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Bewegen helpt om gezond en fit te 
blijven. In deze tijd van corona realiseert 
iedereen zich dit meer dan ooit. 
Bewegen is goed  voor uw hart en 
longen en de kans op chronische 
ziektes wordt hierdoor minder. Door 
voldoende te bewegen, blijft u langer 
geestelijk en lichamelijk fit. Zo kunt u de 
dingen blijven doen, waar u blij van 
wordt. En hoe gezellig is het om samen 
met anderen te sporten. Zo krijgt u de 
kans om nieuwe mensen te ontmoeten 
en dat geeft u ook weer nieuwe energie. 
Alleen maar voordelen toch?  
 

In dit boekje vindt u verschillende mogelijkheden om te 
sporten en te bewegen. In elke buurt zijn er activiteiten en het 
aanbod is uitgebreid. Of u nu wilt dansen, wandelen, zwem-
men, fietsen of aan yoga wilt doen, er is voor ieder wat wils. 
Wilt u meer weten? Of weet u niet goed welke activiteit bij u 
past? Neem dan contact op met een van onze buurtsportcoa-
ches. Naast het organiseren van beweegactiviteiten, advise-
ren zij u graag over de beweegactiviteit die bij u past. 
 
Het is wel belangrijk dat u de maatregelen ter verspreiding 
van corona blijft volgen. Hoe lastig het soms ook is, door dit 
te respecteren maken we de grootste kans om de versprei-
ding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 
 
Pas goed op uzelf en veel beweegplezier!

Floris Voorink

Wethouder Sport
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BLIJF GEZOND EN FIT MET 
DE BUURTSPORTCOACHES
In Hilversum is een team van buurtsportcoa-
ches actief voor mensen die 60 jaar of ouder 
zijn. Naast het organiseren van nieuwe 
beweegactiviteiten informeren zij graag over 
passende beweegactiviteiten in de buurt en 
maken zij het voor de inwoners toegankelijk 
om daarbij aan te sluiten. Het team werkt 
samen met Hilversumse beweegaanbieders 
en zorgverleners (o.a. ouderenzorg, thuiszorg, 
wijkteams, huisarts, fysiopraktijk en welzijn-
sorganisaties). 

In dit boekje treft u een overzicht aan van 
beweegactiviteiten voor mannen en vrouwen 
van 60 jaar en ouder die plaatsvinden in 
Hilversum Noordoost, Oost, Zuid, Zuidwest, 
Centrum en de Hilversumse Meent. Een 
gevarieerd en uitgebreid aanbod met hopelijk 
voor ieder wat wils. Een mix van activiteiten 
georganiseerd door de buurtsportcoaches en 
de vele andere beweegaanbieders die in of 
rond de gemeente Hilversum actief zijn. 

Het coronavirus houdt ons land al een groot 
deel van 2020 in zijn greep. Het is onzeker op 
welke manier wij de komende tijd met elkaar 
kunnen bewegen en sporten, zowel binnen als 
buiten. Zeker is wel dat beweging juist in deze 
tijd ontzettend belangrijk is om gezond en fit 
te blijven. 

Heeft u interesse in één van de 
beweegactiviteiten in dit boekje?
Informeer vooraf wat de geldende  

maatregelen met betrekking tot het  
coronavirus zijn. 

Heeft u vragen of wilt u weten welke 
beweeg- en welzijnsactiviteiten bij u in de 
buurt zijn? De buurtsportcoaches gaan graag 
met u in gesprek. Zij weten wat er in uw wijk 
te doen is, organiseren activiteiten en kunnen 
u in contact brengen met een passende 
beweegaanbieder. De buurtsportcoaches 
helpen u graag op weg.

Buurtsportcoach Noordoost
Miranda Vernooij
06-45 75 05 09
mvernooij@teamsportservice.nl

Buurtsportcoach Oost
Laura Roeymans
06-21 45 91 90
lroeymans@teamsportservice.nl

Buurtsportcoach Hilversumse Meent
Anouck Dingemans
06-21 36 39 18
bsc@hilversumsemeent.nl
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CENTRUM

BEWEGEN VOOR OUDEREN
75+ senioren gymnastiek, waarbij met behulp 
van een stoel en verschillende oefeningen en 
spelvormen wordt gewerkt aan het behoud 
van kracht, lenigheid en balans.
Dominique le Fever
dinsdagochtend 9.30-10.15 uur
Schoolstraat Wooncomplex Prinsenhof
€ 3,50 per les
Dominique le Fever 06-38 56 64 11 of  
dolefever@gmail.com

FITNESS
Fitness in sportschool voor mensen met ge-
heugenproblemen en/of dementie.
King Arthur Groep
woensdag 13.30-15.00 uur
OC Hilversum ‘t Spintje, Naarderstraat 98, 
ophalen in Hilversum is mogelijk
WMO/WLZ indicatie begeleiding
06-37 00 97 07

GEZOND & ACTIEF PROGRAMMA VAN FY-
SIOHOLLAND
Bij FysioHolland is het mogelijk om onder 
begeleiding van een fysiotherapeut in kleine 
groepen te komen sporten. Vraag gerust naar 
meer informatie over ons Gezond & Actief 
programma.
FysioHolland Hilversum
dagelijks groepstraining, aanbod op aanvraag.
Vaartweg 163c, Hilversum
Zie website: www.fysioholland.nl
035-623 53 00

KAATSEN
Spel waarbij de spelers de bal met de 
handpalm slaan, zodat deze door de andere 
speler niet geldig kan worden geretourneerd. 
Veel loopwerk, op- en uitslaan, tric-trac spel 
voor heren en dames van alle leeftijden.

Kaatsvereniging Melle Veenstra 
dinsdag 19.00-21.00 uur
Sportvelden in het Korverderbos, Jonkerweg 
31, parkeren op de Schuttersweg
€ 40 per seizoen (april tot september)
06-12 96 82 91 of 06-31 90 58 16 of 
Kvmelleveenstra@hotmail.com

OEFENGROEP VOOR MENSEN MET EEN 
CHRONISCHE AANDOENING (O.A. REUMA)
We wandelen in het bos en doen tussendoor 
verschillende oefeningen. Centraal staan: 
lekker bewegen, plezier hebben in bewegen, 
conditie verbeteren, ontspanning en inzicht 
krijgen in de eigen mogelijkheden.
Oefentherapie Hilversum: Ine Bakker
woensdag 09.00-10.00 uur
Ingang Corversbos (tegenover praktijk)
10 lessen voor € 80 (proefles is gratis)
06-29 15 14 86 of 
inebakker@oefentherapiehilversum.nl

TAFELTENNIS
Een spel waarbij met een batje tegen een bal-
letje wordt geslagen over een tafel met een 
net. Er wordt gespeeld met 2 of 4 personen 
(zogenaamde dubbel). Voor deze activiteit is 
het belangrijk dat u stabiel bent en een rede-
lijke conditie hebt.
TTV Hilversum
maandag en donderdag 13.30-15.30 (mannen 
en vrouwen), dinsdag en donderdag 09.30-
11.30 (mannen en vrouwen) en woensdag 
09.30-11.30 uur (alleen voor vrouwen)
Vaartweg 52, achter het Gemeentelijk  
Gymnasium
€ 72,50 per jaar
Tom Schimmel (secr.) 06-11 43 84 18 of 
tschimmel1952@kpnmail.nl

WANDELEN
Wandelen in Hilversum en omgeving voor 
mensen met geheugenproblemen en/of 
dementie.
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Keizer Otto 55+
maandag en vrijdag 14.00-15.30 uur, dinsdag 
en donderdag 09.45-11.15 uur
Sporthal Hilversumse Meent
Zie website: www.keizerotto55plus.nl
Dhr. J. Van Weveren 035-525 57 33

