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Samen voor Goud

	Digitale Veerkracht

Een praatje en een plaatje

Een praatje en een plaatje

Eet mee!

Feest van Herkenning

GO-WIN

GO-WIN

GO-WIN

Jong+Oud=Goud 3.0

Jong+Oud=Goud 3.0

Jong+Oud=Goud 3.0

Khana our Ghana/Weer Leven Kunstcafé 55+

	KunstRoute65  
 Kameraden

KwartiermakenmaatjExtra

Manys?

Meedoen in Grubbenvorst

Meer Veerkracht Meer Glans

Mijn Verhaal

Naoberkracht 2.0

Oerend Hart

Online meedoen in de buurt

Ons Raadhuis

Ouderdom komt met vragen 
Oudere migranten 

Oudere migranten

Oudere migranten
Oudere migranten

Ouderen op weg naar contact

Plezierige activiteiten

Silver Screen project

Tijd voor Verzilveren

Veerkrachtig Jong met Oud

Westerveld verbonden!

Betekenisvol in Beweging
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	Grip en glans

Ouderenparticipatie in het onderwijse 

	Samen Goud

	Heel Friesland Belt

	Samen één in Heereveen

	De Verzoamelstee Onderdendam

Coronaspondentie

Platform Eenzaamheid Walcheren

Huiskamer Oud-Gastel

Gast&Hof

https://wmoradar.nl/
http://www.bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl/
https://thuisgekookt.nl
https://www.gene-ro.com/coronaspondentie
https://www.verzoamelsteeonderdendam.nl/
http://CENCOR.INFO
http://HETDANSPALEIS.COM
https://www.eetmee.nl/
http://METJEHART.NL
https://www.feestvanherkenning.info/
https://fietsenallejaren.nl/
https://www.indigowest.nl/cursussen/-/gezond-oud-worden-in-nederland-go-win-
https://www.gripenglans.nl
https://sociaalgoud.nl/heel-friesland-belt/
https://www.surplus.nl/over-surplus/het-aanbod-van-surplus/huiskamer-oud-gastel/
http://STICHTINGSENIORENSTUDENT.NL
https://www.florence.nl/florence-wenst
http://KUNSTBEDRIJFARNHEM.NL
http://STRP.NL
http://BANGSADUNIA.NL
http://ATTIFA.NL
https://www.grubbenvorst-online.nl/
https://www.kwartierzorgenwelzijn.nl/projecten/grip-glans/
http://RIKMOONEN.NL
http://FITART.NL
http://ONSRAADHUIS.COM
http://OUDGELEERDJONGGEDAAN.NL
http://SPIOR.NL
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://WIJZIJNZET.NL
https://www.beteroud.nl/participatie-ouderen-onderwijs
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/platform-eenzaamheid-walcheren/
http://HAN.NL
http://QULI.NL
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/samen-een-in-heerenveen/
http://UTHUUS.NL
https://www.samenkracht.nu/
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://OOPOEH.NL
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/zorg-dichterbij-oudere-migranten
https://www.studiekringen50plus.nl/
http://BIBLIOTHEEKVELUWEZOOM.NL
https://www.beteroud.nl/zingeving/leerinterventie-betekenis-tot-einde
https://welzijnoprecept.nl/
https://www.zzwd.nl/projecten
http://VUGHTERSTEDE.NL/
https://www.terweel.nl/indicatieloze-dagbesteding-nu-officieel-van-start/
https://sociaalgoud.nl/samengoud/
https://stichtingseniorenstudent.nl/
https://www.indigowest.nl/cursussen/-/gezond-oud-worden-in-nederland-go-win-
https://www.indigowest.nl/cursussen/-/gezond-oud-worden-in-nederland-go-win-
http://HETDANSPALEIS.COM
https://www.jow-nederland.nl/
https://dorpwitteveen.nl/naoberkracht/
https://stichtingseniorenstudent.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/
https://samenvoorgoud.nl/
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THEMA:  
Meedoen

