Samen op stap

Cursussen en activiteiten voor 55-plussers

2019 / 2020

Kunst en creatief
Creatief bezig zijn stopt niet bij ouder
worden. Bij WVO Zorg kunt u terecht voor
creativiteit en kunstzinnigheid. Dit is niet
alleen leuk en ontspannend, maar geeft
ook zin en voldoening. Bent u graag
creatief bezig? Dan bent u van harte welkom bij onze workshops of in een van
onze creatieve ruimtes.

Workshop Poëzie
U maakt kennis met de wondere wereld van de poëzie en ontdekt sonnet,
haiku, elfje, rondeel en limerick. Maar u gaat ook zelf aan de slag, want in
ieder mens schuilt immers een dichter(es).
Datum:
dinsdag 17 september 2019 en 28 januari 2020
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: € 9,- (€ 7,50 met de WVO Voordeelpas)
Docent: 	Meer informatie of aanmelden bij Ans Leek via
0118 - 641 767 of ansleek@zeelandnet.nl.
Oriëntatiecursus Kunst en Cultuur
Deze oriëntatiecursus is bedoeld voor 50-plussers die graag wat meer
willen weten over kunst en cultuur. Op een speelse wijze maakt u kennis
met schilder- en beeldhouwkunst, poëzie, muziek en architectuur.
Start:
dinsdag 24 september 2019 en 4 februari 2020
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 30,- voor 3 lessen (€ 27,50 met de WVO Voordeelpas)
Docent: 	Meer informatie of aanmelden bij Ans Leek via
0118 - 641 767 of ansleek@zeelandnet.nl.
Na afloop van de 3 workshops Kunst & Cultuur kunt u deelnemen aan de
historische stadswandeling door Middelburg en de Kunst &
Cultuurwandeling door Vlissingen (kosten: € 5,- per wandeling).

Creatief in onze ateliers
U bent van harte welkom in een van onze boetseerateliers. U gaat hier aan de
slag gaan met uw creatieve ideeën. Voor boetseerders met geen of weinig
ervaring is er begeleiding en zijn er inspirerende voorbeelden. Tijdens de lessen
werken we met verschillende soorten klei, meer dan veertig kleuren glazuur,
zelfgemaakte keramiekverf en pigmenten. Daarnaast bieden we ook
schilderlessen aan waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten verf
en andere materialen. Ook bij deze lessen is begeleiding aanwezig.
Het Atelier in Ter Reede
Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en op
vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur zijn er boetseerlessen in Het Atelier in
Ter Reede.
De Werkplaats in Scheldehof
Op donderdagmiddag vindt de boetseerles plaats in De Werkplaats in Scheldehof
van 13.30 tot 15.00 uur. Op maandagochtend kunt u schilderen in De Werkplaats
in Scheldehof van 10.30 tot 12.00 uur.
Kosten
U betaalt € 7,- per les. Dit is exclusief klei, maar inclusief het bakken en glazuren
van uw werkstuk.
Meer informatie?
Kijk op de Facebookpagina’s www.facebook.com/hetatelier-terreede en
www.facebook.com/dewerkplaatsscheldehof, loop eens binnen of neem
contact op met Yvonne de Wolff (Het Atelier) of Katrien Vasiljoek-Bourez
(De Werkplaats) via 0118 - 448 448.

Nieuw!

Cursus Oude Culturen
Bent u geïnteresseerd in de boeiende beschavingen die lang geleden zijn
verdwenen en wilt u meer leren over oude culturen? Schrijf u dan in voor de
cursus Oude Culturen. U leert over het oude Egypte met farao’s en de
piramiden, het klassieke Griekenland, de Romeinen en de bakermat van onze
Westerse beschaving. Ontdek de culturen, samen met uw medecursisten, op
een speelse, toegankelijke manier en ontdek de verbanden tussen de oude
klassieke culturen en de hedendaagse kunst.

Start: 	dinsdag 22 oktober 2019 en
3 maart 2020
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie: 	Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs:	€ 65,- voor 8 lessen (€ 60,- met de WVO Voordeelpas)
Docent: 	Meer informatie of aanmelden bij Ans Leek via
0118 - 641 767 of ansleek@zeelandnet.nl.

Wegwijs op
de computer
Contacten onderhouden met de (klein)kinderen, de krant lezen, muziek
op zoeken of zelf het internet ontdekken. In onze cursussen leert u de
basisvaardigheden waardoor u plezier krijgt in het werken met de
computer, tablet of smartphone. Geschikt voor 55-plussers die weinig
tot geen ervaring hebben.

