Bewegen in de wijk
Vervolg na balkongym in Nijeveld, Brakkenstein, Grootstal en Hatert

Met verschillende partijen in de wijk hebben we in deze coronaperiode
balkongym gegeven. Dit hebben we met veel plezier gedaan! Maar het komt
helaas ook tot een einde. Bedankt dat u zo enthousiast meedeed! We nodigen u
van harte uit om te blijven bewegen in uw eigen buurt.

Bent u benieuwd naar leuke activiteiten in uw buurt? Lees snel verder...
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Even voorstellen
Buurtsportcoaches
Elke dag werken de buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen er
hard aan om mensen in Midden-Zuid in beweging te krijgen en te
houden. Bent u op zoek naar een sport of beweegactiviteit? Of heeft u
een andere vraag over sporten en bewegen bij u in de wijk? Dan kunt u bij
ons terecht. Mail naar middenzuidsport@nijmegen.nl of spreek ons aan
in de wijk. U kunt ons herkennen aan onze rode kleding.
Balkongym
Met veel plezier heeft de sportdocent (seniorensport) u tijdens deze
corona tijd kunnen voorzien van balkongym. Het feit dat we juist de
mensen konden bereiken die niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig
ergens heen te gaan, maar nu met een stap buiten de deur konden
deelnemen geeft veel voldoening! Soms stonden er mensen op de vierde
verdieping met een verrekijker naar de oefeningen te kijken en anderen
dansten en zongen mee. We hebben erg genoten van iedereen die
meedeed!
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Beweegadviesgesprek
Wilt u graag sporten of bewegen? Maar weet u niet goed wat er bij u past
of wat de mogelijkheden zijn? Met een gratis beweegadviesgesprek kunt
u geholpen worden met het vinden van een sport of een
beweegactiviteit die bij u past. Een buurtsportcoach van de gemeente
Nijmegen kijkt dan samen met u wat er in de wijk mogelijk is. Heeft u
vragen of wilt u graag een beweegadviesgesprek aanvragen?
Bel dan met buurtsportcoach Anouk Janssen (06-55491608) Of mail naar
middenzuidsport@nijmegen.nl.

Buurtsportcoach
Anouk
06-55491608

Buurtsportcoach
Karlijn
06-50091051

Sportdocent
Kevin
06-50057138

Buurtsportcoach
Willem
06-25743328

Sportdocent
Marwa
06-50164326
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Brakkenstein MMFysio
MMfysio is een brede fysiotherapiepraktijk met de focus op de
behandeling van sporters en ouderen. Voor deze brede
hoofdrichtingen hebben wij bewust gekozen: wij
behandelen niet alleen een knie of een rug, maar gaan bij
elke patiënt uit van de volledige persoon. Als
fysiotherapeuten willen wij onze patiënten de beste
kwaliteit bieden. We hechten eraan een toegankelijke,
vriendelijke organisatie te zijn voor iedereen die bij ons
binnenkomt. Wij hebben de afgelopen maanden met veel
plezier de balkongym verzorgd.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen door te bellen naar
024 -3580779 of mail naar info@mmfysio.nl.
Fysiotherapeut Lieke 024-3580779

Nijeveld Theunissen Fysiotherapeuten
Met veel plezier hebben onze collega's Tessa van Diggelen, Marianne
Haarhuis en Paula Jansen de balkongym mee ingevuld. Het was altijd erg
verrassend en mooi om zo veel deelnemers te zien. Fijn dat u meegedaan
hebt. Wij willen u aanmoedigen om ook de komende tijd door te gaan
met de extra beweging. Zoek een beweeggroep, doe de Kwiek
Beweegroute of ga wat vaker wandelen. Het is de basis voor plezier en
zorgeloos bewegen.

Zijn er vragen of heeft u moeite met bewegen? Dan kunt u altijd bij
ons terecht.
Theunissen Fysiotherapeuten
024-3550386
Groenestraat 217 Y
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Beweegaanbod Hazenkamp
De KWIEK beweegroute
Kwiek maakt gebruik van het straatmeubilair in uw buurt. Volg de
stoeptegels op de route en train uw balans, kracht en
uithoudingsvermogen. Leuk om te doen en goed voor uw lijf.
Door de coronamaatregelen kunt u wel op eigen initiatief de KWIEK
beweegroute lopen, maar niet georganiseerd meedoen aan de KWIEK
wandelroute.
Wilt u weten wanneer de groepen starten? Neem dan gerust contact met
Hans Hermes 06-47367602.

