
Nieuws van de Sportwandelschool
Schellinkhout - Beweeg...Mee...! ! !
De sportwandelschool start in Schellinkhout een aparte groep Beweeg... Mee... !!! Een wandeltraining
voor mensen met een beperking. Beweeg... Mee... !!!
Neem zelf initiatief en meld je aan om te starten met dit unieke bewegingstrajeot voor mensen die om wat voor
redenen dan ook niet mee kunnen doen en vaak aan de kant staan bij reguliere trainingen. Beweeg...Mee... !!!
is een project, om niet alleen deelnemers te stimuleren te gaan bewegen, maar om de starters ervan te
overtuigen te blijven bewegen. Het wandeltempo ligt lager, maar dat mag de pret niet drukken. Bewegen
moet... ... voor iedereen. Bij de sportschool gebeurt dat buiten, zoveel mogelijk in de natuur.
Schellinkhout - Proeftraining Beweeg...Mee... ! ! !

Op za.29-8 om 10.00 uur een proeftraining Beweeg...Mee...!!! Dorpshuis de dregt, Dorpsweg 109, 1697 KG
Meer groepen beweeg...mee...!!! in westfriesland. Kijk op de website rvww.berveeg-meeJrl

Sportief Wandelen
Sportief Wandelen is duidelijk anders dan een stukje wandelen. Het is voor iedereen die aan fitheid wil werken
de ideale activiteit. Door de begeleiding en het tempo waarin de deelnemers lopen biedt het net iets meer dan
het'gewone wandelen'. Halverwege worden er lichamelijke oefeningen gedaan. Sportief Wandelen betekent
stevig doorwandelen in een ternpo rond de 5 tatT kilometer per uur. Er moet nog altijd adem overblijven om
een gesprekje te voeren. Dat trainen met elkaar gezellig is weten ruim 350 leden die de wandelschool rijk is. De
wandelgroepjes bestaan doorgaans uit 10-15 deelnemers. Trainen in een groep is een extra stimulans om naar
de traiuing te gaan en een goede hulp op weg naar een betere vitaliteit. Bij een lidmaatschap mag u aan alle
wandeltrainingen meedoen in Hoorn, het Egboetswater en het Streekbos en Hoogkarspel. Voor slechts € 15,00
per maand bent u lid en wordt u begeleidt door opgeleide trainers. www.sportwandelschool.nl.
Hoorn - proeftraining sportief wandelen.
Op ma. di. wo. do. en vrij. overdag of 's avonds. Kijk op www.sportwandelschool.nl of bel 0229-239447
Hoogkarspel - Proeftraining Sportief wandelen
Op ma. 31-8 om 09,00 uur een training Sportief V/andelen. Parkeerplaats naast de lJsbaan/Sporthal
Egboetswater - Hauwert - Proeftraining Sportief wandelen
Op wo. 2-9 envrij.4-9 om 09.00 uur. Verzamelen op de P. van de Liederik ingang Egboetswater.
Streekbos - Bovenkarspel - Proeftraining Sportief wandelen
Op ma. 3 1-8 - wo 2-9 - vrij. 4-9 om 10.30 uur en 19.30 uur P. v/h Recreatiecentrum in het Streekbos.

Proefles Nordic Walking - Hoogkarspel - IJsbaan
Een clinic is een introductie of kennismakingsbijeenkomst van ongeveer een uur. Als u overweegt u aan te
sluiten bij al die Nordic Walkers, die u tegenwoordig tegenkomt maar eerst nog even de kat uit de boom wilt
kijken, dan is zo'n clinic-uur ideaal.
Heel beknopt worden de basistechnieken aangereikt en een paar essentiële lichaamsoefeningen gedaan. Tijdens
dit uur kunt u gebruik maken van de wandelstokken (poles) van de Nordic Wandelschool, die u tevens alle
informatie over de diverse soorten stokken geeft.
Een clinic is een "doe-uur", dat wil zeggen dat u flink aan de slag gaat en zo meteen ervaart hoeveel van uw
spieren betrokken zijn bij de weliswaar logische maar toch lastige bewegingen van het Nordic Wandelen. Van
uw schouder tot uw tenen, alles komt aan bod. Vandaar dat hier ook sprake is van SPORT en niet van een
kunstje. Nordic Wandelen is inspanning door ontspanning en andersom. De kosten bedragen € 10,: per
deelnemer. Inclusief gebruik van de wandelpoles. Bij abonnement bij het servicepakket van de thuiszorg
betaalt u € 5,: minder. Bij een lidmaatschap mag u aan alle Nordic walking trainingen meedoen. Bijna
dagelijks in het streekbos. Zie www.nordicwalkingschool.nl - trainingen.Voor slechts € 15,00 per maand bent u
lid en wordt u begeleidt door opgeleide trainers. Een weeklater start er een cursus bij voldoende animo.
Hoogkarspel - Proefles Nordic Waling.
Ap zaterdag29 augustus om 09.00 uur op de Parkeerplaats van de IJsbaan.
Hoorn - Proefles Nordic \ilalking.
Op zaterdag 5 september om 9.00 uur op de P. vooroever v/h Kagerbos in de Koopmanspolder.
Bovenkarspel - Proefles Nordic Walking.
Opvrij.23aug.om 10.30uuren opza.29 aug.om ll.30uur.ParkeerplaatsvanhetSkeekbos.

