Heb je ook zo’n zin het voorjaar en de zomer?

Heerlijk naar buiten, fijn bewegen en tegelijk werken aan je conditie door lekker te
wandelen. Geef jezelf een cadeau en neem deel aan het wandelproject Elke Stap Telt,
‘s-Heerenhoek. Borsele Beweegt organiseert i.s.m. tennisvereniging ’s-Heerenhoek dit
wandelproject. Of je nu je conditie wilt verbeteren, extra wilt bewegen of het gewoon
fijn vindt om samen te wandelen. Beweeg met ons mee, jong en oud, lid of geen lid,
samen met je buurvrouw, vriendin of partner, iedereen is welkom. Kom en doe mee!

Praktische informatie:
·
Startavond: 2 april. Tijdens deze avond maak je kennis met het wandel-project,
kun je je direct inschrijven en wordt er een wandeltest afgenomen.
Na deze avond gaan we samen van start!
De laatste avond is 4 juni. Deze wordt feestelijk ingekleed.
·
We wandelen wekelijks samen op de dinsdagavond van 19.00-20.00 uur:
9, 16, 23, 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei .
·
Locatie: kantine tennisvereniging ’s-Heerenhoek, Pastoor Fronhoffstraat 3b,
‘s-Heerenhoek
·
Aanmelden verplicht, graag voor/op 28 maart o.v.v. je naam– en adresgegevens
naar leefstijlcoach@borsele.nl of via een telefoontje naar
T (0113) 238 383, (06) 52 56 09 40 (appen mag ook).
·
Deelname: € 12,50 p.p. incl. 2 bijeenkomsten, 8 wandelavonden,
1 consumptie per avond, een afsluitende gezellige avond en gebruik (met
mogelijkheid tot aankoop) van een goede stappenteller.
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