BEWEGINGS-METHODIEK FELDENKRAIS
Brein in beweging; een wereld van verschil. 
De kracht van ‘minder’. Kleine en langzame 
acties, zonder prestatiedwang. ‘Wat doe ik ei-
genlijk’? Je lichaam handiger gebruiken, meer 
welzijn ervaren. Als mèns erdoor veranderen. 
Leerproces voor iedereen op eigen niveau. 
Groepslessen regulier, themacursussen en 
individuele lessen.
Irene Groenendijk - Wanner
maandagmiddag, maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond, woensdagochtend
Krekelmeent 98, Hilversumse Meent
Zie website: www.feldenkraischrisis.nl
035-691 45 47 of irene@feldenkraischrisis.nl

BUURTWANDELING
Groepswandeling in en rondom de Meent in 
een rustig of vlot tempo. Na afloop gezamen-
lijk koffiedrinken in het wijkcentrum.
St. de Hilversumse Meent
maandag en donderdag 09.30-10.15 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

FITGYM
Een bewegingsvorm op en rondom een stoel, 
die ondersteunt bij het soepel houden bij 
het dagelijkse bewegen. Met koffie/thee na 
afloop.
St. de Hilversumse Meent
maandag 10.30-11.15 uur o.l.v. instructeur, 
dinsdag 9.30-10.15 uur o.l.v. instructeur en 
donderdag 12.45-13.30 uur o.l.v. instructeur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent

TTV Hilversum
dinsdag 13.30-15.00 uur
OC Hilversum ‘t Spintje, Naarderstraat 98, 
ophalen in Hilversum is mogelijk
WMO/WLZ indicatie begeleiding  
of € 15 per keer
06-37 00 97 07

WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf verschillen-
de locaties in Hilversum. Voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en wil genie-
ten van de mooie natuur. Ter ondersteuning 
ontvangt u regelmatig individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum - Diek 
Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

HILVERSUMSE MEENT

AQUASOOS IN WARM WATER
Aquasoos is een les waarbij u in groepsver-
band traint op muziek. U kunt binnenlopen 
vanaf 09.00 uur. Op gezette tijden worden er 
korte lessen gegeven. U werkt met verschil-
lende materialen. Buiten de korte lessen kunt 
u gebruik maken van het stoombad en de 
whirlpool.
Zwembad de Zandzee
donderdag 09.00-12.00 uur
Zwembad de Zandzee, Bussum
Zie website: www.dezandzee.nl
035-69 33 554 of info@dezandzee.nl

BADMINTON
Spel waarbij 2 of 4 spelers met een racket een 
shuttle over een net heen en weer slaan. Spel 
wordt in een zaal gespeeld.
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Zie website: www.gooisegolfclub.nl
info@dirkarendsgolf.nl

GYMNASTIEK
In de les wordt gewerkt aan spierversterking, 
coördinatie, reactie, balans en stabiliteit op 
muziek.
Wil Dekker
dinsdag 09.45-10.30 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
035-694 72 62 of wilendans@gmail.com

GYMNASTIEK VOOR HEREN
Een groepsles met aandacht voor kracht, 
lenigheid, coördinatie, een spelelement en 
looppatronen. Allemaal gericht op het fit en 
vitaal blijven functioneren.
St. de Hilversumse Meent-o.l.v. Dirk Jan
woensdag 10.00-11.00 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

HARDLOPEN
Om te leren hardlopen en veilig te blijven 
lopen. In groepen met ervaren trainer.
Tempo Atletiek Vereniging
zie website: www.avtempo.nl
Sportpark Zuid, Voormeulenweg 24c, 1402 TL 
Bussum
Zie website: www.avtempo.nl
info@avtempo.nl

JAZZBALLET
De les bestaat uit een warming-up en daarna 
spierversterkende- en balansoefeningen en 
wordt afgesloten met danscombinaties.
St. de Hilversumse Meent
donderdag 19.30-20.30 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Mevr. A. Ten Nuijl:  
annemiektenuijl@hotmail.com

Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

FITMETPIT
Verschillende dans-, coördinatie- en spierver-
sterkende oefeningen.
St. de Hilversumse Meent - Riek Willemsen en 
Ingrid van Oorschot
donderdag 21.00-22.00 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
riek.willemsen9@gmail.com

FITNESS EN GROEPSLESSEN
Speciale seniorenfitness onder begeleiding 
van ervaren instructeur, waarin allerlei functi-
onele oefeningen aan bod komen en waar aan 
de algehele conditie wordt gewerkt.
Squash & Wellness
dagelijks
Struikheideweg 16 Bussum
Zie website: www.squashenwellness.nl
035-693 50 72 of www.squashenwellness.nl

GEZOND & ACTIEF PROGRAMMA VAN FY-
SIOHOLLAND
Bij FysioHolland is het mogelijk om onder 
begeleiding van een fysiotherapeut in kleine 
groepen te komen sporten. Vraag gerust naar 
meer informatie over ons Gezond & Actief 
programma.
FysioHolland De Meent, Hilversumse Meent
dagelijks groepstraining, aanbod op aanvraag.
De Meent 6, Hilversumse Meent
Zie website: www.fysioholland.nl
035-693 51 26

GOLFCURSUS
Basiscursus om onder leiding van een golf-
professional de beginselen van de golfsport 
onder de knie te krijgen.
Golfschool Spandersbosch
Sportpark Crailoo 26
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Zwembad de Zandzee
diverse dagen en tijden
Zwembad de Zandzee, Bussum
Zie website: www.dezandzee.nl
035-693 35 54

TAFELTENNIS
Spel waarbij 2 of 4 spelers een licht, hol balle-
tje over een tafel met een netje slaan.
Keizer Otto 55+
woensdag 14.00-16.00 uur
Sporthal De Meent, Hilversumse Meent
Zie website: www.keizerotto55plus.nl
Dhr. J van Werven 035-525 57 33

TAI-CHI
De ideale vorm om lichamelijk en geestelijk in 
balans te blijven. Bewustwording van lichaam 
en van bewegen.
St. de Hilversumse Meent-Docent Fredy
woensdag 11.30-12.45 uur
Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Mevr. S. Klijn: saskiaklijn55@gmail.com

TENNIS
Balsport voor 2 of 4 spelers, waarbij een 
tennisbal met een tennisracket over een net 
geslagen moet worden.
Tennisvereniging LTC De Meent
zie website: www.ltcdemeent.nl
Meerweg 65, Hilversumse Meent
Zie website: www.ltcdemeent.nl
www.ltcdemeent.nl

VALPREVENTIE IN BALANS
Speciaal voor diegene die de angst om te 
vallen willen verminderen en steviger in hun 
schoenen willen blijven staan. Informatieve en 
actieve cursus op basis van In Balans-training
St. de Hilversumse Meent
donderdag 13.30-14.30 uur,  
7 weken vanaf 1 oktober
Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent

JEU DE BOULES
Een spel waarbij het de bedoeling is om een 
metalen bal zo dicht mogelijk bij een klein 
houten balletje te werpen. Ballen zijn altijd op 
te halen in het wijkcentrum voor een spel.
St. de Hilversumse Meent
donderdag vanaf 14.00 uur en op alle andere 
dagen vrij spelen. GRATIS
Jeu de Boules baan tussen Sporthal en 
Winkelcentrum bij Wijkcentrum De Kruisdam, 
Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl  
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

KOERSBAL
Een gezellige activiteit die het lichaam en de 
geest jong houdt. Het spel wordt gespeeld op 
een speciale mat en lijkt enigszins op Jeu de 
Boules.
St. de Hilversumse Meent-Anouck Dingemans
dinsdag en vrijdag 10.00-12.30 uur
Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Dhr F. Barneveld: Filip@barneveld.nu

PILATES
Een rustige maar intense vorm van bewegen 
met accent op buik en rug.
St. de Hilversumse Meent
maandag 12.00-13.00 uur
Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

