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Kijk, de groep loopt vrolijk naar de

beweegtuin samen met Joanne de 

Visser en enkele vrijwilligers. 

Vlakbij Siloah-woonlocatie De Beukelaar in ’s Gravenpolder
ligt de zogenaamde Beweegtuin. Dit is een initiatief van de

gemeente Borsele, die het belangrijk vindt dat haar inwoners 
voldoende bewegen. De gemeente organiseert verschillende

activiteiten onder de noemer ‘Borsele beweegt’. De beweegtuin 
is voor iedereen toegankelijk en bestaat uit diverse toestellen.

Jong en oud kan er trainen, sporters en niet-sporters. Een aantal 
deelnemers van dagopvang De Rotssteen maakt dankbaar

gebruik van deze mogelijkheid en gaat er eens per twee weken 
trainen onder leiding van fysiotherapeut Sjaak de Goffau. Siloah 

Magazine nam een kijkje op een van de koudste dagen van het jaar. 

Janneke Velthove is sinds een jaar één 

van de vrijwilligers bij De Beukelaar.

“Een paar keer per week kom ik naar De 

Beukelaar en De Boog. Ik verzorg dan de 

koffi e, doe een spelletje met bewoners, 

maak een praatje of ga mee wandelen.” 

Eens per 14 dagen staat de Beweegtuin op

het programma en is Janneke samen met 

Corrie van de partij. “De bewoners vinden 

de Beweegtuin erg leuk en doen er altijd 

heel erg hun best. Neem Nel, zij doet altijd

goed mee en luistert naar de bedoeling 

van de oefening.” Nel: “Bewegen is 

goed voor me en ik vind het leuk.”

Ook Ko (82!) beweegt 

mee, met zijn rollator. Als 

hij niet mee kan doen met 

de oefeningen, loopt hij 

een rondje rond het veld. 

“Het komt allemaal goed “Het komt allemaal goed 

als we God mee mogen 

hebben,” zegt hij.

Magda is de snelste van 

allemaal, zij loopt de 

meeste rondjes. Op één 

van de toestellen vindt ze 

de oefeningen pittig: “Als 

ik achteruit moet lopen is ik achteruit moet lopen is 

dat wel eng, dan moet er 

iemand naast me staan!”

Adrie vindt de beweeg-

tuin leuk, vooral over de 

houten brug lopen en 

met de bal overgooien 

gaat hem goed af.

Vrijwilligster Corrie Boone en Magda 

rusten even uit.

Wilma doet haar best met het balspel.
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