Programma Kwiek, zomer 2020
Wanneer: Elke woensdagmiddag
14.15 - 14.15 Oefeningen van de Kwiek beweegroute
14.45 - 15.00 Oefeningen met Hung
15.00 - 15.30 Croquet, kubb e.a. spelletjes
Locatie: Op het grasveld achter de Maranthakerk; ingang via hek
Dingostraat
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Hans Hermes 06-47367602
Let op! Geen doorgang bij regen en tem. van 33 graden C of hoger. Zelf
drank en goede zin meenemen! Neem coronaregels van RIVM in acht!
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Beweegaanbod Grootstal
Wandelgroep
Wanneer: Elke donderdag 14.00 uur
Locatie: Vertrekken vanuit Wijkcentrum de Schakel
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Opbouwwerk Hannie van der Meer
Tel.: 06-45580054
of Buurtsportcoach Anouk Janssen
Tel.: 06-55491608

Sport en Spel Medisch Centrum Zuid
Wanneer: Elke woensdag 10.30 uur
Locatie: Kamerlingh Onnesstraat 37-39
Kosten: 60 euro per 10 lesweken
Contactpersoon: Buurtsportcoach Karlijn Groeneveld. Tel.: 06-50091051

Jeu de Boules
Maak gebruik van het jeu de boules baantje naast Wijkcentrum De
Schakel.
U hoeft zich niet aan te melden of te reserveren
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Beweegaanbod Brakkenstein
MMFysio Valpreventie
Elk jaar geven fysiotherapeut Lieke en ergotherapeute Karin in Nijmegen
een valpreventie training. De ervaringen en reacties van eerdere
deelnemers zijn erg positief. Onderzoek heeft uitgewezen dat de
valincidenten na deelname aan de cursus afnemen. De deelnemers
krijgen vaak ook meer vertrouwen in zichzelf.
In een hindernisbaan worden diverse situaties uit het dagelijks leven
nagebootst en worden het behouden van evenwicht en de manier van
bewegen geoefend. Daarnaast is er aandacht voor de manieren waarop
je kunt vallen en de manier waarop je het beste weer op kunt staan na
een val. Karin gaat bij de deelnemers thuis kijken of er elementen
aanwezig zijn die het valgevaar doen toenemen.
Wanneer: Voorjaar en najaar op maandagmiddag / vrijdagmiddag
5 weken lang
Locatie: Praktijk MMFysio en aangrenzende gymzaal.
Contactpersoon : Fysiotherapeut Lieke 024-3580779
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Bewegen in de wijk met BUUR
BUUR is een wijkplaats waar naast horeca ook verschillende activiteiten
georganiseerd worden voor en door de wijk. Het project een sociale
BUUR richt zich op senioren in de wijk en organiseert speciaal voor
senioren activiteiten.
Brakkenstein beweegt en ontmoet
Brakkenstein beweegt en ontmoet is een project waarbij we senioren
willen bereiken die graag meer willen bewegen. Samen met een
werkgroep met leden van Boszicht, de Veste, een buurtsportcoach, de
wijkraad, de HAN en wijkplaats BUUR zijn we het afgelopen jaar in
Brakkenstein gestart om een wandel/beleefroute te realiseren in
Brakkenstein. Een wandel/beleefroute nodigt uit om samen te gaan
bewegen en elkaar te ontmoeten.

Wandelgroep
De coördinator van BUUR en de buurtsportcoach zijn in juni 2020
begonnen met een wandelgroep voor senioren in Brakkenstein. Een
groep senioren loopt onder begeleiding verschillende routes. De ene keer
het accent ligt op de natuur en de andere keer op de geschiedenis van
Brakkenstein. De ervaringen die we tijdens deze wandelingen opdoen
worden meegenomen in de op te zetten wandel/beleefroute. Er worden
verschillende afstanden gelopen, zodat iedereen mee kan doen.
Wanneer: Donderdagochtend van 10.00-11.30 uur. Vanaf september is
het op woensdagochtend van 10.00 -11.30 uur.
Locatie: Vertrekken bij BUUR
Kosten: Deelname is GRATIS
Contactgegevens: Sylvia Thijssen
Tel.: 024-6634659 (bereikbaar op
maandag/donderdag).
E-mail: stichting@buurbrakkenstein.nl
Of neem contact op met buurtsportcoach
Willem Hock.
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Beweegaanbod Nijeveld
Wandelgroep
Wanneer: Elke vrijdag 10.00 uur
Locatie: Vertrekken vanuit wijkcentrum 't Hert
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Buurtsportcoach Karlijn Groeneveld. Tel.: 06-50091051
Wanneer: Elke maandag 13.00 uur
Locatie: Vertrekken vanuit Medisch centrum St. Anna
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Buursportcoach Karlijn Groeneveld. Tel.: 06-50091051