Nieuw!
Basiscursus Windows 10
Leer veilig e-mailen en internetten, bestanden openen en
opslaan en programma’s en apps opstarten en afsluiten.
Leslaptops zijn aanwezig.
Datum:
vrijdag 20 september 2019 en 7 februari 2020
Tijd:
09.30 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 85,- voor 10 lessen (€ 80,- met de WVO
Voordeelpas) excl. boek
Basiscursus Tablet (Samsung)
Leren werken met de tablet, e-mailen en internetten,
apps downloaden, openen en afsluiten en over instellingen
en beveiliging. U dient uw eigen tablet mee te nemen.
Datum:
dinsdag 3 september 2019 en 4 februari 2020
Tijd:
09.30 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 70,- voor 10 lessen (€ 65,- met de WVO
Voordeelpas)
Basiscursus Smartphone
In deze cursus leert u o.a. hoe u in contact blijft met uw
(klein)kinderen en foto’s maakt met uw smartphone. In een
kleine groep en op uw eigen tempo maakt u kennis met de
mogelijkheden die uw smartphone u kan bieden.
Datum:
dinsdag 3 september 2019 en 4 februari 2020
Tijd:
12.30 - 14.30 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 35,- voor 5 lessen (u dient uw eigen
smartphone mee te nemen)
Basiscursus iPad en iPhone
Leer veilig werken met de iPad en iPhone, zoals e-mailen
en internetten, apps downloaden, openen en afsluiten. U
dient uw eigen iPad en iPhone mee te nemen.

Datum:
woensdag 2 oktober 2019 en 5 februari 2020
Tijd:
09.30 - 12.00 uur
Locatie:
Willibrord, Bachtensteene 14 in Middelburg
Cursusprijs: 	€ 70,- voor 10 lessen (€ 65,- met de WVO
Voordeelpas)
Basiscursus iPad i.s.m. Scalda
De lessen van deze iPad-cursus worden verzorgd door
studenten van Scalda. Zij staan u persoonlijk bij, waardoor
u direct uw vragen met hen kan doornemen. Deze cursus
is geschikt voor de beginnende iPad-gebruiker. Eventuele
vragen over uw iPhone worden direct behandeld.
Datum: 	8 maandag- en donderdagochtenden,
start 7 oktober 2019
Tijd:
09.30 - 11.30 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 60,- voor 8 lessen (iPad in bruikleen) en
€ 50,- (eigen iPad)
Computerles op maat (Windows, iPad, tablet en/of
smartphone)
Als u vanwege een fysieke beperking of mantelzorgtaak
niet kunt deelnemen aan een groepscursus, maar toch
graag een computercursus wilt volgen, dan kunt u in
aanmerking komen voor computerles aan huis.
Datum:
in overleg met de docent
Tijd:
1 uur per les in overleg met de docent
Locatie:
bij u thuis
Cursusprijs: Na aanmelding komt de docent bij u langs
voor een kennismaking. Op basis van uw wensen en
mogelijkheden zal hij of zij een voorstel doen voor het
aantal benodigde lessen. Voor 8 lessen op maat betaalt u
€ 64,- (€ 60,- met de WVO Voordeelpas)

Workshop Digitaal veilig i.s.m. Scalda
Hoe veilig is uw computer/tablet of telefoon? Een
virusscanner biedt niet altijd de garantie van een virusvrij
apparaat. In deze korte workshop wordt de veiligheid van
uw computer, tablet of telefoon onder de loep genomen.
Deze workshop is opgezet in samenwerking met
studenten van Scalda. Samen met u controleren zij of alle
updates aanwezig zijn en alles functioneert zoals het
hoort. Daar waar nodig zal het systeem verbeterd worden.
U krijgt handige tips om uw computer, tablet of telefoon zo
goed mogelijk te beveiligen.
Datum:
dinsdag 3 december 2019
Tijd:
09.30 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 te Vlissingen
Kosten:
€ 9,- (€ 7,50 met de WVO Voordeelpas)

Digicafé
Met al uw vragen over het gebruik van uw tablet,
laptop, pc of smartphone bent u elke vierde
woensdag van de maand welkom in het Digicafé
in Ter Reede. U kunt vrijblijvend binnenlopen
tussen 14.00 en 16.00 uur. Medewerkers geven
handige tips om de mogelijkheden van uw
tablet, pc, laptop of smartphone optimaal te
benutten. Neemt u wel uw eigen tablet, laptop
of smartphone mee.
De toegang is gratis en aanmelden is niet
nodig. Het Digicafé wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bibliotheek Vlissingen.

