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BEWEGINGSCURSUSSEN
Januari t/m december 2020

www.welzijn-rijswijk.nl

conditie
spierkracht
balans
plezier

Geachte lezer,
Door meer te bewegen verbetert de conditie, wordt het makkelijker
om op gewicht te blijven en wordt de kans op botontkalking
verkleind. Gewrichten en spieren blijven sterker en soepeler.
De doorbloeding van de hersenen verbetert en het brein (het
verstandelijke vermogen) en het geheugen blijven in conditie.
Veel senioren zijn bang om te vallen, waardoorzij minder
actief worden. Door meer te bewegen blijven balans, spierkracht
en coördinatie op peil. Hierdoor wordt de kans om te vallen kleiner.
Welzijn Rijswijk biedt senioren een uitgebreid bewegingsprogramma met yoga, countryline- dansen, gymnastiek,
ouderensport plus en bewegen op muziek.
Nieuw dit seizoen: yoga voor mensen met een lichamelijke
beperking.
Alle cursussen worden gegeven door ervaren docenten. Zij hebben
een MBvO-diploma (Meer Bewegen voor Ouderen) of een voltooide
yoga-opleiding. Zij zorgen voor een gevarieerd en evenwichtig
programma.
Bij iedere cursus wordt rekening gehouden met de lichamelijke
gesteldheid van de individuele deelnemer. De cursussen vinden
plaats in een gezellige en ontspannen sfeer.
Wandelen is een steeds populairder wordende activiteit,
geschikt voor jong en oud. Vanuit Wijkcentra Stervoorde en
het Oude Raadhuis vertrekken verschillende wandelgroepen.
In deze brochure vindt u de nodige informatie.

AANMELDEN

Wilt u meer gaan bewegen en doet u dit graag samen met
anderen? Meld u aan via het inschrijfformulier in deze gids
voor de cursus of cursussen van uw keuze.

PROEFLES

Bent u er niet zeker van welke cursus het beste bij u past, vraag
dan aan de docente of u een proefles mag volgen. Zij kan u
adviseren over een voor u geschikte activiteit. Informeer wel vooraf
bij het cursusbureau of er nog plaats is bij de door u gekozen
cursus. De contactgegevens vindt u op deze pagina.

ATTENTIE

De prijzen van de cursussen zijn voor 2020 iets verhoogd. Het
is mogelijk om het cursusgeld maandelijks via een automatische
incasso te betalen. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden
geen administratiekosten in rekening gebracht.
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CURSUSBUREAU

Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
Tel.: 070 75 79 206
Bereikbaar op dinsdag, woensdag
en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur.
Of per e-mail via
cursusbureau@welzijn-rijswijk.nl

CURSUSLOCATIES

INHOUDSOPGAVE
Algemene Voorwaarden
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Bewegen op Muziek
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Seniorengymnastiek
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Ouderensport Plus
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Hatha-yoga

6

Yoga voor mensen met lichamelijke beperking
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Country-line dansen
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Wandelen
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Inschrijfformulier
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Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
Tel.: 070 75 79 200

Aanmelden
Wanneer u deel wilt nemen aan één of meerdere cursussen, meld u dan aan via het inschrijfformulier
op de achterzijde van deze brochure. Als u zich inschrijft, dan heeft u onze algemene voorwaarden
geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op de pagina 5 van deze brochure.
U ontvangt een bevestiging voor de start van de cursus.

Wijkcentrum Het Oude Raadhuis
Laan Hofrust 4
2282 AL Rijswijk
Tel.: 070 75 79 250

De cursussen starten bij voldoende deelname. Bij het niet doorgaan van een cursus wordt u daarover
door ons geïnformeerd en vindt restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats. Indien u beschikt
over een e-mailadres, dit graag vermelden op het inschrijfformulier. Wij versturen dan de factuur en
eventuele informatie via de e-mail.

Marimbahal
Waldhoornplein 1
2287 EH Rijswijk
Tel: 070 39 46 013

Cursisten die reeds bij een cursus staan ingeschreven kunnen zich voor 2020 opgeven via de
intekenlijst bij de docent. Ook voor het najaar kan via een intekenlijst worden ingeschreven.
U krijgt hiervan geen bevestiging toegestuurd.

VAKANTIEDATA

(Op deze data zijn er geen lessen)
Kerstvakantie 2019: 21 dec. t/m 5 jan.
Voorjaarsvakantie:

22 feb. t/m 1 mrt.

2de Paasdag:

13 apr.

Koningsdag:

27 apr.

Meivakantie:

25 apr. t/m 3 mei

Bevrijdingsdag:

5 mei

Hemelvaartsdag:

21 mei

2de Pinksterdag:

1 jun.

Zomervakantie:

18 jul. t/m 30 aug.

