
 
 
 

 
 

Succesvolle aanvragen t/m mei 2021 
 

1. Beweegoverzicht 65+ door SWAN 
Het maken van een overzicht met beweegactiviteiten om het gehele beweegaanbod voor de 
doelgroep 65+ in Neder-Betuwe goed in beeld te brengen. Met dit overzicht kunnen inwoners 
zelf beter zoeken naar geschikt aanbod, zorg- en hulpverleners kunnen beter doorverwijzen 
en het kan bijdragen aan het voorkomen van overlap en betere afstemming met (nieuw) 
beweegaanbod voor 65-plussers.  

2. Fysiotherapiecliënten verbinden met MBvO-aanbod van SWAN 
Oudere cliënten binnen de fysiotherapie worden direct gekoppeld en verbonden aan MBvO-
groepen (Meer Bewegen voor Ouderen) van de SWAN en later eventueel aan andere 
beweegactiviteiten die er zijn voor de doelgroep 65+. Hierdoor blijven mensen met klachten 
langer oefenen en in beweging dan alleen de periode dat de fysiotherapeut langskomt. Dit 
zorgt ervoor dat het effect van de inzet van de fysiotherapeut langdurig(er) wordt. 

3. Fietslabyrint Zorgcentrum Anker 
Aanschaf van een fietslabyrint in Zorgcentrum Anker in Kesteren, waarmee ouderen worden 
gestimuleerd om te blijven bewegen. Hiermee wordt gewerkt aan het stimuleren van het 
lichaam, maar ook van de hersenen, waardoor mensen fit blijven. 

4. Voorlichting aan migranten gericht op gezonde leefstijl door Welzijn Rivierstroom 
Het geven van goede voorlichting aan Eritrese migranten in Neder-Betuwe zodat zij 
beschikken over de juiste kennis en zich bewust worden van het belang van het maken van 
gezonde keuzes ten aanzien van een gezonde leefstijl. Hierbij wordt samenwerking gezocht 
met onder meer de GGD, Vluchtelingenwerk, de Wereldkeuken Ochten en een 
diëtistenpraktijk.  

5. QR-FIT beweegroutes op VO-scholen in Kesteren 
Plaatsing van QR-FIT beweegroutes op de pleinen van VO-scholen in Kesteren om bij te 
dragen aan het creëren van gezonde en beweegvriendelijke/-stimulerende schoolpleinen. 
Hiermee wordt hoofdzakelijk ingezet op het stimuleren van scholieren om meer te bewegen 
op de schoolpleinen.  

6. Ouderengym FysioFitness Van Leeuwen 
Ouderengym vanuit FysioFitness van Leeuwen, waarbij oefeningen worden gedaan vanuit de 
(rol)stoel en er per individu wordt bekeken wat er mogelijk is tijdens de oefeningen. Hiermee 
wordt erop ingezet om zo veel mogelijk ouderen, ongeacht hun fysieke gesteldheid, op een 
gezellige, laagdrempelige en sportieve manier enthousiast in beweging te krijgen en te 
houden. Er wordt samenwerking gezocht met Welzijn Rivierstroom en SWAN.  

7. Haalbaarheidspilot Maaltijdbox Neder-Betuwe door Projectgroep Maaltijdbox Neder-
Betuwe 
Binnen deze pilot is bij deelnemende huishoudens in Neder-Betuwe 4 weken lang een 
gezonde maaltijdbox bezorgd. Dit met als doel om de kennis over en mogelijkheden voor 
gezonde voeding te vergroten en hiermee een gezonde leefstijl te bevorderen. Hierbij is 
specifieke aandacht uitgegaan naar deelname van specifieke doelgroepen zoals mensen rond 
bijstandsniveau of rond het sociale minimum, alleenstaanden en gezinnen. Met de pilot is 
onderzocht of het concept aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de gebruikers. Ook 
is de pilot gebruikt om draagvlak te creëren onder o.a. inwoners en (potentiële) partners. De 
pilot wordt nog geëvalueerd. Binnen de pilot is samengewerkt tussen onder meer 
Diëtistenpraktijk Eetstijl, De Verschzaak Ochten, Afdeling Werk & Inkomen, gemeente Neder-
Betuwe, SWAN, JOGG regisseur (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Joris Maier en 
projectleider Bastiaan Vroegindeweij.  

8. Hometrainer voor binnentuin van wooncomplex met 8 seniorenwoningen in Ochten  
Om in beweging te blijven tijdens de lockdown wilden bewoners van een wooncomplex met 
seniorenwoningen in Ochten graag een hometrainer aanschaffen voor gezamenlijk gebruik in 
hun binnentuin. Welzijn Rivierstroom heeft de hometrainer uitgezocht naar wens van de 
bewoners en in afstemming met Alpha Fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft ook instructie 
gegeven voor het gebruik van de hometrainer. De hometrainer wordt goed gebruikt om de 
spieren te trainen en conditie op te bouwen, onder meer door enkele bewoners die 



herstellende zijn van operaties/blessures. Ook heeft de hometrainer een positief effect op de 
sociale cohesie tussen de bewoners. 

