
Sportieve
Sportieve
Winter

Uw gegevens
Vul hieronder uw persoonsgegevens in. 
 
Voornaam*          M /  V

Achternaam*

Geboortedatum*

Adres en huisnummer*

Postcode en plaats*

Telefoonnummer*  Thuis:

    Mobiel:

E-mailadres*

Flyer verkregen*         per post
   
          via de huisarts, fysiotherapeut, diëtist

          anders namelijk:

Kosten
Kosten varieren 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 aan het einde van de Sportieve Winter benaderd te 
worden voor een tevredenheidsonderzoek. De door mij ingevulde 
antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

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 k
zonder postzegel, versturen naar:

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

*Verplicht invullen

Sportief Capelle verwerkt uw persoonsgegevens zodat u kunt deelnemen aan de Sportieve jaargetijden. Wij geven alleen uw 
voornaam, achternaam en leeftijd 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.

 

SPORTIEF
CAPELLE

sportiefcapelle.nl

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

19 jan
(dag)

26 jan
(dag)

2 feb
(avond)

9 feb
(avond)

A
vo

nd Sport

Tafeltennis

Data Tijdstip Locatie

Sport

Sportieve wandeling

Data

Di 9 feb en
16 feb

Tijdstip

13.30 - 
14.30 uur

Sporthal Schenkel
Capelseweg 39

Sporthal de Lijster
Lijstersingel 20

D
ag

Locatie

Walking voetbal

Spierkrachttraining

Wo 13 feb en 
20 feb

Di 26 jan en 
2 mrt 
 

13.30 -
14.30 uur

13.30 -
14.30 uur

14.00 - 
15.00 uur

Di 19 jan en 
26 jan 
 

Do 28 jan en 
11 feb 
 

Do 4 feb en 
18 feb 
 

19.30 -
20.30 uur

Voetbalvereniging Capelle
P.C. Boutensingel 1

Sporthal de Lijster
Lijstersingel 20

Sporthal Schenkel
Capelseweg 39

Sporthal Aquapelle
Alkenlaan 85

9.00 - 
9.45  uur 

Sporthal de Lijster
Lijstersingel 20

Yoga-Qi Gong Di 2 feb en 
9 feb
 

19.00 -
20.00 uur

Yoga-Qi Gong

13.00 -
13.30 uur

Di 19 jan t/m 
Vr 22 jan 
 

Zwembad Aquapelle
Alkenlaan 85

Trimzwemmen

Djembe 

4  feb 18 feb

9 feb 16 feb

13 feb 20 feb

26 jan 2 mrt

19 jan 20 jan 21 jan 22 jan

28 jan 11 feb

Trimzwemmen | Kosten: € 3,-
Jaren niet meer gedaan en toch altijd veel plezier gehad met het zwemmen! Kom dan weer even proeven 
of het nog bij je past. We gaan trimzwemmen tussen de middag, met een warming up en je krijgt 
opdrachten op je eigen niveau.

Yoga-Qi Gong | Kosten: € 3,-
De Hatha Yoga en Qi Gong lessen bestaan uit losse oefeningen waarbij we met aandacht bewegen en de 
ademhaling proberen te vertragen. Doel is om op deze manier te komen tot meer ontspanning. 
De lessen hebben staande, zittende en liggende oefeningen. Neem een badlaken, �eecedekentje
of dekbedhoes mee.

Spierkrachttraining | Kosten: € 3,-
De spierkracht bij ieder mens neemt na het 30 jarige levensjaar af. Dat betekent extra oefeningen doen en 
voldoende eiwitten eten voor de spieropbouw. Door de afname van spieren worden we minder mobiel en 
vallen we eerder in huis en op straat. Om dit een halt toe te roepen gaan we aan de slag om de spieren te 
versterken.

Djembe | Kosten: € 3,-
Djembé zorgt voor verbinding, plezier en samenhorigheid. Bij Casa dos Tambores kan je terecht om in het 
ritme te komen.

Sportieve wandeling | Kosten €3,-
Heeft u zin in een sportieve wandeling, wij van Sportief Capelle hebben er eentje voor u uitgezet.
Alleen of in 2-tallen aan de slag, onderweg komt u een aantal leuke sportieve oefeningen tegen!

Walking voetbal | Kosten: € 3,-
Zonder te hoeven rennen toch een lekker balletje trappen. Kom kennismaken met Walking voetbal en 
ervaar het plezier van toen en nu.

Tafeltennis | Kosten: € 3,-
Tafeltennis is een sport waarbij twee spelers een licht en hol balletje met een batje heen en weer slaan over 
een tafel met een net in het midden. Het doel van dit spel is de bal over het net te slaan op de tafelhelft van 
de tegenstander, op zo'n manier  dat deze de bal niet correct of helemaal niet kan terugslaan.