Herfstvakantie:

17 t/m 25 okt.

Betalingswijze
De contributie voor de cursussen wordt centraal geïnd. U krijgt een factuur toegestuurd of u geeft
toestemming voor een automatische incasso. Als u inschrijft via de intekenlijst bij de docent, geeft u
tevens toestemming voor een automatische incasso.
Het bedrag van de cursus wordt via automatische incasso per maand afgeschreven en loopt van
januari– juni 2020 en van september– december 2020. Kiest u niet voor een automatische incasso
dan dient u het cursusgeld in twee termijnen te betalen binnen twee weken na ontvangst van de
factuur. De eerste termijn in januari en de tweede termijn in september.

Kerstvakantie 2020: 19 dec. t/m 3 jan.
(afgeleid van de vakanties
van de basisscholen)
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ALGEMENE VOORWAARDEN
CURSUSSEN WELZIJN RIJSWIJK
1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het
invullen van het volledig inschrijvingsformulier. Voor een
cursus kan men zich alleen schriftelijk aanmelden en
geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken
van uw gegevens (AVG) na ondertekening. Dit formulier
dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus
te zijn ingeleverd.
2. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus
beperkingen zijn gesteld, dan vindt toelating plaats in
volgorde van inschrijving.
3. Wanneer u om de één of andere reden niet kunt
deelnemen aan een cursus, waarvoor u ingeschreven
staat, wordt u verzocht uiterlijk 14 dagen voor de start
van de betreffende cursus contact op te nemen met het
cursusbureau tel.: 070 7579206 op dinsdag, woensdag
en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Of via de e-mail
cursusbureau@welzijn-rijswijk.nl. Vraag altijd om een
schriftelijke bevestiging van de beëindiging.
4. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval
van verhindering van de cursist. Wanneer u wilt
stoppen met een cursus, geeft u dit dan twee weken
voor het einde van de maand aan ons door. We kunnen
uw lidmaatschap dan voor de start van de volgende
maand beëindigen.U ontvangt van ons een schriftelijke
bevestiging van de beëindiging.

5. In geval van ziekte en/of verhindering van een
docent heeft Welzijn Rijswijk het recht hetzij
vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde
cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op
andere uren te beleggen. Indien een cursus om
organisatorische redenen geen doorgang kan vinden,
zal restitutie van cursusgeld plaats vinden naar
evenredigheid van het aantal vervallen lesuren.
6. Welzijn Rijswijk behoudt zich het recht voor om bij
onvoldoende deelname een cursus te annuleren.
7. Welzijn Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor, tijdens cursusuren, zoekgeraakte eigendommen
en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan
de cursussen bij Welzijn Rijswijk vindt op eigen risico
plaats.
8. Geen restitutie van cursusgeld vindt plaats in geval
van wijziging van de locatie waar de cursus wordt
gegeven. In zeer bijzondere gevallen kan Welzijn Rijswijk
op verzoek van de cursist anders besluiten.
9. De kosten van de cursussen kunnen worden verhoogd
op basis van indexatie.
10. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus
ontvangt de cursist een definitief bericht van inschrijving
en de factuur.

BEWEGEN OP MUZIEK
U wilt uw spieren verstevigen en uw houding
verbeteren? Bewegen op Muziek is dan bij uitstek
de geschikte cursus voor u. Bij Bewegen op Muziek
doet u spier verstevigende oefeningen zonder
toestellen en gewichten. Er wordt rustig getraind
en niet gesprongen. Daarom is het niet belastend
en is het een sport die beoefend kan worden door
iedereen. Daarnaast is het prima geschikt voor
diegene die nog nooit aan sportbeoefening heeft
gedaan. U heeft er geen goede conditie voor
nodig. Zonder veel poespas lekker bewegen, op
uw eigen niveau en uw eigen tempo. Bewegen in
een prettige sfeer waar u volledig uzelf kunt zijn.
Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk
zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte
zolen).

SENIORENGYMNASTIEK
Als we een jaartje ouder worden, is het belangrijk om in conditie te blijven. Om de spieren soepel te
houden is het goed om de nodige oefeningen te doen. Deze kunt u thuis doen voor de televisie bij
Nederland in Beweging, maar het is leuker om samen met anderen te sporten. Met het zeer gevarieerde
oefenpakket kunt u iedere week werken aan uw conditie en houding. Na afloop gaat u beetje moe, maar
voldaan naar huis. Voor alle deelnemers is er persoonlijke aandacht waarbij de docenten rekening houden
met eventuele lichamelijke beperkingen. Gewenste kleding en schoeisel: gemakkelijk zittende kleding,
sportschoenen (geen zwarte zolen).
1 Het Oude Raadhuis

