
WELZIJN 
OP RECEPT

“De start voor een betere 
gezondheid & meer geluk!”

ervanda
Sociaal Werk

WAT vooR AcTIvITeITen 
KUnT U Doen?

Sport en bewegen
Regelmatig bewegen is gezond voor uw 
lichaam en maakt u ook mentaal sterker. 
Daarnaast geeft het u weer energie!  

Kunst en cultuur
Kijken of luisteren naar kunst of muziek. 
Of misschien wilt u liever zelf aan de 
slag. Leuk en ontspannend!

Vrijwilligerswerk
Iets doen voor een ander is fijn! Niet 
alleen ontmoet u nieuwe mensen, u kunt 
ook van waardevolle betekenis zijn. 

Ontmoeten
Wilt u uw wereld vergroten? Sluit aan bij 
onze ontmoetingen en wie weet ontstaan 
er wel mooie nieuwe vriendschappen! 

Ontdekken en doen
In onze gemeente kunt u deelnemen aan 
diverse spelletjes of creatief aan de slag. 
Er zijn mogelijkheden genoeg! 

Andere activiteit
Geen passende activiteit gevonden? 
Dan gaan we samen op zoek naar een 
andere activiteit die beter bij u past. 

“Het gaat een stuk 
beter met me, meer 
zelfvertrouwen, 
sterker en daadkrachtiger. 
Ik heb ook meer 
vertrouwen in andere 
mensen gekregen. 
Ik voel me een stuk 
beter dan voorheen.”

Man, 47 jaar

De SpoRTcoAcHeS 
AAn HeT WooRD

“Sporten of aan een activiteit meedoen is 
zoveel meer dan alleen datgene. De nieuwe 
dingen die u leert, nieuwe mensen die u leert 
kennen en het plezier dat u eraan beleeft!”

Sportcoach Maarten Hendrickx
m.hendrickx@servanda.nl | 06-82313592

“In mijn ogen is er geen kind dat niet graag 
beweegt, mits het past binnen zijn/haar 
mogelijkheden én op maat wordt aangeboden.”

Sportcoach Wesley van Gurp
w.vangurp@servanda.nl | 06-82322635

Scheldestraat 1 | 3371 SV in Hardinxveld-Giessendam

InTeReSSe?
Enthousiast geworden over het programma? 
Neem dan contact op met één van de sport-
coaches van Servanda! /servandahardinxveld    /servandasociaalwerk    /VrijwilligHveld
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WAT IS 
WelzIjn op RecepT?

Heeft u na een moeilijke 
periode en tegenslagen 
moeite om opnieuw een  

vitale draai aan het leven te  
geven? Wilt u graag iets doen  
om u beter en sterker te voelen, 
maar geen idee hoe? Neem dan 
deel aan Welzijn op Recept! 

Welzijn op Recept geeft net dat ene duwtje  
in de rug om uw leven weer een positieve  
wending te geven. Zodat u weer energie krijgt, 
gaat stralen, zinvol bezig bent en nieuwe  
waardevolle contacten kunt leggen. 

Samen met de sportcoach van Servanda  
onderzoekt u waar u energie van krijgt. Welke 
interesses, talenten en ambities u heeft. Aanslui-
tend kijken we aan welke welzijnsactiviteit u deel 
kunt en wilt nemen. Er is altijd wel een activiteit 
die past, ongeacht uw leeftijd! Met elkaar gaan 
we voor een betere gezondheid en meer geluk!

WelzIjn op RecepT 
STAp vooR STAp

Door uw zorgverlener heeft u interesse 
gekregen in het programma Welzijn op 
Recept. 

U krijgt een doorverwijzing van uw zorg-
verlener en ontvangt een welzijnsrecept.

Met dit welzijnsrecept op zak maakt u 
een afspraak met de sportcoach van 
Servanda.  

Samen met de sportcoach verkent u 
welke welzijnsactiviteit energie geeft en 
bij u past. 

U meldt zich aan voor een activiteit,  
eventueel met hulp van de sportcoach. 

Na vier weken, drie maanden én zes 
maanden bespreekt u samen met de 
sportcoach hoe het met u gaat en hoe 
de activiteit bevalt. Mocht de activiteit 
niet bevallen, dan kunt u tijdens deze 
momenten eventueel switchen. 

“Mijn kijk op 
mensen is positief 

veranderd en 
breder geworden. 

Ik heb een gevoel 
van welbevinden 

gevonden doordat 
ik me geliefd voel 

en zeker ook 
gewaardeerd.  

Ik voel me gelukkig 
omdat ik wat kan 

bijdragen aan de 
samenleving.”

Vrouw, 28 jaar


