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Uitgereikt door (stempel + evt. opmerkingen):
Uitgereikt aan (naam):

(t.w.v. 75 euro)

VOUCHER

START
Veilig
Bewegen

Ik heb al jaren niet aan sport
gedaan, is dit programma wat
voor mij?
Dan ben je de ideale deelnemer en is
dit programma je op het lijf geschreven.

Ik weet niet welke beweegvorm
bij mij past.
Binnen de START Veilig Bewegen lessen
maak je laagdrempelig kennis met
verschillende beweegactiviteiten.

Mag ik iemand meenemen?

Zuidwest Samen
in beweging!
Doe je mee?
RECEPT VOOR EEN
GEZONDER LEVEN

STAP 1

Jazeker! Dan kun je elkaar stimuleren maar je
kunt je ook gerust alleen aanmelden.
Wacht niet te lang want VOL=VOL

Ben ik niet te dik,
te oud of te stijf?
Alle deelnemers hebben de laatste tijd
(te) weinig bewogen waardoor de sfeer
laagdrempelig is. Meer bewegen helpt
bij afslanken en u zult zich snel fitter en
soepeler voelen.

Kan ik meedoen met
lichamelijke klachten?
Doe dit in overleg met je arts of therapeut en
laat deze de START Veilig Bewegen Analyse invullen
zodat we het programma zonodig kunnen aanpasssen.

START Veilig Bewegen
• Bevorderen van een gezonde leefstijl
• Bewegen op een veilige manier
• Plezier en vertrouwen krijgen in bewegen
• Keuze uit verschillende sporten beweegactiviteiten
NU MET GRATIS VOUCHER t.w.v. € 75,Voor extra individuele begeleiding

Gratis voucher t.w.v. 75 euro
Val je binnen de doelgroep? Dan kun je bijgaande
START Veilig Bewegen Voucher inleveren. Daarmee heb
je recht op extra begeleiding gedurende het eerste jaar,
mogelijk gemaakt vanuit de Sportimpuls subsidie.

Doorstroom naar regulier aanbod
Na 3 maanden evalueren we of je kan en wil doorstromen naar het reguliere aanbod van Yuwa of één van
de samenwerkende verenigingen zoals AV Sparta (o.a.
wandelgroepen) en HKV/Ons Eibernest (o.a. Kombifit).
Zo niet kun je je voor nog een periode van 3 maanden
in de STARTgroepen inschrijven.

Yuwa Leefstijlclub
Kortestede 2-c
2543 VK Den Haag
(schuin tegenover Aldi)
www.yuwa.nl 070 - 3671750

START
Veilig
Bewegen

Bel met Yuwa Leefstijlclub, 070 3671750 voor een persoonlijke afspraak. Tijdens deze afspraak vullen we een
beweeganalyse en vragenlijst in, kun je vragen stellen
en direct inschrijven voor de eerste 3 maanden.

2. START programma
Twee keer per week maak je in een prettige sfeer in de
FitSTART, FitSTART Circuit & RelaxSTART lessen kennis
met verschillende beweegvormen. In de laagdrempelige lessen werk je op je eigen niveau en leer je veel
over gezond bewegen. Kijk op www.yuwa.nl voor een
overzicht. Eigen bijdrage : € 97,50 voor 3 maanden.
Ooievaarspas korting tot € 37,50.

(t.w.v. 75 euro)

Vragen en aanmelden?

1. Fitcoach programma:
Met behulp van een persoonlijke beweegmeter en
leefstijl ‘dashboard’ wordt je huidige beweegpatroon
in beeld gebracht. Daarna bespreek je met je Fitcoach
wat je al goed doet en voeg je geleidelijk extra beweegmomenten zoals wandelen en fietsen toe. De beweegmeter helpt je bij het behalen van je doelen.
Eigen bijdrage: € 39,- voor 3 maanden (Ooievaarspas
korting tot € 19,50) + € 50,- borg voor de beweegmeter.

Zie voor geldigheid en
voorwaarden www.yuwa.nl
Niet in te wisselen voor geld.

Het START Veilig Bewegen programma wordt de eerste 2 jaar mede mogelijk gemaakt door de Sportimpuls Subsidie. Yuwa Leefstijlclub is projectleider en
beweegmakelaar. We werken nauw samen met diverse
huisartsen en therapeuten en met de Gemeente Den
Haag, AV Sparta en HKV/Ons Eibernest.
Op www.yuwa.nl vind je meer informatie over het
START Veilig Bewegen programma.

Voor de eerste 3 maanden deelname
is er een keuze uit 2 programma’s:

VOUCHER

Het START Veilig
Bewegen programma is bedoeld voor iedereen in en
om Zuidwest
Den Haag tussen de 18 en
70 jaar die niet
dagelijks 30 minuten beweegt en/of de
fitnorm & spiernorm op
basis van de Schijf van Drie
niet behaalt. De eerste 3 maanden werken we vooral
aan je basisconditie, daarna evalueren we en bepalen
we samen het vervolg.

Deze voucher is goed voor:
• Individueel informatie/advies gesprek op afspraak
Bij deelname aan het programma:
• Uitgebreide intake met START metingen
• Na 3, 6 en 12 maanden een evaluatie en
voortgangsgesprek met je leefstijlcoach

Geïnteresseerd en weten hoe het werkt?

