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Wil je je 
energieker 

en meer 
ontspannen 
gaan voelen?

DEN HELDER



  

MOVE TO BE BETTER?!
Move to be better?! is gezond in beweging komen. De cursus is laagdrempelig en com-
bineert 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 Move to be better?!
Sommige deelnemers kiezen voor wandelen, andere deelnemers hebben de voorkeur
voor hardlopen. Iedere deelnemer krijgt hierbij persoonlijke aandacht. Na de cursus 
is er de mogelijkheid lid te worden van de vereniging. Er is ook de mogelijkheid om 
lessen Yoga en Tai-Chi te volgen. Deze lessen kunnen ‘los’ of in combinatie met Move 
to be better!? worden gevolgd. 

De bijeenkomsten
De cursus ‘Move to be Better?!’ bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin gezondheids-
voorlichting gecombineerd wordt met wandelen en/of hardlopen. 
•  Bijeenkomst 1 t/m 4 

Van 18.30 tot 20.15 uur. Tijdens het eerste uur wordt gezondheidsvoorlichting ge-
geven aan de hand van (mede door u gewenste) thema’s. In het tweede uur gaat u 
wandelen of hardlopen.

•  Bijeenkomst 5 t/m 8  
Van 18.30 tot 19.30 uur. In dit uur gaat u wandelen of hardlopen. 

• T erugkomtraining van 18.30 tot 19.30 uur, 4 weken na bijeenkomst 8.

Start cursus
‘Move to be Better?!’ begint bij voldoende deelnemers in februari en oktober. 
Voor tijden zie hierboven. 

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

Kosten 
De eigen bijdrage voor de cursus is € 27,50 voor 8 bijeenkomsten. 

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over de startdatum van de cursus of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met Saskia Verijzer van Team Sportservice Den Helder 
T 0223-68 47 26
E sverijzer@teamsportservice.nl  

Wilt u meer informatie of heeft u twijfels of deze training voor u passend is, kunt u 
ook contact opnemen met uw POH-GGZ (Praktijkondersteuner) van uw huisarts.