De WVO Voordeelpas
Bij WVO Zorg krijgt u volop voordeel via de WVO
Voordeelpas. De pas is een persoonsgebonden
voordeelpas waarmee u leuke kortingen en extra services
bij verschillende bedrijven en winkels ontvangt. De pas
wordt gratis verstrekt aan alle klanten, medewerkers en
vrijwilligers van WVO Zorg. Bent u geen klant van WVO

Zorg, maar wilt u wel graag genieten van de voordelen
van de WVO Voordeelpas? Dan kunt u de pas voor slechts
€ 7,50 per jaar aanvragen bij WVO Zorg door dit op het
aanmeldformulier aan te vinken. Als u zich aanmeldt voor
een cursus, wordt de (eventuele) korting direct verrekend
in de cursusprijs.

Algemene cursusvoorwaarden
Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor een cursus
door het aanmeldformulier op te sturen
of af te geven bij de receptie van Ter
Reede. Voor enkele cursussen dient u
zich rechtstreeks aan te melden bij de
docent. Als dit het geval is, staat dit bij
de cursusinformatie vermeldt. Zodra u
van ons een bevestiging krijgt, staat u
ingeschreven. Als er onvoldoende
deelnemers zijn om de cursus te laten
doorgaan of als er een wachtlijst is,
laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

keer voor aanvang van de cursus
afgeschreven. Indien u geen
machtiging afgeeft, krijgt u een factuur
van ons en betaalt u € 2,50
administratiekosten bovenop de
cursusprijs. Als u zich aanmeldt voor
een beweeggroep schrijft u zich in voor
het gehele cursusjaar. De contributie
wordt in 3 termijnen afgeschreven. Als
u halverwege het seizoen instroomt,
wordt de contributie naar rato
verrekend.

Betalen
WVO Zorg werkt met automatische
incasso. Op het aanmeldformulier kunt
u een machtiging ondertekenen voor
automatische incasso. Als de cursus
doorgaat, wordt het bedrag in één

Afmelden
Als u zich wilt afmelden, dient u dit
schriftelijk of per e-mail te doen via
samenopstap@wvozorg.nl. U ontvangt
van ons een bevestiging van uw
afmelding. Afhankelijk van wanneer u

opzegt, kunnen hier kosten aan
verbonden zijn. Als deelnemer aan een
beweeggroep dient u rekening te
houden met een opzegtermijn van 1
maand ingaande per de eerste van de
maand. Het eventueel teveel betaalde
cursusgeld zal binnen 4 weken worden
teruggestort. Annulering (zonder
kosten) na inschrijving voor een cursus,
is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor
aanvang van de cursus. Als u binnen 2
weken voor aanvang van de cursus
annuleert, worden administratiekosten
à € 15,- in rekening gebracht. Bij
annulering na aanvang van een cursus
wordt géén restitutie van het betaalde
cursusgeld verleend en blijft de
verplichting bestaan het volledige
cursusgeld te betalen.

Meer weten?
Heeft u vragen over het cursus- en
activiteitenaanbod of over de
cursusvoorwaarden? Of wilt u een
gratis proefles volgen voor een
beweegactiviteit? Samen op stap is
telefonisch bereikbaar op
0118 - 448 329 of per e-mail via
samenopstap@wvozorg.nl. Bij de
samenstelling van ons cursus- en
activiteitenaanbod laten wij ons zoveel
mogelijk leiden door uw wensen en
voorkeuren. Regelmatig verschijnen er
nieuwe activiteiten op het programma.
Voor het meest actuele overzicht kijkt u
op www.wvozorg.nl/samenopstap. Hier
vindt u ook de uitgebreide algemene
voorwaarden.

Clubs en
verenigingen
Op de verschillende locaties van WVO Zorg
organiseren wij optredens, concerten,
modeshows, bingo’s en markten. Daarnaast zijn
er diverse clubs en verenigingen actief waar u
onder meer kunt handwerken, biljarten,
koersballen, klaverjassen en bridgen.
U bent van harte welkom om deze activiteiten te
bezoeken. Kijkt u voor het actuele aanbod op
www.wvozorg.nl/samenopstap of neem contact
op met Samen op stap voor de mogelijkheden via
0118 - 448 329 of samenopstap@wvozorg.nl.

Woonzorgcentra van
WVO Zorg
Scheldehof
Peperdijk 263
4381 EN Vlissingen

De Gouwe Tuyn
Gouwestraat 129
4388 RB Oost-Souburg

Ter Reede
Vredehoflaan 370
4382 CJ Vlissingen

Nieuw
Bachtenpoorte
Oranjeplein 80
4388 AH Oost-Souburg

Theo van Doesburg
Dr. Ottestraat 1 t/m 95
4382 LV Vlissingen

Brasserie Willibrord
Bachtensteene 14
4331 AC Middelburg

Getij
Oosterscheldestraat 18b
4335 PH Middelburg

Eten bij
WVO Zorg
Vindt u het fijn om samen met anderen te eten?
U kunt dagelijks aanschuiven aan een gezellig
gedekte tafel in de woonzorgcentra van WVO
Zorg tussen 12.00 - 13.30 uur. U betaalt een vaste
menuprijs. U kunt binnenlopen bij de locatie voor
meer informatie. Reserveren is niet noodzakelijk.
In Ter Reede en Scheldehof (Vlissingen) en in
Willibrord (Middelburg) is een Brasserie
gevestigd. U kunt er terecht voor een drankje of
lekkere maaltijd. In Ter Reede kunt u ook
dineren. Kijk voor het menu op
www.wvozorg.nl/samenopstap.