 Meedoen
 Migrantenouderen
 Technologie
 Dunbevolkte gebieden
 Bewustwording/zingeving
 Kunst, foto’s en verhalen
 Ontmoetingsplek
 Jong en oud
 Samen eten
 Natuur
 Vervoer
 Bewegen
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https://wmoradar.nl/
http://VUGHTERSTEDE.NL/
http://www.bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl/
https://thuisgekookt.nl
https://www.gene-ro.com/coronaspondentie
http://UTHUUS.NL
https://www.verzoamelsteeonderdendam.nl/
http://CENCOR.INFO
http://HETDANSPALEIS.COM
https://www.eetmee.nl/
http://METJEHART.NL
https://www.feestvanherkenning.info/
https://fietsenallejaren.nl/
https://www.indigowest.nl/cursussen/-/gezond-oud-worden-in-nederland-go-win-
https://www.gripenglans.nl
https://sociaalgoud.nl/heel-friesland-belt/
https://www.surplus.nl/over-surplus/het-aanbod-van-surplus/huiskamer-oud-gastel/
http://STICHTINGSENIORENSTUDENT.NL
https://www.florence.nl/florence-wenst
http://KUNSTBEDRIJFARNHEM.NL
http://KUNSTBEDRIJFARNHEM.NL
http://STRP.NL
http://BANGSADUNIA.NL
http://ATTIFA.NL
https://www.grubbenvorst-online.nl/
https://www.kwartierzorgenwelzijn.nl/projecten/grip-glans/
http://RIKMOONEN.NL
http://FITART.NL
http://ONSRAADHUIS.COM
http://OUDGELEERDJONGGEDAAN.NL
http://SPIOR.NL
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://WIJZIJNZET.NL
https://www.beteroud.nl/participatie-ouderen-onderwijs
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/platform-eenzaamheid-walcheren/
http://HAN.NL
http://QULI.NL
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/samen-een-in-heerenveen/
https://samenvoorgoud.nl/
https://www.samenkracht.nu/
http://GGD.AMSTERDAM.NL
http://OOPOEH.NL
http://BIBLIOTHEEKVELUWEZOOM.NL
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/zorg-dichterbij-oudere-migranten
https://www.beteroud.nl/zingeving/leerinterventie-betekenis-tot-einde
https://www.jow-nederland.nl/
https://welzijnoprecept.nl/
https://www.zzwd.nl/projecten
https://www.terweel.nl/indicatieloze-dagbesteding-nu-officieel-van-start/
https://dorpwitteveen.nl/naoberkracht/
https://www.studiekringen50plus.nl/
https://sociaalgoud.nl/samengoud/


THEMA: bewegen 
Klik op de projectnamen  
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 LANDELIJK
Automaatje  
Delfgoud
Doortrappen
Korfbal365+ 
Oldstars - Walking Football
Rijden voor elkaar
SeniorenFit in Balans
Sociaal Vitaal 
Van 2 naar 3
Vitality Club

Projecten met en voor ouderen op het gebied van meedoen en bewegen

Actief op Recept

Actief Plus

ATRIS

ATRIS
Baarsjes SeniorenFit 

Beweeg naar elkaar

Beweeg naar elkaar

Beweeg naar elkaar

Bewegen en Meedoen in Ooij

Door Beweegstimulering, langer thuis

Duofietsen in Haarlem

Fief worden en blijven
Functioneel trainen

HipHop+

 Helmondse ouderen  
    Actief met Activ8

	Koffietijd-programma  
 “Zet de STAP”

Kom in beweging, versterk je wijk

Meedoen en bewegen  
   Hardenberg

Meer bewegen  
   door gebruik 

	Meer veerkracht, langer thuis  
 met Aikido65+

Mien interactief! 

Natuurlijk Fit

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal

Room To Move

Sportaanbod 65+ Doetinchem

		Gezond  
Natuur Wandelen

	Gezond Natuur Wandelen

		Gezond Natuur Wandelen
 

	Gezond Natuur Wandelen

	Gezond  
 Natuur Wandelen

	Gezond Natuur Wandelen

Vernieuwen concept GoldenSports 

Verstevigen integrale aanpak valpreventie

VITOM, Vitale oudere migranten

Wat beweegt u vandaag?

