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Tips over bewegen in 
coronatijd
Noord beweegt voor volwassenen



U ontvangt deze nieuwsbrief van Noord Beweegt omdat u normaal 
gesproken sport in één van de beweeggroepen van o.a. Fit voor 
iedereen óf Seniorensport in Amsterdam Noord. Ook in een lockdown is 
het belangrijk om te blijven bewegen!

Goedendag,

We hopen dat alles goed met u gaat en 
dat u gezond bent. Omdat we nu niet 
samen kunnen sporten door de 
maatregelen rondom corona, krijgt u 
deze nieuwsbrief met tips om tóch 
lekker actief en gezond te blijven.
En uiteraard hopen we u snel weer te 
kunnen zien, wanneer het weer mogelijk 
is om in groepsverband te sporten!

Namens Mariët Huitema, Carla Korver, 
Suzan Manav en Mirjam Barth, afdeling 
sportstimulering, stadsdeel Noord

Rondom (t)huis bewegen in lockdown
Bewegen is ook in deze tijd belangrijk. 
Gelukkig zijn er verschillende 
mogelijkheden om te bewegen binnen 
de richtlijnen. We hebben daarom 
verschillende initiatieven voor u 
verzameld. U kunt zelf bepalen waar u 
aan mee wilt doen, maar doe het wel 
veilig en voorzichtig! Er is geen docent 
die u kan zien of begeleiden, terwijl u 
aan het bewegen bent. Doe daarom 
alleen dingen die u kunt en ga niet over 
uw eigen grenzen heen! Kijk zelf naar 
welke mogelijkheden bij u passen en 
wat u leuk vindt!

Tips over bewegen in coronatijd
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Nederland in Beweging (TV)
Nederland in Beweging is bedoeld voor 
mensen van 50 jaar en ouder. Onder 
leiding van Olga Commandeur en Duco 
Bauwens wordt dagelijks een kort, maar 
actief programma aangeboden.

‘Nederland in Beweging’ wordt elke 
door-de-weekse-dag uitgezonden, iets 
na 09:00 uur (vaak om 09:15 uur, soms 
eerder) op NPO2 om 10:15 uur op 
NPO1.

Dansen
Zet een vrolijk muziekje op naar eigen 
keuze en maak een dansje. Goed voor 
lijf en hoofd!

YouTube
Op youtube.com zijn allerlei filmpjes te 
vinden en zeker ook een heleboel 
beweegfilmpjes voor thuis. Zoek 
bijvoorbeeld op 'yoga', 'Goldensports' 
of '55+ live Fit trainingen' (Sciandri).

Buiten wandelen of fietsen
Gelukkig kan en mag dit nog steeds, op 
1,5 meter afstand en met maximaal 2 
personen en uit 1 huishouden mogen 
uiteraard dichter bij elkaar zijn.
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Dit is een optioneel fotobijschrift van 
maximaal 2 regels.

Liever digitaal puzzelen? Kijk op woordzoekerfabriek.nl4



Ommetje
De hersenstichting heeft een app 
gemaakt voor op een smarttelefoon, 
genaamd 'Ommetje'.
 
Elke dag een wandeling maken is 
belangrijk voor uw fysieke en mentale 
gezondheid. U krijgt meer productiviteit 
en energie na het lopen van een 
Ommetje. Ook helpt het om te 
onthaasten en verbetert het uw 
creativiteit.
 
De Ommetje-app helpt u daarbij. Start 
met vrienden, familie of collega’s een 
eigen wandelcompetitie of ga de 
uitdaging aan tegen de rest van 
Nederland. Hierdoor kunt u op een 
leuke manier samen wandelen, zonder 
dat u op de dezelfde locatie bent. Zo 
motiveren we elkaar om dagelijks een 
Ommetje te maken.
 
De Ommetje-app is ontwikkeld met 
hoogleraar neuropsychologie Erik 
Scherder. Hij vertelt na iedere 
wandeling een interessant hersenfeitje. 
www.hersenstichting.nl/ommetje/

Top 6 oefeningen
Door Mariët Huitema

Naast iedere dag 30 minuten te 
bewegen, is het belangrijk om iedere 
week een uur aan bewegingsoefeningen 
te doen. Denk hierbij aan 
buikspieroefeningen, balansoefeningen 
of andere krachtoefeningen.

Zo blijven uw spieren sterk, waardoor u 
kracht in uw armen en benen behoudt. 
Op langere termijn zorgt dat ervoor dat 
u makkelijker kunt lopen en tillen. En 
daardoor blijft u langer in vorm! 

Op de volgende pagina staan 
beweegoefeningen. Doe eerst een 
warming up voordat u de oefeningen 
gaat doen. Voor beginners 3x10 
herhalingen en voor gevorderden 3x 20 
herhalingen (bouw dit rustig op). 
Succes!
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Beweegmaatje
Wilt u graag bewegen, maar bent u op 
zoek naar een maatje om samen te 
wandelen?
Bij Gezond Noord (Doras) kunt u zich 
aanmelden voor 'beweegmaatjes'. 
Samen met iemand anders kunt u één 
op één wandelen, volgens de richtlijnen 
van het RIVM. Wanneer u hiervoor 
interesse heeft, kunt u zich aanmelden 
bij Janine Drewes, telefoonnummer 
06-13118509.

Ondersteuning
Luisterlijn
Ben je eenzaam of heb je behoefte aan 
een gesprek? Bel 0900-0767. De 
luisterlijn kun je dag en nacht bellen 
voor een anoniem en vertrouwelijk 
gesprek. Je kunt ook chatten of mailen. 
Meer informatie op www.deluisterlijn.nl

WijAmsterdam
Alle maatschappelijke initiatieven en 
hulpbronnen in deze corona-tijd staan 
op www.wijamsterdam.nl. Hierbij kunt u 
denken aan maaltijdbezorging, 
luisterlijnen, hulp bij diverse zaken.

Ook tijdens corona staan wij voor u 
klaar!
Hulp of een praatje
Heeft u hulp nodig bij het 
boodschappen doen of het uitlaten van 
de hond? Of heeft u af en toe behoeft 
aan een gesprek?
Vrijwilligers van Voor Elkaar in 
Amsterdam helpen u! Bel nummer   
(020) 767 00 31 of ga naar 
voorelkaarinamsterdam.nl

Warme of vriesverse maaltijden bij u 
thuisbezorgd?
De Maaltijdservice van Doras heeft een 
ruime keuze  maaltijden en soepen. 
Neem contact op via: (020) 636 71 68 of 
maaltijd@doras.nl.

Mantelzorgconsultent helpt u graag!
Bent u mantelzorger en kunt u nu niet 
meer naar buiten om voor uw dierbare 
te zorgen?
De mantelzorgconsulent van Doras 
helpt u graag! Bel (020) 2359 574 of 06 
1332 5955 of mail naar 
mantelzorg@doras.nl
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BLIJF BEWEGEN EN BLIJF GEZOND!

Mariët Huitema, Carla Korver, Suzan Manav en Mirjam Barth,    
afdeling sportstimulering, stadsdeel Noord

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, afdeling sportstimulering Noord. 
Telefoon 14 020
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