9. Herinrichting buitenruimte van PWA-school Echteld 
Een bijdrage voor inrichting van het schoolplein als Gezond Schoolplein. Deze buitenruimte 
wordt zodanig ingericht dat het leerlingen en omwonende kinderen stimuleert om te bewegen 
en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving, waarbij de fantasie geprikkeld 
wordt en er iets wordt geleerd over het belang van de natuur. Villa Kakelbont biedt 
kinderopvang op deze locatie en is medegebruiker.  

10. Herinrichting middenterrein DIJC als multifunctionele accommodatie voor buitensport 
en outdooractiviteiten 
Een bijdrage voor het herinrichten van het middenterrein van de accommodatie van de 
Dodewaardse IJsclub. Met herinrichting wordt een multifunctionele accommodatie voor 
buitensport en outdooractiviteiten gerealiseerd, waardoor de mogelijkheden om de 
voorziening te gebruiken worden verbeterd voor de huidige én voor nieuwe doelgroepen. De 
accommodatie krijgt daardoor een betere bezetting en de verbindende maatschappelijke 
functie in de gemeente wordt versterkt. Binnen dit project wordt samengewerkt door 
verschillende sportverenigingen (o.a. Dodewaardse IJsclub (DIJC), Hardloopvereniging de 
Dijkrunners, Schaatstrainingsgroep Exerceo, Wielervereniging ’t Versnellertje) en wordt 
afstemming gezocht met de gemeente.  

11. Verhoging aan de kopse kanten van de te realiseren voetbalkooi in Ochten  
De gemeente Neder-Betuwe financiert een (basis)voetbalkooi in Ochten. De verwachting van 
de (potentiële) gebruikers van de voetbalkooi is dat het hekwerk aan de kopse kanten bij de 
doelen te laag zal zijn om ballen die worden geschoten binnen de kooi te houden. Daarom is 
er budget aangevraagd voor verhoging aan de kopse kanten van de te realiseren voetbalkooi, 
zodat de voetbalkooi optimaal gebruikt kan gaan worden. Met de realisatie van de voetbalkooi  
Hebben jongeren een plek in het dorp waar ze (altijd) kunnen voetballen op een goed veld. 
Hiermee wordt beweging onder jongeren gestimuleerd en ontmoeting door sport gefaciliteerd. 
Naast Oranjevereniging Ochten-Echteld, die ook een financiële bijdrage doet voor de 
verhoging van de voetbalkooi, zijn er bij de realisatie van de voetbalkooi meerdere andere 
verenigingen uit Ochten betrokken.  

12. Pilot Fitness Thuishulp van Healthclub Juliën 
Doel van de Fitness Thuishulp is om zelfstandig wonende inwoners in Neder-Betuwe van 65 
jaar en ouder in hun thuissituatie te bezoeken, om tips en praktische handvatten te geven 
waarmee zij in hun huiselijke setting structureel voldoende kunnen blijven bewegen en 
gezondere keuzes kunnen maken in hun leefstijl. De nadruk ligt hierbij op 65-plussers die 
wegens één of meerdere chronische aandoeningen niet- of nauwelijks de deur meer uit 
kunnen en op hen die wegens coronabeperkingen (tijdelijk) niet terecht kunnen bij regulier 
lokaal beweegaanbod. Het project betreft een pilot van zes weken voor 15 huishoudens. Voor 
de werving van deelnemers wordt samenwerking gezocht met lokale partners zoals 
fysiotherapeuten, diëtisten, zorgcentra, wijkverpleging, praktijkondersteuners, huisartsen en 
gezondheidscentra. 

13. Organisatie Virtuele Betuwe Run door de Betuwe Runners 
In het Pinksterweekend werd er een virtuele run georganiseerd vanuit het Roparunteam van 
de Betuwe Runners. Dat wil zeggen dat iedereen in de eigen omgeving een bepaalde afstand 
al wandelend, hardlopend of fietsend of met een andere vorm van bewegen af kon leggen. 
Hiermee wilden de Betuwe Runners zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in Neder-
Betuwe en Buren in beweging krijgen in de openbare buitenruimte. Subdoel van deze 
coronaproef beweegactiviteit was dat hiermee ook bijgedragen wordt aan het in de spotlight 
zetten van dit Roparunteam en het goede doel dat hieraan gekoppeld is.  

14. Inzet van de Beweegbus voor mensen met een beperking en doelgroepen voor wie 
voldoende bewegen niet vanzelfsprekend is 
Hiermee wordt passend beweegaanbod toegankelijk gemaakt voor mensen met een 
beperking en doelgroepen voor wie voldoende bewegen niet altijd vanzelfsprekend is zoals 
thuiswonende ouderen, en bewoners van woongroepen, verzorgingstehuizen en 
zorginstellingen. Door deze doelgroepen te motiveren en in staat te stellen om in beweging te 
komen, wordt gewerkt aan de fysieke en mentale gezondheid. Voor de inzet van de 
Beweegbus wordt samenwerking/afstemming gezocht met onder meer de Stuurgroep Lokaal 

Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!, Samen in beweging, JOGG regisseur en partijen als 

Zorgcentra De Betuwe, SWAN, Welzijn Rivierstroom, De Schutse Kesteren, Bewell, 
Sebáschool. 



 