SENIORENFIT IN WARM WATER
Seniorenfit is een les waarbij u met leeftijdge-
noten kan werken aan uw lichamelijke welzijn. 
Tijdens deze les doet u gerichte oefeningen 
voor uw spieren en gewrichten in het thera-
piebad, deze is verwarmd tot 32 graden. Na 
de les kunt u lekker even na bubbelen in de 
bubbelbanken.
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Volleybal overdag
woensdag 09.30-11.00 uur. Periode: 2 septem-
ber 2020 t/m 30 juni 2021
Sporthal Hilversumse Meent,  
Hilversumse Meent
Voor kennismaking 2 weken gratis deelnemen. 
Bij verder deelname € 115
Dhr. Hein Steegmans 06-11 27 71 69

WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf verschillen-
de locaties in Hilversum. Voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en wil genie-
ten van de mooie natuur. Ter ondersteuning 
ontvangt u regelmatig individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum - Diek 
Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

YOGA
Yoga biedt rust in het hoofd en bewustwoor-
ding van het lichaam en het functioneren 
daarvan.
Mevr. V. Sluijp
donderdag 13.30-14.30 uur
Wijkcentrum de Kruisdam, Hilversumse Meent
mevr. V. Sluijp 06-44 89 07 31  
of 035-691 24 37

ZWEMMEN MET ZORG
In water van 32°C worden er oefeningen 
gedaan, gevolgd door een spel en daarna is 
er ruimte om vrij te zwemmen of te genieten 
in het bubbelbad. Na afloop gezamenlijk iets 
drinken.
Buurtsportcoaches ism Zwembad de Zandzee
donderdag 15.30-16.15 uur en 16.15-17.00 uur
Zwembad de Zandzee, Bussum
€ 5, 
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 

Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

VOLKSDANS LAYLA
Volksdans combinaties uit de hele wereld op 
heerlijke muziek.
St. de Hilversumse Meent-Mevr. Van der Snoek
maandag 09.45-11.30 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
Vandersnoek29@telfortglasvezel.nl

VOLKSDANS NEMOJ KATE
Onder leiding van een ervaren docente wor-
den in een rustig tempo internationale dansen 
aangeleerd.
St. de Hilversumse Meent-Astrid Wullink
woensdag 10.00-11.30 uur
Wijkcentrum De Kruisdam, Hilversumse Meent
Zie website: www.hilversumsemeent.nl
awullink@simpc.nl

VOLLEYBAL IN DE AVOND
Plezier in bewegen en tegelijkertijd op een 
ongedwongen manier het volleybalspel eigen 
maken. Dit alles zonder de kwaliteit van de 
techniek en de tactiek uit het oog te verlie-
zen. Staat open voor alle leeftijden.
Keizer Otto Trivolley
woensdag 20.30-22.00 uur
Sporthal Hilversumse Meent
Zie website: www.ko-trivolley.nl
secretariskotrivolley@gmail.com  
of www.ko-trivolley.nl

VOLLEYBAL OVERDAG
Heerlijk, niet ‘s avond maar overdag kunnen 
volleyballen. Onder leiding van een trainer 
wordt om 09.30 uur gestart met ontspannen 
en creatief werken aan conditie, techniek en 
tactiek. Daarna voldoende tijd over om met 
elkaar wedstrijden te spelen. Staat open voor 
alle leeftijden, boven maar ook onder de 60.
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kracht en uithoudingsvermogen. Plezier in het 
bewegen staat voorop. De intensiteit wordt 
aangepast aan de mogelijkheden van de 
Groep. Kom gezellig een proefles meedoen.
Gymnastiek Turn Vereniging Hilversum
woensdag 14.30-15.30 uur
Gymzaal van de J.H. Donnerschool, Lopes 
Diaslaan 2
€ 36 per 2 maanden
06-23 70 77 48 of  
olinruud@ziggo.nl (Olinda Woning)

HATHA YOGA
Hatha Yoga is voor iedereen. Elke les is weer 
anders en wordt stap voor stap uitgelegd. 
Tijdens de lessen komen staande, zittende 
en liggende oefeningen aan bod. Elke les is 
er aandacht voor de ademhaling en ontspan-
ning.
Ria Hurkmans
donderdag 19.00-20.15 uur en 20.30-21.45 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 29 per maand
06-43 14 28 90 of  
info@yaduyoga.nl www.yaduyoga.nl

HATHA YOGA
Hatha yoga is een vreugdevol proces, het 
geeft harmonie en forceren wordt vermeden. 
Door het rustige tempo kan Hatha yoga door 
jong en oud worden beoefend.
YOGAINHILVERSUM- docent Gerold Guthman
vrijdag 15.00-16.00
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 210 voor 30 lessen. Dit bedrag kan in 2 keer 
betaald worden.
035-624 14 47 of 035-624 02 25, op  
werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur.  
Website: yogainhilversum.nl

JEU DE BOULES
Heerlijk buiten zijn om Jeu de Boules te 
spelen. Zowel voor mannen als vrouwen. Kom 
gezellig mee doen!

of 06-21 36 39 18

NOORDOOST

BILJARTCLUB NOORD
Biljartclub Hilversum Noord
Herman Schaapherder
maandag 19.00-23.00 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 5,50
035-685 83 65 of  
greetschaapherder@hotmail.com

BILJARTEN INLOOP
Elke dag is er de mogelijkheid voor biljarten, 
bij de bar kunt u zich aanmelden en de beno-
digdheden halen. Zoekt u een biljart-partner? 
Dit kunt u melden bij de informatiebalie van 
Lopes Dias, dan zal er bemiddeld worden 
voor (een) medespeler(s).
Informatiebalie wijkcentrum Lopes Dias
elke werkdag tussen 09.00-17.00 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 0,50 per half uur per persoon
035-642 24 70

FIETSCLUB
Zin om de mooie plekjes van Hilversum te 
ontdekken op de fiets? Kom gezellig een 
keertje mee fietsen.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
woensdag 10.00-12.15 uur (1 keer in de 2 we-
ken), ongeveer 1,5 uur fietsen en tussendoor 
drinken we een bakje koffie of thee.
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
Gratis, koffie of thee voor eigen rekening
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

GALM BEWEEGGROEP
In deze les komen verschillende vormen van 
sport, bewegen en spel aan bod. Er wordt 
gewerkt aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, 
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Bets van Ginkel
donderdag 09.00-12.00 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
op aanvraag
Infobalie Versa welzijn Lopes Dias:  
035-642 24 70

ROLSTOELWANDELEN, ROLLATORWANDE-
LEN, SCOOTMOBIEL EN WANDELEN VOOR 
MINDER MOBIELE MENSEN
De wandeling duurt ongeveer drie kwartier. 
Tussendoor even stoppen is geen probleem. 
Het gaat erom dat u lekker in beweging bent 
en buiten een frisse neus haalt.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
om de week op dinsdag van 10.15-11.15 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
Gratis / na het wandelen drinken we koffie of 
thee (dit is voor eigen rekening)
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

SPORT EN BEWEGEN VOOR OUDEREN
In deze les komen verschillende vormen van 
beweging aan bod. Er wordt gewerkt aan 
coördinatie, stabiliteit, lenigheid, kracht en 
uithoudingsvermogen. Plezier in het bewe-
gen staat voorop. Er wordt tevens gewerkt 
met muziek en verschillende materialen. De 
intensiteit wordt aangepast aan de mogelijk-
heid van de groep. Kom gezellig een proefles 
meedoen!
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
dinsdag 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 102,50 voor 19 lessen
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

VERVOER EN OEFENINGEN IN WATER EN 
VRIJ ZWEMMEN
Met busvervoer naar het therapeutisch warme 
water bad van zwembad de Zandzee. De 
les bestaat uit oefeningen in het water, vrij 

Buurtsportcoach Miranda Vernooij
om de week op woensdagochtend van 10.30-
11.30 uur
Achter Bonnikestraat nr. 80 (pleintje)
Gratis
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