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

11.15 – 12.15 uur

2 Het Oude Raadhuis

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

12.15 – 13.15 uur

3 Het Oude Raadhuis

wo. 8 januari en wo. 2 september

36 lessen

10.00 - 11.00 uur

4 Het Oude Raadhuis

wo. 8 januari en wo. 2 september

36 lessen

11.00 - 12.00 uur

6 Stervoorde 		

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

09.00 - 10.00 uur

7 Stervoorde 		

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

10.00 - 11.00 uur

8 Stervoorde 		

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

11.00 - 12.00 uur

9 Stervoorde		

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

13.00 - 14.00 uur

10 Stervoorde		

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

14.00 - 15.00 uur

Let op: de lessen op vrijdagochtend in Stervoorde zijn vol.
Inschrijving is mogelijk maar er wordt een wachtlijst gehanteerd.
Totaal cursusgeld € 145,- automatische incasso - per maand € 14,50
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen € 85,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen € 60,00 in september 2020

OUDERENSPORT PLUS

1 Stervoorde

vrijdag 10 januari en vrijdag 5 september

36 lessen

09.00 - 10.00 uur

2 Stervoorde

vrijdag 10 januari en vrijdag 5 september

36 lessen

10.00 - 11.00 uur

Totaal cursusgeld € 132,- automatische incasso - per maand € 13,20
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen € 77,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen € 55,00 in september 2020

Ouderensport Plus is een groep van ongeveer 20 senioren, die wekelijks met elkaar sporten. In deze groep
wordt aandacht besteed aan het trainen van het hele lichaam, valpreventie, balans en het omgaan met
fysieke klachten. Er worden oefeningen gedaan met en zonder muziek onder leiding van een enthousiaste
docent. Na het sporten is er gelegenheid om een uur te badmintonnen. Hier is geen begeleiding bij.
Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). Tip: neem
een handdoek/badlaken en een flesje drinken mee.
Let op: deze activiteit levert een belangrijke bijdrage aan de valpreventie.
1 Marimbahal

wo. 8 januari en wo. 2 september 2020

36 lessen à 1 uur

9.30 - 10.30 uur

Totaal cursusgeld € 143,00 automatische incasso - per maand € 14,30
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen € 84,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen € 59,00 in september 2020
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HATHA YOGA

COUNTRYLINE DANSEN

In tegenstelling tot sport en fitness is Yoga niet
prestatiegericht. Tijdens en na het beoefenen van yoga
observeert u uw lichaam. Het beoefenen van Hatha
Yoga heeft tot gevolg dat u bewuster in het leven staat,
in evenwicht met uzelf. U leert de grenzen van uw
lichaam kennen en deze geleidelijk te verleggen.

Bij Countryline danst u als individu, maar beweegt u wel met z’n allen. Er wordt op verschillende stijlen
country muziek gedanst, wij dragen geen hoeden of puntlaarzen en geven geen uitvoeringen. Het plezier in
dansen staat voorop en er worden steeds weer nieuwe dansen geleerd. Iedereen is van harte welkom.
Gewenste kleding en schoeisel: makkelijk zittende kleding, sportschoenen (geen zwarte zolen).

Hatha Yoga lessen bevatten oefeningen om:
• te aarden,
• de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen,
• de functie van organen te stimuleren,
• bewust te worden van de ademhaling,
• contact te maken met het lichaam.
Aan het einde van de les kunt u in een diepe ontspanning tot rust komen. Gewenste kleding en schoeisel:
makkelijk zittende kleding, sokken. U kunt gebruik maken van de aanwezige yogamatjes. Uit oogpunt van
hygiëne raden wij u aan een grote handdoek mee te nemen, waarmee u het matje kunt afdekken.
1 Het Oude Raadhuis

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

09.15 - 10.15 uur

2 Het Oude Raadhuis

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

10.30 - 11.30 uur

3 Het Oude Raadhuis

vr. 10 januari en vr. 4 september

36 lessen

11.45 - 12.45 uur

4 Het Oude Raadhuis

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

13.30 - 14.30 uur

5 Het Oude Raadhuis

do. 9 januari en do. 3 september

36 lessen

14.45 - 15.45 uur

1 Het Oude Raadhuis

wo. 8 januari

15 lessen

13.30 - 14.30 uur

2 Stervoorde

do. 9 januari

15 lessen

09.15 - 10.15 uur

3 Stervoorde

ma. 6 januari

15 lessen

15.30 - 16.30 uur

4 Het Oude Raadhuis

wo. 9 september

15 lessen

13.30 - 14.30 uur

5 Stervoorde

do. 10 september

15 lessen

09.15 - 10.15 uur

6 Stervoorde

ma. 7 september

15 lessen

15.30 - 16.30 uur

Totaal cursusgeld € 55,Let op: op woensdag en donderdag is er nog plaats voor nieuwe deelnemers.

