
Oktober =

SENIOREN
FIT MAAND

Een maand waarin 
bewegen voor ouderen 

centraal staat

MAAK KENNIS MET VEELBEWEEGACTIVITEITEN!

ELKE DONDERDAG OCHTEND
KOFFIEPLUS VOOR SENIOREN!

TEST UW FITHEID MET DE
FITTEST!

BEKIJK SNEL DE AGENDA!

AANMELDEN ACTIVITEITEN

WWW.SPORTPUNTHOUTEN.NL

Robin Bergmans
robin@sportpunthouten.nl
06-81458995 ( ma t/m vr)



WWW.SPORTPUNTHOUTEN.NL

KALENDERKALENDER

Donderdag 15 Oktober : Karate 
Locatie: Theater aan de Slinger. Tijd: 10 - 12 uur

Donderdag 22 Oktober : Tafeltennis
Locatie: Clubgebouw HTTC. Tijd : 10-12 uur

Donderdag 29 Oktober : Tai Chi
Locatie: Theater aan de Slinger. Tijd: 10 - 12 uur

Aanmelden voor alle activiteiten verplicht!
Mailen kan naar robin@sportpunthouten.nl
of neem telefonisch contact op : 06-81458995

Locatie: Zwembad ‘de Wetering’ , Hefbrug 3 in Houten
Aanmelden via robin@sportpunthouten.nl

Lessen vinden plaats in het doelgroepenbad, met uitzondering van de
eerste les vrijdagochtend, die vind plaats in het wedstrijdbad. 

Koffieplus ochtenden Oktober
Elke donderdagochtend in Oktober een leuke activiteit 

om kennis te maken met het sport- en beweegaanbod in Houten! 
Inclusief een lekker kopje koffie of thee en koek vooraf. 

COFFEECOFFEECOFFEE
PLEASEPLEASEPLEASE

Zwemmen bij Optisport
Elke maandag, woensdag en vrijdag zwemmen voor senioren bij
Optisport. Tussen 10.00 en 12.00 vrij zwemmen met twee lessen

AquaVitaal van 10.15 - 10.45 en van 11.15 - 11.45.

Fittesten bij Medisch Centra
Elke zaterdag in Oktober heeft u de mogelijkheid om uw fitheid 
te laten testen bij een van de vier Medische Centra in Houten.
Het is een laagdrempelige fittest met 6 onderdelen die 
makkelijk uit te voeren zijn en naderhand heeft u een kort 
gesprek met de buurtsportcoach over de uitslag en het 
sport- en beweegaanbod in Houten.

10 Oktober: Medisch Centrum Hofspoor
17 Oktober: Medisch Centrum Dorp
24 Oktober: Medisch Centrum Leebrug
31 Oktober: Medisch Centrum Molenzoom

Er zijn beperkte plekken beschikbaar. Bij klachten zoals 
verkoudheid en koorts, blijf dan gerust thuis.  Aanmelden kan 
door telefonisch contact op te nemen met Robin Bergmans via 
06-81458995 of door te mailen naar robin@sportpunthouten.nl

 

Fit in het Park met Beeweet
Lekker buiten sporten, afwisselende trainingen en persoonlijke 
begeleiding? Dat is Fit in het Park. Iedereen kan op zijn of haar 
eigen niveau meedoen. Plezier staat centraal tijdens de lessen. 

Datum: Alle woensdagen in oktober van 10.00 uur - 10.45 uur
Locatie: Park schuintegenover Wijkcentrum de Meerkoet

(Meerkoetweide 39)
Aanmelden: Stuur een mail naar info@beeweet.nl of 06-44227469
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KALENDERKALENDER

Tai Chi Light dinsdag 10.15-11.15 Stardance
Hefbrug 2 , 3991 LB Houten
Tai Chi Chuan maandag 09.45-10.45 Stardance
Tai Chi Chuan dinsdag 09.00-10.00 Stardance

Tai Chi Chuan vrijdag 19.15-20.15 Kunsthuis
Tai Chi Chuan vrijdag 20.30-21.30 Kunsthuis
De Slinger 2, 3995 DE Houten

Aanmelden voor een proefles kan via info@allunga.nl 
of via 06- 29 32 87 60

Datum : Dinsdag van 11.00 tot 11.45
Locatie: Piazza Sports, Kruisboog 4

Aanmelden: Ja, via receptie@piazzasports.nl of via 030-6377223

Tai Chi met Centrum Allunga
Tai Chi is een ideale manier om een verloren gegaan contact met
uw lichaam te herstellen. Het houdt de mens levendig en soepel
van lichaam en geest. En u heeft in Oktober de kans om dit
tijdens een proefles te ervaren. 

Vitaal 65+ bij Piazza Sports
Dit is een activiteit voor hen die overdag vaak meer tijd hebben 

en daarom gezellig samen kunnen sporten. Naast de gezelligheid 
staan het verbeteren van de conditie, het versterken van de 

spieren, flexibiliteit en tegengaan van de osteoporose centraal.  

Leren Jeu de Boules spelen
Op 3 woensdagmiddagen telkens van 14.00 tot 15.00 uur kan er 
op 3 banen worden gespeeld. Iedereen is van harte welkom om
kennis te maken met deze gezellige buitensport.
Tijdens deze lessen zal uitleg worden gegeven over de spelregels en
zal er worden geoefend om dit spel op de juiste manier te spelen.

De lessen zullen plaatsvinden op 7, 14 en 21 oktober 2020 bij 
sociaal-cultureel centrum Schoneveld aan het Zonnehout. 

Heb je belangstelling ,neem dan telefonisch contact op met Gerard
Meijs ( 06 150 88 083 ) of met Bertus Jansen ( 06 518 16 376) . 

Actief blijven in Houten
Naast het aanbod wat in deze folder naar voren komt, is er natuurlijk 
nog veel meer te doen voor de sportieve 50-plusser. Zo hebben de 

fysiotherapiepraktijken diverse lessen, zoals Valpreventie en Senioren FIT. 
En ook van Houten & Co biedt diverse leuke cursussen aan via Cursus&Co.

Benieuwd naar al het aanbod in Houten? Vragen over wat u zou kunnen doen? 
Neem dan contact op met Robin Bergmans, buurtsportcoach 50+ en hij helpt u 

graag verder. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-81458995 of per mail op
robin@sportpunthouten.nl




