
LEUKE (BEWEEG) INITIATIEVEN, 
GRATIS VOOR VLAARDINGERS  
MET EEN ZORGBEHOEFTE.



Iedere Vlaardinger moet zijn of haar 

leven lang kunnen blijven sporten 

of bewegen, ongeacht de leeftijd, 

lichamelijke of mentale gezondheid 

en financiële of sociale positie. 

Want sporten of bewegen verbindt, 

verbroedert, draagt bij aan fysieke 

en mentale gezondheid en zorgt 

voor sociale contacten en plezier! 

Om die reden werkt Vlaardingen in 

Beweging (ViB) samen met woon- en 

zorgaanbieders in Vlaardingen; Argos 

Zorggroep, Frankelandgroep en de 

Zonnehuisgroep. Ook Vlaardingers 

met een kleine of grote zorgbehoefte 

hebben baat bij beweging. Daarom is 

ViB samen met verschillende sport- en 

beweegaanbieders het initiatief “Met 

Zorg in Beweging” gestart. 

Met Zorg in Beweging

Met gekwalificeerde begeleiding worden 

Vlaardingers met een kleine of grote 

zorgbehoefte op een leuke en laagdrempelige 

manier in beweging gebracht. Denk hierbij aan 

(dementerende) senioren/ouderen, Vlaardingers 

met niet aangeboren hersenletsel, bewoners van 

woon-zorgaanbieders, cliënten van thuiszorg en 

deelnemers aan dagbesteding en/of revaliderende 

Vlaardingers. Zo komen Vlaardingers Met Zorg in 

Beweging!

Door samen met anderen te bewegen, draagt 

men ook bij aan de sociale contacten en de 

fysieke en mentale gezondheid. Door een 

bijdrage te leveren aan (het behoud van) 

zelfredzaamheid kunnen mensen langer 

zelfstandig dingen ondernemen en/of (thuis) 

blijven wonen. Maar bovenal is het bewegen 

‘gewoon leuk’! Fietsen, wandelen of varen 

met anderen, een praatje over vroeger met 

leeftijdsgenoten, de frisse buitenlucht, nog 

eens door de binnenstad of Broekpolder om 

herinneringen op te halen. Het draagt allemaal 

bij aan de kwaliteit van leven.

Eropuit

Wanneer lichamelijke ongemakken het bewegen 

moeilijker maken, wordt de leefwereld alsmaar 

kleiner. Als Vlaardingers afhankelijk worden 

van anderen, gaat men alleen nog van huis als 

iemand anders met hen mee kan gaan. Een 

blokje om, een wandeling of ritje door de buurt 

of door de natuur zit er dan niet meer in. Daar 

wil Vlaardingen in Beweging verandering in 

brengen. Buurtsportcoaches van ViB stellen zich 

beschikbaar om deze Vlaardingers er mee op uit 

te nemen. Wandelend of op speciale fietsen. De 

herinneringen die opkomen als u langs bekende 

plekken fietst in de oude binnenstad of een 

mijmerende gedachte wanneer u door de natuur 

gaat, zoals het groen in de Broekpolder. Mensen 

bloeien op. Daar heeft men vaak nog dagen 

profijt van.

HET BEWEEGPROGRAMMA
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Het project: ‘Met Zorg in Beweging’ is er voor 

alle Vlaardingers met een zorgbehoefte. U kunt 

hierbij denken aan mensen met een kleine of grote 

zorgbehoefte, (dementerende) senioren/ouderen, 

Vlaardingers met niet aangeboren hersenletsel, 

bewoners van woon-zorgaanbieders, cliënten van 

thuiszorg, deelnemers aan dagbesteding en/of 

revaliderende Vlaardingers. 

GRATIS ACTIVITEITEN VOOR 
VLAARDINGERS MET EEN 
ZORGBEHOEFTE
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Wilt u graag een blokje om of wilt u een wandeling of ritje maken door de buurt, wijk

of natuur? De buurtsportcoaches van ViB gaan er graag samen met u op uit, lekker

de frisse buitenlucht in! Wandel of fiets samen met de buurtsportcoach langs oude

bekende plekken of kom tot rust in de natuur.

Wanneer er extra vrijwilligers beschikbaar zijn, kunnen we er met een groep op uit trekken. Eenmaal in 

het stadshart of de Broekpolder aangekomen, kunnen we desgewenst een kleine wandeling maken. Op 

veel woonzorglocaties van Zonnehuisgroep Vlaardingen, Frankelandgroep en Argos Zorggroep zijn er 

voor bewoners speciale fietsen beschikbaar. Denk aan duo-fietsen, riksja’s en zelfs fietsen die geschikt 

zijn voor een rolstoel. Vraag naar de mogelijkheden op uw locatie! Mensen die elders (zelfstandig) wonen 

kunnen deze speciale fietsen (op eigen kosten) huren via Blijfietsen: www.blijfietsen.com. Vul altijd eerst 

het aanvraagformulier op de website in, de buurtsportcoach neemt dan contact met u op. Indien nodig 

reserveert u daarna, in overleg met de buurtsportcoach, een fiets.

MET DE BUURTSPORTCOACH  
VAN VIB EROPUIT!

