
zaV e
zorg en aandacht voor iedereen

In de natuur komen we écht tot rust. Uit wetenschappelijk onderzoek 

weten we dat we van bewegen gezonder, blijer, socialer én productiever 

worden. Als je dan ook nog eens in de natuur beweegt, dan is het gezond-

heidseffect nóg groter. Waarom hebben mensen met stress juist zoveel 

baat bij wandelen in de natuur? Tijdens de themamiddag 'Zo gezond is 

wandelen!' ontdek én ervaar je het zelf!

De natuur bewijst het
We gaan samen op pad. In de belevingswandeling ervaar je hoe de natuur 

onze zintuigen prikkelt. Wist je dat als je in de natuur bent, je minder 

piekert en je gezondheid een positieve boost krijgt? Hoe dat werkt legt 

Susan uit door wetenschappelijke weetjes en tips te delen. Want als je 

weet en ervaart dat wandelen gezond is, wat houd je dan nog tegen? 

Zet de eerste stap om wandelen een onderdeel van je dagelijkse leven 

te maken, als dat het nog niet is!

Kom jij ook
mee wandelen?

Je bent van 
harte welkom! 

Annemarie

Femmie
Sjoerd

Themamiddag

Zo gezond is wandelen!
woensdag 30 maart | 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.45) 

Schweitzerlaan 4, Groningen

“Liever dan naar zo'n opgefokte sportschool , ga ik een stukje wandelen . 

Gewoon in de buurt, hoor. Ik voel me daarna altijd beter.” - Sjoerd
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Wat kun je verwachten?

Y We starten op de Schweitzerlaan met koffie en thee

Y We wandelen in een park en op natuurlijke paden

Y We wisselen lopen af met stilstaan en oefeningen

Y Het wandeltempo is gemiddeld, zeker niet te hoog

Je bent in een redelijke conditie en je kunt circa 3 kilometer 

lopen goed volhouden. Trek (wandel)schoenen aan waarop je 

prettig kan lopen en neem ook je mobiele telefoon (of camera) 

mee. We rekenen op mooi weer, maar houd het weerbericht 

even in de gaten en stem je kleding daarop af. 

De wandelcoach
Susan is erkend wandelcoach bij Buiten Zijn Werkt. 

Ze begeleidt mensen die niet op de juiste plek in 

hun baan zitten en daar moe, gestrest of burn-out 

van zijn. Dit keer deelt ze haar enthousiasme en 

kennis tijdens de themamiddag.

zaVie wil verbinden. En horen wat er speelt in de samenleving. Wij willen dat iedereen met ziekte, 

hoge leeftijd of een beperking een mooi, bevredigend leven kan leiden. Jij ook?  www.zavie.nl

Iedereen met belangstelling is welkom!

Het is gratis en de koffie, thee en cake staan klaar.

Kom jij ook? 

Meld je dan aan via themamiddagen@zavie.nl of 

050 571 3999  |  06 174 174 58
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