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Lesaanbod



Blijf niet op
de bank
zitten!

Sporten en bewegen helpt u om fit te
blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt
u een goede conditie te behouden en u
lichamelijk en mentaal fitter te voelen.
Ook verlaagt het de kans op (chronische)
ziektes. Vitaal ouder worden heeft
bovendien als voordeel dat u langer de
activiteiten kunt blijven doen die u graag
doet.

Bewegen geeft een goed gevoel.
Sporten en bewegen geeft energie.
Zowel letterlijk als figuurlijk. Uw
lichaam en hersenen actief gebruiken
geeft een voldaan gevoel. Tijdens het
bewegen wordt de stof 'endorfine' in

de hersenen aangemaakt. Dit zorgt
ervoor dat u zich beter gaat voelen.
Sporten kan ook gezelligheid mee
brengen. Samen sporten heeft niet
alleen lichamelijke voordelen, maar u
vergroot ook uw sociaal netwerk.



Bewegen
brengt u 
onder de
mensen

Groepslessen
De actieve, sportieve en gezellige
activiteiten zijn speciaal gericht op de
ouder wordende mens. In
groepsverband kunt u aan
verschillende vormen van sport
meedoen, zoals gymnastiek, Tai Chi,
zwemmen, sportief wandelen en
volksdansen.  Alle lessen staan onder
leiding van een deskundige docent.
 
Diverse locaties
Impuls biedt op verschillende locaties
in de gemeente Aa en Hunze Meer
Bewegen voor Ouderen (MBvO)
activiteiten aan. Zo zijn er lessen in
Annen, Eext, Eexterveen,
Gasselternijveenschemond, Grolloo,
Nooitgedacht en Rolde. De lessen
worden gegeven in toegankelijke
ruimtes.

Start van de lessen
De beweeglessen starten in
september. Het is mogelijk om
tussentijds in te stappen. De lessen
vinden wekelijks plaats in de periode
van september tot mei. Volksdansen
vindt een keer per twee weken
plaats.

Gratis proeflessen
Doet u mee? U kunt vrijblijvend twee
proeflessen mee doen. Bij blijvende
interesse zal de beweegdocent u een
inschrijfformulier meegeven.

Algemene voorwaarden
Meedoen aan de lessen is op eigen
risico. De deelnemersbijdrage wordt
twee keer per jaar geïncasseerd. Op
onze website leest u hier meer over.
 



Op impulsaaenhunze.nl vindt u altijd
het actuele aanbod.
Evenals de informatie over de
deelnemersbijdrage en de
Algemene Voorwaarden.
 
 
 
Wilt u meer weten of een proefles of
een inschrijfformulier aanvragen?
Neem dan contact op met
 
Grietje Paas, cursus coördinator.
g.paas@impulsaaenhunze.nl
(0592) 245924
(06) 21505488
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

              Iedereen moet mee kunnen doen
                          met sport en bewegen.

Onderdeel van Tintengroep

Impuls
Brink 10
9461 AS Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 245 924

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.
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