Aanmelden
Voor aanmelding, belt u 0229-239447 of per e-mail: info@sportwandelschool.nl Of per internet waar u zich
kan opgeven via het aanmeldformulier van de Website: www.nordicwalkingschool.nl
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1'Wandelmarathon Texet op 6 september
De Bootovertocht napr Texel brengt u al helemaal in vakantiestemming.
Op de eerste zondagvan september, kunt u meedoen aan lt wandelmara*ron op Texel. Het aantal
deelnemers is beperkt, dus meidt u snel aan. Wij raden u aan uw auto op de parkeerplaats in Den
Helder te parkeren. De wandelroutes starten nl vanuit het wachtlokaal van de Teso, Pontweg l,1797
SN Den Hoorn" (veerhaven 't Horntje). Dus vanaf de Boot 50 meter lopen maar de startplaats. Er is
hier ook gratis en genoeg parkeemrimte voor deelnemers, die al eerder met de auto naar Texel zijn
gekomen.

De routes gaan door kleine natuurgebieden, en de dorpen Den Hoom, de Koog en Den Burg.
Hans Doesburg, wandelbegeleider en Texelganger Pur Sang heeft voor dit jaar de routes bepaald.
Starttijd 42kmtussen 07.00-08.30 uur, 21 km tussen 08.00-10.00 uur. Starttijd 10,5 km tussen 08.00
- 1 1.00 uur. Tot 18.00 uur is het mogelijk te finishen. De laatste bootovertocht van Texel naar Den
Helder is om 20.30 uur.
De kosten bedragen voor de kw'artmarathon € 5,00 ;de halve wandelmarathon €,7 ,50 en de
wandelmarathon € 8,50. Kinderen tot 1.7 jaar € 1,50. Voor alle deelnemers die de tocht volbrengen,
ligt er een medaille klaar. Korting € 1,00 voor leden van wandelverenigingen.
Aanmelden en informatie.
Aanmelden en meer informatie via www.wandelmarathontexel.nl of per telefoon 0229-239447
E-mail info@sportwandelschool.nl www.sportwandelschool.nl www.nordicwalkinqschool.nl

3' \ryandelmarathon Streekbos 27 September
Bovenkarspel - Op zondag 27 september organiseert de Stichting Sportwandelschool i.s.rn.
Recreatiecentrum Streekbos drie wandeltochten. Harry Vlaar heeft voor dit jaar weer zeer interessante
routes uitgezet in Oost'V/estfriesland.
De organisatie richt zich zowel op deelnemers, die de 42 km, de 2l km, dan wel de 10,5 km willen
wandelen. Ook nordic walkers kunnen zich aan melden. Deelnemers kunnen gratis parkeren bij het
recreatiecentrum. De routes gaan door kleine natuwgebieden, en de doqpen rondom het Streekbos. De
wandeltochten starten vanuit het recreatiecentrum Streekbos, veilingweg 2I,l6L1 BN in
Bovenkarspel. De 42km start tussen 7.00 - 08.00 uur. De 21 km tussen 08.00 - 10.00 uur. Tussen
8.00 uur en 1 1.00 uur is het mogelijk van start te gaan voor de 10,5 km. De kosten bedragen voor de
kwartmarathon € 5,00 ; de halve wandelmarathon €,7,5A en de wandelmarathon € 8,50. Alle
deelnemers die de tocht volbrengen, krijgen een herinneringsmedaille. U kunt zich aanmelden via
internet, per email of per telefoon. Tel: 0229-239447. E-mail: info@sportwandelschool.nl website:
www.wandelmarathonstreekbos.nl. en www.sportwandelschool.nl

3'HerfstWandel5daagse 20 - 24 Oktober
Afscheid nemen van de Zomer in de natuurgebieden van de Noordzeekust van Noord Holland.
In de Herfstvakantie van dinsdag 20 tlmzaterdag24 oktober wordt voor de derde keer de
"Herfstwandel5daagse" gehouden Deze Sdaagse is een evenement, waarbij de deelnemer zelf bepaalt
welke dagen zij wil wandelen, De organisatie biedt de mogelijkheid om per dag in te schrijven. De
Herfstwandel 5-daagse is een aanéénschakeling van vijf zorgvuldig uitgekozen herfstwandelingen
door de natuur. De sfeer die deze meerdaagse uitstraalt is er één van éénvoud, avontuur en groen. Met
afwisselende landschappen is de Herfstwandel5daagse uniek en bedoeld voor mensen die graag in de
natuur zijn, er bntspanning vinden en van wandelen houden. Er zijn drie wandelroutes uitgezet. De 7
kïn, 15 km en 25 km. Gedurende 5 dagen wordt er op verschillende zachte ondergronden gewandeld,
voor de nordic walker een \ilaar paradijs om zonder rubberen doppen het nordicwalking te beoefenen.
De routes voeren u door de kleurrijke natuurgebieden langs de Noordzeekust tussen Wijk aan Zee en
Den Helder. Afivisselend over het strand, door bos- en duingebied, langs vennen en meren. De laatste
dag loopt u ook over de Hondsbossche- en Pettemer Zeewenng, Oer-Hollandser kan het niet.. De
organisatie nodigt u uit om aan dit prachtige wandelevenement deel te nemen. Aanmelden kan online
via de website www.herfst5daagse.nl. of per telefoon 0229-239447
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