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Bewegen? Sporten?  
Gewoon een keer doen!
Bij Neos is er de laatste maanden veel 
aandacht voor bewegen en sporten: 
sportief wandelen, voetballen en Extreme 
Body Boost. Er wordt getracht om tot een 
vast aanbod te komen van bewegings- 
en sportactiviteiten. Waarom? Omdat 
bewegen en sporten gezond zijn; ze 
hebben zowel lichamelijk als geestelijk 
een positief effect op mensen. Emile van 
de Meerakker is trainer bij het sportief 
wandelen. Kan hij redenen bedenken om 
níet te bewegen of te sporten? “Eigenlijk 
niet, tenzij een lichamelijke handicap dat 
in de weg staat. Maar in het algemeen 
denk ik dat het voor cliënten van Neos 
juist belangrijk is dat ze actief zijn. Want 

ik merk dat mensen toch veel binnen 
zijn. En sporten kan hen uit hun dage-
lijkse routine halen. Het geeft lichamelijk 
een voldaan gevoel en het voert stress-
hormonen af, geestelijk verfrist het. Juist 
als je veel piekert over je problemen en 
je toekomst, is het goed om afleiding te 
zoeken in een lichamelijke inspanning 
in de buitenlucht. Je bent dan op iets 
anders gericht, je waait lekker uit.” 
Wat zou je mensen aanraden die erover 
denken om iets te gaan doen op sportge-
bied? “Zwemmen en (sportief) wandelen 
zouden een goede keuze zijn. Dat zijn 
laagdrempelige manieren van bewegen. 
Je kunt er gemakkelijk aan beginnen en 

geleidelijk een betere conditie opbou-
wen. Gewoon een paar keer proberen, 
zou ik zeggen. Dan ervaar je het. En als 
de drempel nog te hoog is, zou je met 
een groepje kunnen afspreken. Dan heb 
je meteen een stok achter de deur om 
te gaan. Bij de mensen die meedoen 
aan het sportief wandelen, merk ik 
dat ze het groepsgebeuren heel leuk 
vinden. Ze maken elkaar zo eens op een 
andere manier mee. Het slaat erg aan. 
De opkomst bij het sportief wandelen is 
ongekend hoog. Elke keer hebben we 
wel 22 à 23 deelnemers.” 

Wil je iets gaan doen op het vlak van  
bewegen of sporten? Neem dan contact 
op met de sportcoördinator van je loca-
tie. Ritahuis: Geesje Liebregts. Labre-
huis: Nicole Kaethoven. Begeleid Wonen: 
Joyce Smit. Blijf van mijn Lijf: Roberto 
Rodriguez. Instroomhuis & Odulpha: 
Milou van Kessel. Het Bedrijf: Erika de 
Vroome. Ritahuis: Nicole Lavrijsen.  
Sociaal Pension: Moniek Vermeer.

Emile (2e van links): “Ik denk dat het voor cliënten van Neos juist belangrijk is dat ze actief zijn.”