JEU DE BOULES (BUITEN) EN KOERSBAL 
(BINNEN)
Bij onze vereniging doen we naast korfbal 
ook aan Jeu de Boules en bij slecht weer aan 
Koersbal in de kantine. De groep bestaat uit 
mannen en vrouwen en leeftijd speelt geen 
rol, gezelligheid wel! Een keertje meedoen is 
altijd mogelijk.
Berry Lam
maandag 19.00-21.00 uur
Korfbalverenging Hilversum, Sportpark 
Crailoo 4
€ 30 per jaar
Mariska Zwart 06-49 04 09 46 of Berry Lam 
06-26 33 00 97 voorzitter@kvhilversum.nl

KEEPFIT
Met Keepfit blijven de dames op een plezieri-
ge manier in beweging, ieder naar eigen kun-
nen. Naast een uur van sportieve activiteiten 
staat gezelligheid hoog in het vaandel. Met 
slecht weer wordt er getraind in de kantine. 
Een keertje meedoen is altijd mogelijk.
Ilona Lam
woensdag 19.30-20.30 uur
Korfbalvereniging Hilversum, Sportpark 
Crailoo 4 (achter dierenasiel)
€ 5 per maand
Mariska Zwart 06-49 04 09 46 of  
voorzitter@kvhilversum.nl

KOERSBAL
Een gezellig spel dat wordt gespeeld met 
een speciale mat en lijkt enigszins op Jeu de 
Boules. Het vereist alleen iets meer oefening 
omdat de ballen een afwijkende loop hebben.
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feningen op muziek, een spel en een cooling 
down
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
woensdag 13.00-14.00 uur, vanaf 14.00 uur is 
er gelegenheid om koffie of thee te drinken
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
€ 92,50 voor 19 lessen
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

OOST

BEWEGEN VOOR OUDEREN
Een groepstraining onder leiding van een 
fysiotherapeut waarbij u staand of zittend op 
een stoel en daarna nog met fitness appara-
ten alle spiergroepen traint, waarbij rekening 
wordt gehouden met het niveau. 1e kopje 
koffie gratis.
Goois Medisch Bewegingscentrum
dinsdag 14.00-15.00 uur en  
donderdag 11.00-12.00 uur
Larenseweg 159 1221 CL Hilversum
10-Strippenkaart van € 57,50.  
Deze is 12 weken geldig
035-240 01 66 of info@gmbc.nl

BIODANZA
Biodanza zet lichaam en geest in beweging. 
Het is vrolijk en gezellig en het is avontuurlijk 
en mooi. Ook wanneer u een bewegingsbe-
perking heeft, kunt u mee doen.
BiodanzaLife.nl - Jeannette Josephine en 
Karin Meijer
maandag 15.00-16.00 uur
Buurthuis De Geus, Geuzenweg 84
Proefles gratis.  
€ 60 voor 5 lessen. € 100 voor 10 lessen
06-21 49 72 23 of welkom@biodanzalife.nl

DUO-FIETS
Op de Duo-fiets zitten de bestuurder en 
bijrijder naast elkaar. De bijrijder kan hierbij 

zwemmen, een spel en gebruik maken van 
het bubbelbad. Na het zwemmen wordt er 
gezamenlijk koffie of thee gedronken.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
vertrek bus 15.40 uur, zwemmen 16.15-17.00 
uur, aankomst bus 18.00 uur
Verzamelen om 15.30u bij Wijkcentrum Lopes 
Dias voor busvervoer, Lopes Diaslaan 101, 
Zwembad de Zandzee, te Bussum
€ 5 voor entree zwembad en koffie en € 2,50 
voor vervoer
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

WANDELGROEP NOORD
Ontspannen wandelen over de hei voor 
mensen van de leeftijd 60 plus, met na afloop 
gezellig een kopje koffie.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
dinsdag 10.00-11.00 uur (10.00 stipt vertrek-
ken), na een uurtje wandelen is er tijd voor 
een kopje koffie of thee
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
Gratis, koffie of thee voor eigen rekening
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf verschillen-
de locaties in Hilversum. Voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en wil genie-
ten van de mooie natuur. Ter ondersteuning 
ontvangt u regelmatig individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum - Diek 
Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

ZITTEND FIT
Bewegen vanuit de stoel, opgebouwd uit een 
warming up, ritmische bewegingen, gymoe-
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€ 49 voor 10 lessen. Sinds 1 januari 2019 krij-
gen deelnemers die bij Zilveren Kruis aanvul-
lend verzekerd zijn dit vergoed tot € 115 per 
jaar.
035-621 93 53 of mc.van.engelen@hetnet.nl

KOERSBAL VOOR BEGINNERS
Koersbal is een gezellige sport die het li-
chaam en de geest jong houdt. Het spel lijkt 
enigszins op Jeu de Boules. Het vereist alleen 
iets meer oefening omdat de ballen een afwij-
kende loop hebben.
Buurtsportcoach Laura Roeymans, Leila 
Aboujid Versa Welzijn
maandag 15.00-17.00 uur
Wijkcentrum St. Joseph, Minckelerstraat 71 
€ 27 per halfjaar
Leila Aboujid: 06-13 49 53 46  
of laboujid@versawelzijn.nl   
Laura roeymans: 06-21 45 91 90 of  
lroeymans@teamsportservice.nl

SENIOREN FIT (ACTIEF IN DE GEUS)
Een beweegactiviteit voor 60+ers die graag 
meer willen bewegen of gezonder willen 
leven en dat graag samen met buurtbewoners 
doen.
Buurtsportcoach Laura Roeymans
dinsdag 09.30-10.15 uur
Wijkcentrum de Geus, Geuzenweg 84
€ 1 per keer (10-rittenkaart)
06-21 45 91 90 of  
lroeymans@teamsportservice.nl

SPORTIEF WANDELEN
Wandeling van 75 a 90 minuten in een wat 
hoger tempo dan gewoon wandelen, afgewis-
seld met spierversterkende oefeningen in de 
natuur en met een gezellige groep.
Riet van engelen
maandag en vrijdag van 13.15-14.45 uur don-
derdag 09.30-11.45 uur
Vertrekpunt maandag / vrijdag: Orionlaan 
- ingang heide en vertrekpunt donderdag: 

meefietsen. Voor het gebruik van de Duo-
Fiets is een uitleg/instructies verplicht. 
Buurtsportcoach Laura Roeymans
maandag t/m vrijdag tot 15.00, alleen op 
afspraak!
Verpleeghuis Gooiers Erf,  
Van Riebeeckweg 50
Er zijn geen kosten aan verbonden
06-21 45 91 90 of  
lroeymans@teamsportservice.nl

FITNESS 60+
Diverse oefeningen worden gegeven op en 
met moderne fitness apparatuur onder leiding 
van een fysiotherapeute, die rekening houdt 
met eventuele beperkingen.
Centrum voor Fysiotherapie - N. van Groeningen
woensdag 11.00-12.00 uur, donderdag 11.00-
12.00 uur en vrijdag 18.00-19.00 uur. Van  
tevoren contact opnemen voor een intake.
Fitvisie, Seinstraat 24
€ 115 per 3 maanden voor 1 les per week
035-685 60 08 of www.fysiovangroeningen.nl

FYSIO GYM
Op een gezellige en veilige manier werken 
aan conditie en spierkracht van het hele 
lichaam. De les bestaat uit een warming-up, 
kracht- en conditietraining en ontspanning.
Majanka van den Barselaar - Hunting
maandag 10.45-11.45 uur
Wijkcentrum St Joseph, Minckelerstraat 71
€ 82,50 per half jaar
06-55 17 65 26 of  
majankazwangerfit@hotmail.com

GYMNASTIEK VOOR OUDEREN (MBVO)
Gymnastiek oefeningen lopend, staand en 
op de stoel op muziek en iedereen kan in zijn 
eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden 
meedoen.
Riet van Engelen
vrijdag 10.15-11.15 uur en 11.15-12.15 uur
Wijkcentrum St Joseph, Minckelerstraat 71
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WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf verschillen-
de locaties in Hilversum. Voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en wil genie-
ten van de mooie natuur. Ter ondersteuning 
ontvangt u regelmatig individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum - Diek 
Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