Totaal cursusgeld € 132,- automatische incasso - per maand € 13,20
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen € 77,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen € 55,00 in september 2020
6 Het Oude Raadhuis

ma. 6 januari en ma. 7 september

36 lessen

11.45 - 13.15 uur

7 Het Oude Raadhuis

ma. 6 januari en ma. 7 september

36 lessen

13.30 - 15.00 uur

8 Het Oude Raadhuis

di. 7 januari en di. 8 september

36 lessen

09.30 - 11.00 uur

9 Stervoorde

di. 7 januari en di. 8 september

36 lessen

18.30 - 20.00 uur

10 Stervoorde

di. 7 januari en di. 8 september

36 lessen

20.15 - 21.45 uur

Totaal cursusgeld € 196,00 automatische incasso - per maand € 19,60
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen à 1 ½ uur € 116,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen à 1 ½ uur € 80,00 in september 2020

YOGALESSEN VOOR MENSEN MET LICHAMELIJKE BEPERKINGEN
Iemand met een lichamelijke beperking kan niet altijd aan een ‘gewone’ yogales meedoen.
In deze aangepaste yogalessen gaat het om bewegen en om te ervaren wat er met wat extra
aandacht wel mogelijk is. U krijgt praktische tips en oefeningen om te leren omgaan met een
chronische ziekte en het leven met beperkingen te blijven volhouden. De oefeningen zijn
dusdanig dat u ze zelf thuis kunt herhalen.

NIEU
WEL W BIJ
RIJS ZIJN
WIJK

1 Stervoorde

wo. 8 januari en wo. 2 september

36 lessen

18.30 - 19.30 uur

2 Stervoorde

wo. 8 januari en wo. 2 september

36 lessen

20.00 - 21.00 uur

Let op: Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor de 2de les,
voor de 1ste les wordt een wachtlijst gehanteerd.
Totaal cursusgeld € 132,- automatische incasso - per maand € 13,20
Zelf overmaken: u betaalt de 1ste termijn van 21 lessen € 77,00 in januari 2020
U betaalt de 2de termijn van 15 lessen € 55,00 in september 2020
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WANDELEN
Lekker buiten actief zijn en ondertussen ook genieten van de natuur!
Wandelen is goed voor lichaam en geest en past daarom perfect binnen een gezonde leefstijl. Iedereen
kan het, het kan bijna overal en het kan op elk moment van de dag. Wandelen in een groep is gezelliger
en je doet weer nieuwe contacten op. Vanuit Wijkcentrum Stervoorde wordt door verschillende groepen
wekelijks gewandeld:
• Op maandagochtend verzamelt een zelfstandige wandelgroep voor een wandeling van 1,5 tot 2 uur.
Het vertrek is om 9.30 uur. In deze groep wordt stevig doorgewandeld. Wandelaars hoeven zich niet
van tevoren aan te melden. De deelname is gratis.
• Voor wandelaars met een (soms zeer) beperkte mobiliteit is er ‘Wandelen voor Beginners’. Iedere
donderdag om 11.00 uur wordt samen koffie gedronken, waarna een korte wandeling van maximaal
30 minuten wordt gemaakt. Indien nodig kunnen deelnemers met een personenbus worden opgehaald
en weer thuis gebracht. De groep start op donderdag vanaf Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van
Mooklaan 1. Deelname is gratis, voor informatie kunt u contact opnemen met het sociaal werk,
sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl of u kunt het algemene nummer 070 - 757 9 200 bellen en vragen naar
een collega van het sociaal werk.
• Iedere donderdag vertrekt om 10.00 uur een groep voor een wandeling van 1,5 tot 2 uur. Deelnemers
betalen € 3,00 per maand. Informatie bij Clazien de Graaf, ter plekke aanwezig. Dit is een activiteit van
de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS).
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 hierlangs afknippen

INSCHRIJFFORMULIER
Meneer / Mevrouw:
Adres:
Postcode / Plaats:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Bank-/girorekening (IBAN):

Gaarne aankruisen wat van toepassing is:
Seniorengym
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

4

5

6

Bewegen op muziek
1

2

Hatha-yoga
1

2

3

10

Ouderensport-plus

Countryline dansen
1

2

3

Yoga voor mensen met een lichamelijke beperking

Ondergetekende gaat akkoord met maandelijkse automatische incasso van
het cursusgeld (aankruisen a.u.b.)
Ja

Nee

Door het inschrijven gaat ondergetekende akkoord met de cursusvoorwaarden van Welzijn Rijswijk.
Datum:

Handtekening:

Voor data, locaties en tijden van de cursussen, raadpleeg de schema’s in de cursusgids
U kunt het ingevulde formulier in een envelop opsturen naar Cursusbureau Welzijn Rijswijk,
Antwoordnummer 10307, 2280 WB, Rijswijk. Een postzegel is niet nodig.
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