Sport en Spel voor Vrouwen
Wanneer: Elke maandagochtend 9.00-10.00
Locatie: Wijkcentrum 't Hert
Kosten: Deelname inkomensafhankelijk 71/112 euro per jaar
Contactpersoon: Buursportcoach Karlijn Groeneveld. Tel.: 06-50091051
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Beweegaanbod Hatert
Restaurant ...bij de buren
Restaurant …bij de buren is dé ontmoetingsplek op Park Malderborgh.
Een sfeervol, gemoedelijk restaurant voor mensen uit de buurt. En
wekelijks vele georganiseerde activiteiten en workshops gericht op de
55+’er, op initiatief van een groep enthousiaste vrijwilligers. Vanuit
restaurant ...bij de buren worden er diverse beweegactiviteiten en
initiatieven georganiseerd waar u aan kunt deelnemen.
Contactgegevens: Irene Vorrinkstraat 401, 6535 NB Nijmegen.
T. 024-8909133 | E. bijdeburen@zzgzorggroep.nl
www.restaurantbijdeburen.nl
www.facebook.com/bijdeburennijmegen

Digitale Beweeggames
In een aparte ruimte wordt gebruik gemaakt van spelcomputers en
hometrainers (fietsen) die gebruikers uitdagen om actief te bewegen.
Naast sporten als fietsen, tennis, bowlen en darts, bieden de
beweeggames vele andere mogelijkheden. Zo zijn er verschillende
avonturengames, evenwichtsoefeningen of geheugentraining die u
samen of alleen kunt beleven. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar
eigen niveau, zowel zittend als staand.
Wanneer: Verwachte start in september 2020
Locatie: Restaurant ...bij de buren
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Informeer bij het restaurant voor de actuele tijden.
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Duofietsen
Elke dag zijn er twee duofietsen gratis beschikbaar voor minder mobiele
mensen en hun fietsmaatje. Bij restaurant ...bij de buren kunt u de
duofietsen met elektrische trapondersteuning maximaal 2,5 uur lenen.
Voordat u voor de eerste keer gebruik maakt van de duofiets, verzorgen
we op afspraak een introductie.
Wanneer: Elke dag tussen 10.00 en 16.45
Locatie: Restaurant ...bij de buren
Kosten: Deelname GRATIS
Contactpersoon: Informeer voor de
mogelijkheden bij restaurant ...bij de buren

Wandelgroep

Gersfotografie

Sportief wandelen & bewegen ook bij slecht weer. Iedereen kan
meedoen, een basisconditie is niet nodig. Loop rustig een keer op proef
mee om te kijken of deze activiteit bij u past.
Wanneer: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 - 10.30 uur
Locatie: Start bij de beweegtuin aan de Kempenaerstraat
Kosten: Per half jaar: €30,- voor 1x per week en €45 voor 2x per week
Contactpersoon: Fysiotherapie Hatert. Tel.: 024-3445746
E-mail: info@fysiohatert.nl

Beweegtuin
In een beweegtuin vind je beweegtoestellen
waarmee je op een aardige, sportieve en
sociale manier in de buitenlucht kunt
bewegen.
Wanneer: Maandag t/m vrijdag van
08.00-18.00
Locatie: Naast wijkcentrum Hatert (Couwenbergstraat 22)
Kosten: GRATIS
Contactpersoon: Voor meer informatie
kunt u terecht bij Wijkcentrum Hatert.
Tel.: 024 - 355 49 36.
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Fysio Fitness
Iedere zaterdagochtend is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan Fysio Fitness bij de praktijk van fysiotherapie Hatert. Bij
interesse kunt u contact opnemen middels onderstaande gegevens.
Wanneer: Iedere zaterdagochtend
Locatie: Praktijk van fysiotherapie Hatert (Geeresteinstraat 32)
Kosten: 6 euro per les. U kunt eventueel gebruik maken van de Meedoen
regeling van de Gemeente Nijmegen bij deze activiteit.
Contactpersoon: Fysiotherapie Hatert. Tel.: 024-3445746