YOGA
Yoga is een weldaad voor lichaam en geest. 
Het verbetert uw lichamelijke conditie door 
middel van yogahoudingen en ademhalings-
oefeningen. Iedere les wordt afgesloten met 
een lange en diepe ontspanning en/of geleide 
meditatie. Geschikt voor alle leeftijden, man-
nen en vrouwen.
Soepel & Gezond - Mirjam de Boer
dinsdag 14.30-15.30 uur
Wijkcentrum St Joseph, Minckelerstraat 71
€ 44 per maand
06-57 34 77 4 of info@soepelengezond.nl | 
www.soepelengezond.nl

YOGA
Met eenvoudige oefeningen van de traditio-
nele yoga maakt u lichaam en geest soepel, 
ontspannen en sterk. De lessen worden gege-
ven met respect voor ieders unieke vorm.
Lies Holtrop
maandag 18.00-19.30 en 19.45-21.15 uur
Buurthuis De Geus, Geuzenweg 84
€ 97,50 voor 10 lessen - gratis proefles
06-51 64 90 47 of liesholtrop@xs4all.nl

Kolhornseweg-hoek Hilvertsweg
€ 17,50 per maand. € 52,50 per kwartaal.  
2 proeflessen gratis
035-621 93 53 of mc.van.engelen@hetnet.nl

STOELFIT
Onder begeleiding van de buurtsportcoach 
krijgt u makkelijk te volgen oefeningen voor 
meer balans, kracht en souplesse. U krijgt 
de oefeningen mee naar huis zodat u er ook 
thuis mee aan de slag kunt.
Buurtsportcoach Laura Roeymans
donderdag 14.00-15.00 uur
 St. Joseph, Minckelerstraat 71 
€ 1 per keer (10-rittenkaart)
06-21 45 91 90 of  
lroeymans@teamsportservice.nl

TAI CHI
De les richt zich op het versterken van in-
nerlijke kracht via een betere samenwerking 
van lichaam en geest. We creëren rust en 
evenwicht d.m.v. oefeningen rondom hou-
ding, soepelheid, kracht, ontspanning, focus. 
Bewustwording, mindfulness en plezier in 
het leven komen daardoor makkelijker in ons 
bereik. Beginners kunnen altijd instromen.
Human-Potential
maandag 09.30-10.30 uur
Wijkcentrum St Joseph, Minckelerstraat 71, 
grote zaal
€ 100 per 10 lessen
06-29 28 29 85 of  
taichi.hilversum@human-potential.nl

TAI CHI
Zie hierboven
Human-Potential
donderdag 19.30-20.30 uur
Gymzaal van de Paulusschool, Irisstraat 2
€ 100 per 10 lessen
06-29 28 29 85 of  
taichi.hilversum@human-potential.nl
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BILJART INLOOP
Vrije inloop om gebruik te maken van de 
biljart tafel
De Egelantier
maandag t/m donderdag tussen 09.30-12.00
De Egelantier, Egelantierstraat 194, atrium
klok
Welzijn de Egelantier 035-760 94 03

BODYFIT
Les voor dames in en na de overgang tot 
ongeveer 75 jaar, die bestaat uit 30 minu-
ten cardiotraining op muziek, 30 minuten 
spierversterkende oefeningen en 5 minuten 
cooling down met rustige stretch oefeningen.
Margo van der Velden
maandag 09.00-10.00 uur
Wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 5
€ 5 per keer. Betaling is per periode van sept-
dec 2020 en van jan-mei 2021
06-38 43 11 39 of  
vanderveldenmargo@yahoo.com

BODYFIT
Conditieles op gezellige muziek voor actieve 
60 plussers, die ieder op eigen belastbaarheid 
mee kan doen. Half uur cardio, half uur spier-
versterkende oefeningen.
Riet van Engelen
donderdag 13.45-14.45 uur
Wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3
€ 75 voor 15 lessen, proefles is gratis. Periode 
september t/m december en januari t/m april
035-621 93 53 of mc.van.engelen@hetnet.nl

BUURTWANDELEN
Een wandeling van 1 uur in een vlot tempo zo-
wel door de wijk als over de prachtige heide 
in een gezellige groep.
Zelfstandige wandelgroep
donderdag 10.00-11.00 uur
De Egelantier, Egelantierstraat 194
Gratis
Welzijn de Egelantier 035-760 94 03

ZUID

BENEN, BILLEN, CORE TRAINING
Training waarbij gefocust wordt op de core 
van het lichaam: de rug en buik. Tijdens de 
training worden er verschillende oefeningen 
gedaan waarbij de nadruk ligt op het goed 
uitvoeren van de oefeningen.
Fysiotherapie Douma Hilversum
donderdagavond 19.30-20.30 uur
Diependaalselaan 337A
Maandabonnement: 1x per week € 30 per 
maand, € 80 per kwartaal of € 300 per jaar. 
All-in abonnement (onbeperkt meedoen en 
aan alle groepslessen en vrij trainen) € 50 per 
maand, € 135 per kwartaal of € 500 per jaar.
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl

BEWEGEN VOOR 55+ IN GROEPSVERBAND
In kleine groepen 1 uur per week werken aan 
conditie, mobiliteit en spierkracht.
Fysiotherapie Douma Hilversum
maandag 07.30-08.30 uur, woensdag 08.00-
09.00 uur en zaterdag 08.00-09.00 uur
Diependaalselaan 337A
1x per week: € 25 per maand, € 70 per 
kwartaal of € 250 per jaar, 2x per week: € 40 
per maand, € 110 per kwartaal of € 400 per 
jaar, 3x per week: € 50 per maand, € 140 per 
kwartaal of € 500 per jaar
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl

BEWEGEN VOOR 70+ IN GROEPSVERBAND
In kleine groepen 1 uur per week werken aan 
conditie, mobiliteit en spierkracht
Fysiotherapie Douma Hilversum
di 11.00-12.00 uur en wo 11.00-12.00 uur
Diependaalselaan 337A
Maandabonnement: 1x per week € 30 per 
maand, € 80 per kwartaal of € 300 per jaar. 
All-in abonnement (onbeperkt meedoen en 
aan alle groepslessen en vrij trainen) € 50 per 
maand, € 135 per kwartaal of € 500 per jaar.
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl
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verzekering, afhankelijk van de mate van 
COPD. Zie polisvoorwaarden zorgverzekering. 
Maandabonnement: 1x per week € 30 per 
maand, € 80 per kwartaal of € 300 per jaar. 
All-in abonnement (onbeperkt meedoen en 
aan alle groepslessen en vrij trainen) € 50 per 
maand, € 135 per kwartaal of € 500 per jaar.
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl

FIETSGROEP
Fietsen is een ideale manier om in bewe-
ging te zijn. Nieuwe routes en mensen leren 
kennen die ook van fietsen houden. Zowel 
e-bikes als gewone fietsen zijn welkom. Onder 
leiding van Philip Schmittmann fietsen we 
prachtige routes in de buurt.
Welzijn de Egelantier
dinsdag 14.00-15.00 uur
Achterkant bij het terras van woondiensten-
centrum de Egelantier aan de Fuchsiastraat
Gratis
Welzijn de Egelantier 035-760 94 03

FITNESS FYSIO
Fitness op maat onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. Zelfstandig trainen is moge-
lijk voor € 5 per keer. Een intake-afspraak 
is noodzakelijk (aan de intake zijn kosten 
verbonden tenzij u al cliënt bent bij Fitness 
Fysio).
Fysiopracticum-Peter van den Heuvel
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur
Neuweg 27F
Via zorgverzekering / € 5 per keer (na intake)
035-624 72 15 of info@fysiopracticum.com