Elke stap telt

De Beweegochtend voor senioren

ZELFIE

ATRIS

Actief Plus

NOVEMBER 2020

Game, Eet & Match

	Freewheelclub

	GALM

http://WELZIJNGELDERMALSEN.NL
http://OU.NL
https://www.peercode.nl/
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje#locaties
http://familysupporters.nl
http://vilans.nl
https://www.geldersesportfederatie.nl
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/delfgoud-gezonde-leefstijl-bevorderen-ouderen
https://www.florence.nl/
https://doortrappen.nl/kaart+van+nederland/default.aspx
https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/elke-stap-telt/
https://www.freewheelclub.nl
https://www.hva.nl/
https://www.deklup.nl/
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/galm-lichaamsbeweging
https://www.deklup.nl/game-eet-match-gem/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://jibbplus.nl/
http://SPORTIEFPLUS.NL
http://WIJZOUD.NL
http://SPORTIEFPLUS.NL
http://KNKV.NL
http://TECHNOLOGYINCARE.NL
http://BEDRIJFSAIKIDO.NL
http://ZORGGROEPRAALTE.NL
https://ouderenfonds.nl/activiteit/oldstars/
http://STICHTING-BOZ.NL
http://KELLEBEEK.NL
http://FAMILYSUPPORTERS.NL
http://SPORTSERVICEDOETINCHEM.NL
http://FIETSERSBOND.NL
http://GOLDENSPORTS.NL
http://GGDGELDERLANDZUID.NL
https://www.leydenacademy.nl/vitalityclub/
https://www.verwey-jonker.nl/
http://GGDZEELAND.NL
http://WAAG.ORG
http://HETZAND.NL
http://SPORTSERVICE-HARDENBERG.NL
https://www.peercode.nl/
https://www.peercode.nl/
http://vilans.nl
http://vilans.nl
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://www.zeeland.nl/ruimte/gezond-zeeland/beweegbomenpad-project-van-cios-terra-maris-en-staatsbosbeheer
http://OU.NL
http://GOUDVEREG.NL
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/sociaal-vitaal-beweegprogramma
http://LSMO.NL
http://LSMO.NL
http://LSMO.NL
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		 SeniorenFit in Balans
 Sociaal Vitaal
 Sociaal Vitaal 
 Sociaal Vitaal 
 Sportaanbod 65+ Doetinchem
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		 Verstevigen integrale aanpak valpreventie
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http://WELZIJNGELDERMALSEN.NL
http://WIJZOUD.NL
http://OU.NL
https://www.peercode.nl/
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje#locaties
http://familysupporters.nl
http://BEWONERSBEDRIJFDELFZIJLNOORD.NL
http://vilans.nl
https://www.geldersesportfederatie.nl
https://www.zeeland.nl/ruimte/gezond-zeeland/beweegbomenpad-project-van-cios-terra-maris-en-staatsbosbeheer
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/delfgoud-gezonde-leefstijl-bevorderen-ouderen
https://www.florence.nl/
https://doortrappen.nl/kaart+van+nederland/default.aspx
https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/elke-stap-telt/
https://www.deklup.nl/
https://www.freewheelclub.nl
https://www.hva.nl/
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/galm-lichaamsbeweging
http://KUNSTBEDRIJFARNHEM.NL
https://www.deklup.nl/game-eet-match-gem/
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/
https://jibbplus.nl/
http://SPORTIEFPLUS.NL
http://SPORTIEFPLUS.NL
http://SPORTSERVICE-HARDENBERG.NL
http://TECHNOLOGYINCARE.NL
http://BEDRIJFSAIKIDO.NL
http://ZORGGROEPRAALTE.NL
http://HETZAND.NL
https://ouderenfonds.nl/activiteit/oldstars/
http://STICHTING-BOZ.NL
http://KELLEBEEK.NL
http://FAMILYSUPPORTERS.NL
http://GOUDVEREG.NL
https://www.beteroud.nl/vitaal-zelfstandig/sociaal-vitaal-beweegprogramma
http://www.lsmo.nl/
http://SPORTSERVICEDOETINCHEM.NL
http://FIETSERSBOND.NL
http://GOLDENSPORTS.NL
http://GGDGELDERLANDZUID.NL
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http://WAAG.ORG
http://KNKV.NL
https://www.verwey-jonker.nl/