KWIEK beweegroute
De KWIEK beweegroute op Park Malderborgh maakt gebruik van
straatmeubilair op het park. De aangegeven oefeningen zorgen ervoor
dat balans, kracht en uithoudingsvermogen worden getraind. Het is
mogelijk om deze beweegroute op eigen initiatief te lopen. Routekaartjes
zijn verkrijgbaar in het restaurant. De route is ook geschikt voor mensen
in een rolstoel of met rollator. U kunt de kwiekroute zowel individueel als
in groepsverband lopen.
De KWIEK route van Park Malderborgh is ook online te volgen. Op de
Youtube pagina van bijdeburen restaurant kunt u de online KWIEK route
vinden om samen beweegvormen te beoefenen.
Wanneer: Door de coronamaatregelen kunt u wel op eigen initiatief
lopen, maar niet georganiseerd meedoen aan de KWIEK wandelroute.
Kosten: Deelname is gratis
Contactpersoon: Informeer voor de mogelijkheden bij restaurant ...bij
de buren
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Meedoenregeling
Tot en met 31 december kunt u de meedoenregeling aanvragen. Met de
meedoenregeling kunnen mensen met een laag inkomen voor maximaal
€150,- een cursus of een (sport)activiteit doen.

Meer informatie vindt u op https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkeringschulden-laag-inkomen/meedoenregeling/
Ga voor hulp naar een Stip bij u in de buurt.
Locaties:
Stip Midden - Thijmstraat 40
Stip Hatert - Couwenbergstraat 14
Stip Zuid - Archimedesstraat 9
Let op! Door de coronamaatregelen zijn de Stip locaties gesloten. Neem
contact op met de Stip-lijn via 024-3502000
Daarnaast is er ook een telefonisch spreekuur waarin u geholpen wordt
met de aanvraag. U kunt elke maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00
bellen naar 14024.

17

Beweegnorm
Om uw gezondheid te onderhouden wordt aangeraden minimaal 150
minuten per week te bewegen, verspreid over verschillende dagen.
Bijvoorbeeld door te zwemmen, wandelen of te fietsen.
Daarnaast wordt aangeraden om minimaal twee keer per week spier- en
botversterkende oefeningen te doen in combinatie met
balansoefeningen.
Probeer te onthouden dat bewegen heel laagdrempelig kan zijn. Twee
haltes eerder uit de bus stappen, de trap nemen in plaats van de lift of
rustig een blokje om op een mooie dag. Enthousiast om meer te
bewegen? Neem dan contact met één van de buurtsportcoaches voor
een gratis beweegadviesgesprek.
Een aantal punten zijn belangrijk:
Houd rekening met aandoeningen, ziektes of blessures. Vraag uw
huisarts of behandelaar om advies wanneer u twijfelt bij deelname
aan een sportactiviteit.
Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel en veilig is, om botbreuken te
voorkomen. Bent u minder stabiel? Zorg dat er ondersteuning in de
buurt is.
Sport/beweeg in uw eigen tempo. Kies een sport/beweegprogramma
wat bij u past. Bij sporten is het belangrijk dat u plezier heeft.
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Evaluatie balkongym en vervolg
Wij vonden het erg leuk om de afgelopen periode balkongym te geven.
Kunt u ons laten weten wat u van balkongym vond? We zijn benieuwd.
Heeft u een leuke activiteit gezien in deze folder? U kunt er meer
informatie over krijgen van ons en meedoen.
U kunt de deze pagina uitknippen en de vragen invullen. Wilt u er een
vliegtuigje van vouwen en het naar ons toegooien als er nog balkongym
op uw locatie wordt gegeven? En mocht dat niet lukken, maak er dan
een mooi propje van.
Vindt er geen balkongym meer plaats, dan kunt u contact opnemen met
één van de buurtsportcoaches!
Welke beweegactiviteit zou u willen doen nu balkongym is
afgelopen?

Wat vond u van balkongym?

Heeft u tops of tips voor ons?

U kunt hieronder uw naam en telefoonnummer noteren zodat de
buurtsportcoach u kan benaderen voor een gratis beweegadviesgesprek.
Naam: .......................................................................
Telefoonnummer: ......................................................
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