FITNESS VOOR OUDEREN
U kunt lichamelijke klachten verhelpen en in 
conditie blijven op een aangename manier 
door bij ons te komen trainen. Geheel in uw 
eigen tempo en desgewenst onder deskundi-
ge begeleiding.
Fitwell
Op afspraak: maandag t/m vrijdag vanaf 8.00

CIRCULATIE TRAINING BIJ HART- EN VAAT-
ZIEKTEN
Een training, die speciaal ontwikkeld is voor 
mensen met hart- en vaatziekten, die weer 
willen sporten. Tijdens de training wordt er 
expliciet gefocust op het verbeteren van het 
uithoudingsvermogen. 
Fysiotherapie Douma Hilversum
overdag van 7.00-17.00 uur (maandag t/m 
vrijdag), avond van 17.00-21.00 uur (maan-
dag, dinsdag en donderdag) en zaterdag van 
9.00-12.00 uur
Diependaalselaan 337A
Maandabonnement: 1x per week € 30 per 
maand, € 80 per kwartaal of € 300 per jaar. 
All-in abonnement (onbeperkt meedoen en 
aan alle groepslessen en vrij trainen) € 50 per 
maand, € 135 per kwartaal of € 500 per jaar.
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl

CONDITIETRAINING 60+
Verschillende loopvormen, spierversterkende 
en lenigheid bevorderende oefeningen, (bal)- 
spel of badminton en ontspanning en rek- en 
strekoefeningen.
Wieke Broeders
dinsdag 15.30-16.30 uur
Goudenregenschool, Goudenregenlaan 1
€ 120 per seizoen (september t/m april)
06-53 54 80 68 of wieke.broeders@planet.nl

COPD-TRAINING
Training, die bestemd is voor mensen met 
COPD en waarbij de weerstand, de spieren en 
uithoudingsvermogen wordt getraind, zodat 
de kortademigheid afneemt en kwaliteit van 
leven toeneemt. 
Fysiotherapie Douma Hilversum
overdag van 7.00-17.00 uur (maandag t/m 
vrijdag), avond van 17.00-21.00 uur (maan-
dag, dinsdag en donderdag) en zaterdag van 
9.00-12.00 uur
Diependaalselaan 337A
Individuele begeleiding: vergoed vanuit de 



Beweegaanbod voor inwoners van 60+ n Hilversum 2020 17

035-624 14 47 of 035-624 02 25, op werk-
dagen tussen 19.00 en 20.00 uur. Website: 
yogainhilversum.nl

KOERSBAL
Een gezellig spel dat wordt gespeeld met 
een speciale mat en lijkt enigszins op Jeu de 
Boules. Het vereist alleen iets meer oefening 
omdat de ballen een afwijkende loop hebben.
Wijkcentrum De Koepel
maandag 14.00-16.00 uur
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
€ 27 per half jaar
035-624 88 15

MBVO GYMNASTIEK
Gym voor senioren om fit, lenig, krachtig en 
soepel te blijven. Ieder op eigen niveau. Elke 
week een andere lesinhoud met bijbehorende 
materiaal. Samen gezellig en plezierig sporten 
met na afloop een kopje koffie.
Olinda Woning
dinsdag 09.45-10.30 uur en 10.45-11.30 uur
Beatrixgebouw Bosdrift/Neuweg
€ 47,50 voor 10 lessen
06-23 70 77 48 of olinruud@ziggo.nl

MEDISCHE FITNESS
Sporten met een persoonlijk trainingsschema 
gericht op de individuele situatie, mogelijk-
heden en wensen. Er wordt gesport onder 
deskundige begeleiding van een fysiothera-
peut of beweegspecialist.
Fysiotherapie Douma Hilversum
overdag van 7.00-17.00 uur (maandag t/m 
vrijdag), avond van 17.00-21.00 uur (maan-
dag, dinsdag en donderdag) en zaterdag van 
9.00-12.00 uur
Diependaalselaan 337A
1x per week: € 20 per maand, € 50 per kwar-
taal of € 180 per jaar, 2x per week: € 30 per 
maand, € 75 per kwartaal of € 280 per jaar
035-621 68 12 of info@fysiodouma.nl

Kapittelweg 451
€ 51,50 voor 10 lessen / Fitness onder  
begeleiding 10 keer half uur €75
035–621 52 79 of info@fitwell.nl

HATHA YOGA
Hatha yoga is een vreugdevol proces, het 
geeft harmonie en forceren wordt vermeden. 
Door het rustige tempo kan Hatha yoga door 
jong en oud worden beoefend.
YOGAINHILVERSUM- docent Gerold Guthman
maandag 14.00-15.00 uur
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a
€ 210 voor 30 lessen. Dit bedrag kan in 2 keer 
betaald worden.
035-624 14 47 of 035-624 02 25, op  
werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur.  
Website: yogainhilversum.nl

HATHA YOGA
Hatha yoga is een vreugdevol proces, het 
geeft harmonie en forceren wordt vermeden. 
Door het rustige tempo kan Hatha yoga door 
jong en oud worden beoefend.
YOGAINHILVERSUM- docent Gerold Guthman
maandag en dinsdag 20.00-21.00 uur
Paulusschool, Irisstraat 2
€ 210 voor 30 lessen. Dit bedrag kan in 2 keer 
betaald worden.
035-624 14 47 of 035-624 02 25, op  
werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur.  
Website: yogainhilversum.nl

HATHA YOGA
Hatha yoga is een vreugdevol proces, het 
geeft harmonie en forceren wordt vermeden. 
Door het rustige tempo kan Hatha yoga door 
jong en oud worden beoefend.
YOGAINHILVERSUM- docent Gerold Guthman
donderdag 20.30-21.30 uur en vrijdag 19.00-
20.00 en 20.00-21.00 uur
C. Hummelingschool, Peter Planciusplein 21
€ 210 voor 30 lessen. Dit bedrag kan in 2 keer 
betaald worden.
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Pauline Kranenburg
vrijdag 09.15-10.15 uur en 10.45-11.45 uur
Wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3 
Hilversum
€ 142,50 voor 19 lessen
035-525 86 46 / 06-12 40 28 80 of  
paulinek@planet.nl

SENIOREN FITNESS
Speciaal fitness programma op maat voor 
senioren onder leiding van een deskundige. Er 
wordt individueel gekeken naar lenigheid en 
fitheid. Trainen op eigen tempo en niveau om 
blessures tegen te gaan en fitheid en weer-
stand te verbeteren. Je bent nooit te oud om 
te beginnen met sporten! Wij helpen u graag.
Van Hellemond Sport
Info over tijden bij info@vanhellemond.nl
Johan de Wittstraat 40
Info over tarieven bij: info@vanhellemond.nl
035-621 73 57 of info@hellemond.nl

SPORT EN SPEL 
Een actieve groep waarbij gezellig en verant-
woord bewegen op eigen niveau voorop staat 
en er rekening wordt gehouden met klachten 
of aandoeningen. Tijdens de groepslessen 
wordt gewerkt aan kracht, conditie, coördina-
tie, lenigheid, ontspanning en sport/spel.
Suzy Macura
maandag 20.40-21.40 uur
Gymzaal Elckerlycschool,  
Van Hogendorplaan 1A
€ 135 per seizoen (september t/m mei)
06-86 41 35 46 of  
suzymacura95@hotmail.com

SPORT- EN BEWEEGLESSEN VOOR 65 
PLUSSERS
In deze les komen verschillende vormen van 
sport, bewegen en spel aan bod. Er wordt 
gewerkt aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, 
kracht en uithoudingsvermogen. Plezier in het 
bewegen staat voorop. De intensiteit wordt 

