleen uw 
voornaam en achternaam door aan de organisaties die de activiteiten uitvoeren. Andere gegevens worden niet gedeeld met deze 
organisatie noch met andere derde partijen. Na uw deelname worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard vanwege ons interne 
kwaliteitssysteem waarna de gegevens worden verwijderd. Indien u vragen of verzoeken heeft omtrent de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u ons bereiken via privacy@sportiefcapelle.nl.

Vul hieronder uw persoonsgegevens in

Voornaam*

Achternaam*

Geboortedatum*

Adres en huisnummer*

Postcode en plaats*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Flyer verkregen*



SPORTIEF
CAPELLE

sportiefcapelle.nl

D
ag

Fitdance 50+ | Kosten: € 3,- per les (pinnen aan de balie)
Tijdens deze les werken wij aan conditie, kracht en gooien we natuurlijk onze heupen los op de beats!

27 maart 3 april

Bollenwandeling | Kosten: gratis
Deze wandeltocht op 28 maart leidt je door de wijk Oostgaarde waar ook dit jaar weer mooie bloembollen zijn 
geplant en tijdens deze wandeling gaan we kijken of en hoe mooi ze weer uitgekomen zijn.

28 maart  3 km: 10.30 - 11.45 uur  5 km: 12.00 - 13.30 uur

Start-to-run | Kosten: € 67,50 voor 10-weekse cursus (betalen bij sportaanbieder)
Start-to-run, 10x meetrainen met beginnende hardlopers 60+. Met als doel de 5km run-for-Daniel!

Vanaf 5 april

Fitheidstest 60+ | Kosten: € 5,- (pinnen bij de kassa).
De test, welke volledig gericht is om het algemeen dagelijks handelen, wordt afgenomen onder professionele 
begeleiding. De resultaten worden meteen na de test met u besproken. U schrijft in voor een bepaald tijdsblok. 
Op de bevestiging die u ontvangt, staat uw de�nitieve tijdstip beschreven.

14 april  10.00 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  15.00 - 17.00 uur  18.00 - 19.00 uur

12 mei  10.00 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  15.00 - 17.00 uur

Wandelen | Kosten: gratis.
Een leuke en gezellige wandeling van ongeveer 5 km waarbij we lekker kunnen kletsen en die we gezellig met 
elkaar afsluiten.

17 april

Spierkracht Challenge | Kosten: gratis.
Kom een uur trainen en werk aan conditie, kracht en lenigheid. De onderdelen komen in circuitvorm aan bod.

19 mei 26 mei

Weerbaarheidstraining | Kosten: € 3,- per les (betalen bij de sportaanbieder)
Deze training is bedoeld voor ouderen die zich overdag of ‘s avonds niet veilig voelen op straat. Door het 
volgen van onze trainingen loopt u met een zekerder gevoel buiten.

4 mei 11 mei

Walking Football | Kosten: gratis.
Het is heerlijk als je tot op hoge leeftijd je voetbaltalenten kunt blijven beoefenen. En je lol met elkaar op het 
veld hebt. Dankzij walking football kan iedereen ‘op leeftijd’, lekker van het spel blijven genieten. Doe mee!

17 mei 24 mei

Wandel4Daagse | Kosten: gratis.
Meer naar buiten? Gezellig wandelen? Werken aan �theid en conditie? Wandel gezellig mee met de 
Wandel4Daagse! We sluiten iedere dag af met een heerlijke kop soep. NB: U kunt er ook voor kiezen om niet 
alle vier de dagen te wandelen, maar om één, twee of drie dagen mee te doen.

22 mei 23 mei 24 mei 25 mei

Sport

Wandelen

Data

maandag
17 april

Tijdstip

10.30 - 12.00 uur Sportcomplex Aquapelle
Alkenlaan 85

Weerbaarheids-
training

donderdag
4 en 11 mei

16.30 - 17.30 uur Gymzaal Wisselspoor 4

Fitheidstest
Oostgaarde

vrijdag 12 mei 10.00 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
15.00 - 17.00 uur

Sporthal Oostgaarde
Dakotaweg 261

Walking football woensdag
17 en 24 mei

10.00 - 11.00 uur VV capelle
P.C. Boutenssingel 1

Wandel4Daagse maandag 22 t/m 
donderdag 25 mei

10.30 - 13.00 uur Startpunt: Bermweg 141
(2e parkeerplaats na 
het pannenkoekenhuis)

Locatie

Start-to-run vanaf woensdag
5 april

19.30 - 20.30 uur

3 km: 10.30 - 11.45 uur
5 km: 12.00 - 13.30 uur

10.00 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
15.00 - 17.00 uur
18.00 - 19.00 uur

dinsdag
28 maart

vrijdag
14 april

Roo Van Capelle
Baronie 326

Sportcomplex Aquapelle
Alkenlaan 85

Sporthal Schenkel
Capelseweg 39

Bollenwandeling
3 en 5 km

10.00 - 11.00 uurmaandag
27 maart en 3 april

Sportcomplex Aquapelle
Alkenlaan 85

Fitdance 50+

Fitheidstest
Aquapelle

Spierkracht
challenge

vrijdag 
19 en 26 mei

9.00 - 10.00 uur Sporthal Schenkel
Capelseweg 39