U kunt zich aanmelden via

het aanvraagformulier op

www.metzorginbeweging.nl
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Ieder mens verdient een kans om een heerlijk vaaravontuur te beleven. Voor en 

door Vlaardingers wordt het mogelijk gemaakt om via het water te genieten van het 

groene Vlaardingse achterland. In samenwerking met ViB biedt Stichting Waterpoort 

Vlaardingen mensen die moeilijk ter been zijn of in een rolstoel of scootmobiel zitten, 

de mogelijkheid om met een elektrische sloep over de Vlaardingse Vaart en de Vlieten 

te varen.

Waterpoort in de lift

Stichting Waterpoort Vlaardingen heeft aan het begin van seizoen 2020, mede dankzij de sponsoring 

van de ondernemerskring Vlaardingen-Holy, een eigen elektrische tillift kunnen aanschaffen. Met de 

tillift kan iemand vanuit een scootmobiel of rolstoel in een elektrische sloep getild worden.

Als u wilt meevaren dan zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten:

• De afvaarten zijn alleen mogelijk in het vaarseizoen van 15 mei tot 15 september 2021;

•  De vaarten zijn op dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 of van 14.00 – 16.00 uur;

•  De tillift kan tot maximaal 125 kg tillen;

•  Per elektrische sloep mogen er inclusief begeleiders maximaal 6 mensen aan boord.   

•  Als u niet kunt zwemmen, is dat geen probleem. 

• Iemand in een rolstoel of scootmobiel mag een begeleider kosteloos mee laten varen;

•  Wilt u een extra persoon meenemen buiten uw begeleider, dan kan deze ter plekke €10,- betalen aan 

de vrijwilliger;

VAREN

U kunt zich aanmelden via

het aanvraagformulier op

www.metzorginbeweging.nl
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Voor Vlaardingers met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn er elke dinsdagochtend 

tussen 10.00 en 11.30 uur beweegactiviteiten in Sportcentrum Polderpoort.  

De beweegactiviteiten worden aangeboden in een kleine groepjes en duren 30 

minuten. Afhankelijk van het niveau en de behoefte van de deelnemer wordt er gekeken 

in welk groepje een (nieuwe) deelnemer het beste past.  

De beweegactiviteiten worden begeleid door deskundige sportinstructeurs van Sportcentrum 

Polderpoort. Hieronder vertelt één van de sportinstructeurs hoe het in z’n werk gaat.

“We ontvangen de deelnemers in het sportcafé en drinken daar gezellig een bak koffie of thee. Daarna 

gaan we lekker aan de slag! Gezelligheid tijdens de les vinden we heel belangrijk. We beginnen de les 

met een warming-up waarbij alle spieren worden opgewarmd, denk onder andere aan de rompspieren 

en spieren die van belang zijn voor (een goede) balans. We doen er alles aan om er voor iedereen een 

plezierige les van te maken!”

Voor de kern van de les wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals: tube elastieken, 

zachte ballen en/of gewichtjes. Aan het einde van de les wordt er een cooling down gedaan waarbij de 

spieren worden gestretcht. Door deze rustige, ontspannende oefeningen komen lichaam en geest weer 

helemaal tot rust.

Deelnemen samen met persoonlijke begeleider

Sommige deelnemers doen de oefeningen samen met een persoonlijke begeleider. Deze begeleider 

helpt de deelnemer bij het uitvoeren van de beweegactiviteiten. In dit geval begeleidt en ondersteunt 

de sportinstructeur de begeleider.

BEWEEGACTIVITEIT VOOR  
MENSEN MET NAH

Sporten en/of bewegen is gezond voor mensen met een kleine of grote zorgbehoefte. 

Beweging zorgt voor verbetering van lichaamsfuncties en geeft positieve energie. 

Bovendien kan beweging de klachten beperken en maakt het de kans op een eventuele 

terugval kleiner. De Buurtsportcoaches van ViB verzorgen beweeg arrangementen op 

woon- en zorglocaties voor training van de grove en fijne motoriek. Denk hierbij aan 

oog-handcoördinatie of spierversterkende oefeningen ten behoeve van mobiliteit, 

balans en valpreventie.

Begin 2021 heeft de buurtsportcoach van Vlaardingen in Beweging (ViB) een wensen- en 

behoefteonderzoek gedaan onder de Vlaardingse locaties van Argos Zorggroep (Marnix, Soenda en De 

Meerpaal), Frankelandgroep (Vaartland) en Zonnehuisgroep Vlaardingen (Drieën-Huysen Noord & Zuid, 

Het Zonnehuis, Adriaan Pauw, De Dillenburg & De Laurenburg). Er is in kaart gebracht wat er op het 

gebied van bewegen al gebeurt en waar nog behoefte aan is. Aan de hand daarvan organiseert de ViB 

buurtsportcoach in samenwerking met zorgprofessionals diverse beweegactiviteiten. Een activiteit 

zal op aanvraag gedurende vier weken één keer per week worden aangeboden op of rondom de 

desbetreffende woon-, zorg- of dagbestedingslocatie.
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Meld u aan via de website:
www.metzorginbeweging.nl
Na het invullen en verzenden van het aanvraagformulier 
neemt de buurtsportcoach contact met u op.

Hulp nodig bij invullen?
010 - 31 32 778

ENTHOUSIAST?

SAMENWERKINGSPARTNERSEEN INITIATIEF VAN