NORDIC WALKING
Stevig wandelen m.b.v. stokken op 3 niveaus: 
1. Zeer lage belastbaarheid, met een chroni-
sche of gewrichtsaandoeningen (wo),  
2. Rustig, gezondheids-niveau (di) en  
3 actief, fitness niveau (do).  
Er wordt ook aandacht besteed aan het aan-
leren van de juiste techniek.
Riet van Engelen
dinsdag 13.00-14.15 uur, woensdag 09.30-
10.30 uur en donderdag 11.15-12.45 uur
Vertrek: Wijkcentrum De Zoutkeet,  
Zoutmanlaan 5
Dinsdag en donderdag € 64 per kwartaal.  
Op woensdag 10 lessen voor € 45
035-621 93 53 of mc.van.engelen@hetnet.nl

OEFENINGEN IN HET WARME WATER EN 
VRIJ ZWEMMEN MET BUSVERVOER
Met busvervoer naar het therapeutisch warme 
water bad van zwembad de Zandzee. De les 
duurt 45 minuten en bestaat uit oefeningen 
in het water, vrij zwemmen, er mag gebruik 
gemaakt worden van het bubbelbad. Na het 
zwemmen is er tijd om even samen koffie of 
thee drinken.
Faye Klaassen
1e uur: donderdag 15.30-16.15 uur met eigen 
vervoer en 2e uur: donderdag 16.15-17.00 uur 
met busvervoer
1e uur verzamelen om 14.30-14.45 uur bij 
voorkant van De Egelantier, Egelantierstraat 
194 en 2e uur verzamelen: tussen 15.00-15.15 
uur in de hal Egelantier
€ 5 voor entree zwembad en koffie en € 2,50 
voor vervoer
Welzijn de Egelantier 035-760 94 03

SANTOSHA YOGA
De essentie van de lessen is: wees tevreden, 
ontspannen en vriendelijk voor uzelf. Niet for-
ceren, luister naar uw lichaam en beweeg met 
uw beperkingen en mogelijkheden en ervaar 
innerlijke vrede.
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Soepel & Gezond - Mirjam de Boer
woensdag 9.30-10.30 en 11.00-12.00 (voor 
minder mobiele mensen) en 18.00-19.00 uur 
en zondag 10.00-11.00 uur
Wijkcentrum de Zoutkeet, Zoutmanlaan 5
€ 44 per maand (1 x per week) en € 59 per 
maand voor onbeperkte deelname.
06-57 31 47 74 of www.soepelengezond.nl

ZUIDWEST

AQUAFITNESS
Bewegen op muziek in ondiep en diep water 
onder deskundige begeleiding.
Zwemschool Loosdrecht Walderveenbad
dinsdag 08.30-09.15 uur
Prinses Margrietstraat 62, Loosdrecht
€ 7,50 per keer
035-582 19 64 of  
aquafitness@walderveenbad.nl

CONDITIETRAINING 60+
Verschillende loopvormen, spierversterkende 
en lenigheid bevorderende oefeningen, (bal)- 
spel of badminton en ontspanning en rek- en 
strekoefeningen.
Wieke Broeders
dinsdag 10.30-11.45 uur
Sporthal Kerkelanden, Franciscusweg 6a
€ 120 per seizoen (september t/m april)
06-53 54 80 68 of wieke.broeders@planet.nl

FITNESS VOOR OUDEREN
U kunt lichamelijke klachten verhelpen en in 
conditie blijven op een aangename manier 
door bij ons te komen trainen. Geheel in uw 
eigen tempo en uiteraard onder deskundige 
begeleiding.
Fitwell
Op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag 
van 13.00-16.00 uur, vrijdag van 10.00-12.00 
en dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur
Franciscusweg 37, Fysioruimte

aangepast aan de mogelijkheden van de 
groep. Kom gezellig een proefles meedoen.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
vrijdag 15.15-16.15
Gymzaal van de Goudenregenschool,  
Augustinushof 59
€ 7 per les
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

TAI CHI
De les richt zich op het versterken van in-
nerlijke kracht via een betere samenwerking 
van lichaam en geest. We creëren rust en 
evenwicht d.m.v. oefeningen rondom hou-
ding, soepelheid, kracht, ontspanning, focus. 
Bewustwording, mindfulness en plezier in 
het leven komen daardoor makkelijker in ons 
bereik. Beginners kunnen altijd instromen.
Human-Potential
dinsdag 10.00-11.00 uur
Yoga Me Studio, Neuweg 134
€ 100 per 10 lessen
06-29 28 29 85 of  
taichi.hilversum@human-potential.nl

WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf diverse loca-
ties in Hilversum. Voor iedereen die wil werken 
aan een gezonde leefstijl en wil genieten van de 
natuur. U ontvangt individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum -  
Diek Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

YOGA
Yoga draagt bij aan rust, een betere gezond-
heid én ontspanning. Mirjam houdt ervan op 
authentieke wijze, serieus én met een glim-
lach de yogales te geven.
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GYM VOOR OUDEREN
Gezellig samen bewegen onder deskundige 
begeleiding.
Fitwell
eke vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur
Franciscusweg 37, Fysioruimte
€ 41,50 voor 10 lessen
035-621 52 79 of info@fitwell.nl

KOERSBAL
Een gezellig spel dat wordt gespeeld met 
een speciale mat en lijkt enigszins op Jeu de 
Boules. Het vereist alleen iets meer oefening 
omdat de ballen een afwijkende loop hebben.
Wijkcentrum de Koepel-Joke Schippers
maandag 14.00-16.00
Wijkcentrum De Koepel, Kapittelweg 399A
€ 27,50 per half jaar
035-624 64 52

ROLSTOELWANDELEN
Heerlijk naar buiten met de bewoners en de 
vrijwilligers die duwen. We wandelen in eigen 
omgeving, genieten van de natuur en met 
elkaar. Tussendoor drinken we vaak een kopje 
koffie of thee.
Buurtsportcoach Miranda Vernooij
donderdag van 14.30-16.30 uur
Wijkcentrum Nieuw Kerkelanden,  
Franciscusweg 137
Gratis
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

SPORT EN SPEL
Les met afwisseling van bal- en racketspelen 
en circuittraining. Doel is fitheid te verbete-
ren met plezier in bewegen, zo nodig passen 
we de spelregels wat aan. Na de les wordt er 
koffie gedronken.
Olinda Woning
dinsdag 15.00-16.00 uur
Sporthal Eikenrode, Loosdrecht
€ 77,50 voor 15 lessen

€ 41,50 voor 10 lessen
035–621 52 79 of info@fitwell.nl

FYSIOFITNESS
Beweegactiviteiten in groepsverband gericht 
op medische status / historie en algemene 
gezondheid o.l.v. een fysiotherapeut, waarbij 
gewerkt wordt aan persoonlijke doelen.
Sportrevalidatie Hilversum en Fysio-fitness 
Hilversum - Johan Krotje
alle dagen
Sportrevalidatie Hilversum, Zeverijnstraat 6
€ 38 per maand (1 keer per week)
035-621 78 16 of  
info@sportrevalidatie-hilversum.nl of 
 info@fysiofitness-hilversum.nl

FYSIOFITNESS
Fitness onder begeleiding van een fysiothera-
peut voor ouderen, die zich heeft gespeciali-
seerd in de zorg voor ouderen met complexe 
problematiek en bijbehorende ziektebeelden.
Sportrevalidatie Hilversum-Sharon Versteeg
vrijdag 10.30-11.30 uur
Sportrevalidatie Hilversum, Zeverijnstraat 6
€ 38 per maand (1 keer per week)
035-621 78 16 of  
info@sportrevalidatie-hilversum.nl

FYSIOFITNESS 60+
Fitness onder begeleiding van een fysiothera-
peute gespecialiseerd in ouderenzorg en een 
oefentherapeute Cesar. Er wordt gewerkt aan 
een betere hart- en longconditie, meer kracht, 
coördinatie, balans en energie in het dagelijks 
leven.
Sportrevalidatie Hilversum
vrijdag 10.30-11.30 uur
Sportrevalidatie Hilversum, Zeverijnstraat 6
€ 38 per maand (1 les per week)
035-621 78 16 of  
info@sportrevalidatie-hilversum.nl
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TENNIS: SENIOREN TOSS
Laagdrempelige tennisvereniging met seni-
oren TOSS (samenspelen in dubbels). Soms 
wordt er zelfs met 5 of 6 personen op een 
baan gespeeld. De seniorengroep is hecht 
en staat open voor nieuwe leden! De koffie 
achteraf is net zo belangrijk. Les nodig? Een 
proefles is gratis.
Tennis Vereniging De Rading
maandag-, woensdag en vrijdagochtend. Hele 
kalenderjaar of zomer- (april t/m oktober) of 
winterlidmaatschap (november t/m maart)
‘t Jagerspaadje 22, Loosdrecht
Info over kosten lidmaatschap: 
www.derading.nl
info@derading.nl, of kom gezellig even langs 
voor een kop koffie!

