
KLAAR VOOR DE START?!

Wil je je 
energieker 

en meer 
ontspannen 
gaan voelen?

DEN HELDER

Klaar voor de start?! is een product van Avant sanare te 
Rotterdam. In Den Helder wordt de cursus mogelijk gemaakt 
door financiering van ZonMW en uitgevoerd door diverse 
lokale/regionale partijen.



  

WAT IS KLAAR VOOR DE START?!
‘Klaar voor de start?!’ is gezond in beweging komen. De cursus is laagdrempelig en 
combineert gezondheidsvoorlichting met bewegen (wandelen en/of hardlopen). Ook 
is het mogelijk kennismakingslessen te volgen met o.a. Tai Chi, yoga en fitness. 

Bewegen heeft een gunstig effect op de aanmaak van hersenstoffen als endorfine en 
serotonine. Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en kunt u zich beter ontspannen. 
Door te bewegen wordt niet alleen het hart- en vaatstelsel versterkt, maar ook brengt 
het gedachten tot rust. Met fitheid en opgewektheid als resultaat. 

De combinatie met gezondheidsvoorlichting is en zeer effectieve manier om 
depressieve gevoelens te verminderen of te werken aan herstel na burn-out. 

De cursus heeft een positieve invloed op onder andere:
• Gezondheid en conditie
• Sombere gevoelens en/of angstklachten
• Herstel van een burn-out
• Slaap
• Zelfvertrouwen en assertiviteit

Voor wie?
In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder meedoen met ‘Klaar voor de Start?!
Sommige deelnemers kiezen voor wandelen, andere deelnemers hebben de voorkeur 
voor hardlopen. Iedere deelnemer krijgt hierbij persoonlijke aandacht. 
De optionele kennismakingslessen kunnen ‘los’ of in combinatie met Klaar voor de 
Start worden gevolgd. 

De bijeenkomsten
De cursus ‘Klaar voor de Start!?’ bestaat uit 12 bijeenkomsten waarin gezondheids-
voorlichting gecombineerd wordt met wandelen en/of hardlopen. 
•  Bijeenkomst 1 t/m 8: van 18.30 tot 20.30 uur. Tijdens het eerste uur wordt gezond-

heidsvoorlichting gegeven aan de hand van (mede door u gewenste) thema’s. In het 
tweede uur gaat u wandelen of hardlopen.

•  Bijeenkomst 9 t/m 12 van 18.30 tot 19.30 uur. In dit uur gaat u wandelen of hardlopen. 

Wanneer
De cursus ‘Klaar voor de Start!?’ begint bij voldoende deelnemers op donderdag 
11 april 2019. De bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur 
(bijeenkomst 9 t/m 12 van 18.30 tot 19.30). U hoort bij de aanmelding wanneer de 
optionele kennismakingslessen zullen plaatsvinden. Dit wordt met uw persoonlijke 
voorkeur afgestemd. U kunt zich ook voor de kennismakingslessen Tai Chi, yoga en 
fitness aanmelden zonder dat u gaat wandelen of hardlopen.

Waar
• Klaar voor de Start
Atletiekvereniging SV Noordkop, Ruyghweg 200, 1781 DR Den Helder. De gezond-
heidsvoorlichting vindt plaats in het hoofdgebouw op de atletiekbaan.

• Kennismakingslessen
Rik Bodylanguage, Willemsoord 29b, 1781 AS Den Helder.

Kosten 
De eigen bijdrage voor de cursus is € 27,50 voor 12 bijeenkomsten. 
De vier kennismakingslessen zijn kosteloos.

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met 
Tanja Ites van Team Sportservice Den Helder.
T 06 45 25 12 67
E tites@teamsportservice.nl