WINTER CHALLENGE
Wandelen in groepsverband vanaf verschillen-
de locaties in Hilversum. Voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en wil genie-
ten van de mooie natuur. Ter ondersteuning 
ontvangt u regelmatig individuele adviezen.
Eerstelijns Zorgverleners Hilversum - Diek 
Scholten
start eind september
meerdere locaties in Hilversum
Gratis
Zie: www.nationalediabeteschallenge.nl/
wandelchallengehilversum2

YOGA
Yoga geeft goede gezondheid, betere balans, 
nieuwe energie en rust. Door middel van be-
weging, lichaams- en ademhalingsoefeningen 
ontdekken wij onze mogelijkheden en beper-
kingen. Yoga is een fijne manier om evenwicht 
te brengen tussen lichaam en geest. Dit geeft 
een weldadige ontspanning en is voelbaar in 
je leven.
Wijkcentrum de Koepel - Noor  
Helweg-McGuigan
dinsdag 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur en 

06-23 70 77 48 of olinruud@ziggo.nl  
(Olinda Woning)

SPORT- EN BEWEEGLESSEN  
VOOR OUDEREN
In deze les komen verschillende vormen van 
sport, bewegen en spel aan bod. Er wordt 
gewerkt aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, 
kracht en uithoudingsvermogen. Plezier in het 
bewegen staat voorop. De intensiteit wordt 
aangepast aan de mogelijkheden van de 
groep. Kom gezellig een proefles meedoen.
Wijkcentrum de Koepel - Miranda Vernooij
donderdag 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399A
€ 97,50 per seizoen (19 lessen)
06-45 75 05 09 of  
mirandavernooij75@gmail.com

TENNIS
Een balsport met 2 of 4 spelers waarbij een 
bal met een racket over een net gespeeld 
wordt op een gravelbaan.
Hilversumse Lawn-Tennis Club Gooiland
zomertennis seizoen van 1 april t/m 30 sept 
wintertennis seizoen van 1 okt  t/m 31 maart
HLTC Gooiland, Oostereind 96
Zomerlidmaatschap: € 160.  
Een heel jaar: € 210. € 60 entreegeld
www.hltcgooiland.nl of 035-685 74 84 of  
ledenadministratie@hltcgooiland.nl

TENNIS 55+
Bij de tennisafdeling van SC ‘t Gooi spelen re-
latief veel ouderen, zelfs nog deelnemers van 
85+. Door de toernooien en de tossmiddag en 
-avond leert u snel andere spelers kennen. 
SC ´t Gooi Ledenadministratie Bo de Lange
het hele jaar door in de buitenlucht zolang 
het weer dat toelaat
Sportpark Berestein, Kininelaantje 9
€ 176 per jaar (april t/m maart) of € 90,50 
voor winterseizoen (oktober t/m maart)
035-628 85 33 of tennis@sc-tgooi.nl
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ANDERE INTERESSANTE
 EN LEUKE 
BEWEEGACTIVITEITEN IN
 EN OM HILVERSUM
BUURTSPORTHUIS
Warming up, functionele oefeningen en afslui-
ting met een sport- en spelelement, o.l.v. een 
ervaren docent.
Voetbalclub BFC
dinsdag 9.00-11.00 uur
Sportpark Meerweg 63, Bussum
op aanvraag
Anouck Dingemans bsc@hilversumsemeent.nl 
of 06-21 36 39 18

FIETSEN ONDER BEGELEIDING
Fietstochten door de Gooi en Vechtstreek 
met een gids, die verhalen vertelt over de 
geschiedenis, de cultuur en de natuur.
Fietsgilde ‘t Gooi
dagtochten 10.00-15.30 uur en middagtoch-
ten 13.30-16.00 uur, wisselend in het weekend
Wisselende startlocaties
€ 3 p.p. per keer
secretaris@fietsgilde.nl of kijk voor meer info 
op: www.fietsgilde.nl

GEZOND NATUUR WANDELEN
Wilt u meer bewegen? En nieuwe mensen 
ontmoeten? Kom dan Gezond Natuur Wan-
delen. We wandelen elke week, het hele jaar 
door in een rustig tempo. Vrijwilligers begelei-
den de groep en vertellen onderweg iets over 
de natuur. U hoeft zich niet aan te melden.
GNW-Hilversum
elke maandag 10.00-11.00 uur
Landgoed Zonnestraal, Hilversum (verzame-
len voor de Brasserie)
Gratis
hilversum@gezondnatuurwandelen.nl

woensdag 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399A
€ 215 voor 30 lessen
035-624 95 70 of noorhelweg@gmail.com

ZWEMMEN IN WARM WATER
Zwemmen in een rustige en gezellig sfeer in 
water van 31 graden.
Zwemschool Loosdrecht Walderveenbad
maandag t/m vrijdag 09.15-10.15 uur, maan-
dag 19.45-20.45 uur, dinsdag 14.00-15.00 uur 
en 19.00-20.00 uur
Prinses Margrietstraat 62 Loosdrecht
€ 3,50 per keer, € 32,50 voor 10 lessen,  
€ 59,50 voor 20 lessen  
en € 105 voor 40 lessen.
035-582 19 64 of info@walderveenbad.nl
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GOLF
Golf is genieten in de natuur, bewegen in uw 
eigen tempo en voor iedereen te leren op 
Golfschool Spandersbosch en te beoefenen 
op de driving range en twee 9-holes banen.
Golfschool Spandersbosch
dagelijks open
Sportpark Crailoo 26
Zie website: www.golfschoolspandersbosch.nl
035-685 73 28

GOLF
Een balspel waarbij een kleine, harde bal met 
een golfclub van de afslagplaats weggesla-
gen wordt in de richting van een met een 
vlag gemarkeerd punt. Het doel is om de bal 
in zo min mogelijk slagen in de hole te doen 
belanden.
Gooise Golfclub - Mevr. M. Geijtenbeek
alle dagen
´t Jagerspaadje, Loosdrecht
Zie website: www.gooisegolfclub.nl
06-53170329 of  
secretariaat@gooisegolfclub.nl

PÉTANQUE / JEU DE BOULES
Populaire, toegankelijke, sociale en betaalbare 
sport. Het kan zowel recreatief als compe-
titief gespeeld worden, het hele jaar door. 
Kom vrijblijvend 4 keer meespelen om kennis 
te maken met de sport, onze leden en onze 
prachtige buiten en binnenbanen.
Pétanque Club De Gooiers
dinsdag en donderdag 09.00 -12.00 uur, dins-
dag 19.00-23.00 uur, woensdag en zaterdag 
13.00-17.00 uur en zondag 14.00-17.00 uur.
Sportpark Loosdrecht, ‘t Jagerspaadje 34, 
Nieuw Loosdrecht
Ca. € 90 per jaar.
06-54 21 20 15 of  
secretariaat@degooiers.com



Team Sportservice ‘t Gooi
Witboom 1
4131 PL Vianen

hetgooi@teamsportservice.nl
www.teamsportservice.nl/gooi