Samen op stap met de bus
Een vaartocht, een bezoek aan een stad of museum of op de
mooiste plekken lunchen. Met de Samen op Stap bus van
WVO Zorg gaat u eropuit, samen met andere 55-plussers uit
de gemeente Vlissingen en Middelburg.

de supermarkt. Een vrijwilliger begeleidt u. Iemand die u
een arm geeft of de boodschappen voor u draagt. Na
afloop wordt samen koffie gedronken. De prijs voor een
boodschappenrit is € 5,- (excl. consumptie).

Gaat u mee?
Wanneer u mee gaat, wordt u thuis opgehaald. De
chauffeur en de begeleider helpen u daar waar mogelijk
tijdens het uitje. De uitjes zijn wisselend. Denk aan een
bezoek aan een theetuin, de kust of een rondrit door de
provincie. Na afloop wordt u weer thuisgebracht.

Vrienden van de bus
Om ervoor te zorgen dat de bus ook in de toekomst kan
blijven rijden en ouderen die zelfstandig wonen mee
kunnen blijven gaan met betaalbare en gezellige
uitstapjes, is er de ‘vrienden van de bus’.

Samen boodschappen doen
Op maandag- en donderdagmiddag en één keer per twee
weken op vrijdagmiddag, rijdt de Samen op stap bus naar

Plezierig ouder
worden
Wanneer u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige
veranderingen zijn prettig. U krijgt kleinkinderen of u heeft
meer tijd voor leuke dingen. Maar er zijn ook minder prettige
veranderingen. Hoe kunt u grip houden op uw leven en uw
leven meer glans geven?
Geheugencursus
In deze cursus leert u beter om te gaan met het geheugen.
U leert wat de verschillende vormen van vergeetachtigheid
zijn en krijgt volop tips om de dingen beter te onthouden.
Datum:
maandag 23 september 2019 en 3 februari 2020
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 65,- voor 8 lessen
(€ 60,- met de WVO Voordeelpas)
Docent: 	Meer informatie of aanmelden bij Ans Leek via
0118 - 641 767 of ansleek@zeelandnet.nl.

Draagt u of uw familie de bus een warm hart toe, dan is
er de mogelijkheid een financiële bijdrage te geven. U
kunt al vriend van de bus worden vanaf een bedrag van
€ 25,- per jaar.

De vreugde van het mediteren
Onder begeleiding kunt u wekelijks oefenen in
stiltemeditatie en het ervaren van de stilte.
Datum:
wekelijks op maandagavond
Tijd:
19.00 - 20.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 6,50 per maand
(€ 6,- met de WVO Voordeelpas)
Docent: 	Meer informatie of aanmelden bij
Henny van de Wouw via 0118 - 461 596 of
hvwousli@zeelandnet.nl.
Verkorte EHBO/Reanimatie/AED-cursus
Praktische cursus waarin u leert hoe u eerste hulp kunt
toepassen bij bijvoorbeeld bloedingen, brandwonden,
verslikking en ander letsel. In de cursus wordt aandacht
besteed aan reanimatie en AED en aan het herkennen van
diverse ziektes, zoals suikerziekte en een beroerte.
U ontvangt een certificaat van deelname.
Datum:
woensdag 25 september 2019 en 4 februari 2020
Tijd:
09.00 - 11.30 uur of 19.00 – 21.00 uur

Aanmelden of benieuwd naar alle uitjes die de
komende tijd op de agenda staan?
Kijk op www.wvozorg.nl/samenopstap of vraag telefonisch
het programmaboekje aan met alle uitstapjes en prijzen.
Met de WVO Voordeelpas ontvangt u € 0,50 korting op
een uitje. U kunt zich opgeven voor uitjes via
0118 - 448 329 (maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 uur tot 12.00 uur) of een e-mail sturen naar
samenopstapbus@wvozorg.nl.

“Ik kijk altijd uit naar de dagjes uit. In de bus is het gezellig
onderling. De chauffeur en begeleidster doen er alles aan
om voor iedereen een fantastisch uitje van te maken.”
Conny, 78 jaar

Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 50,- voor 6 lessen
(€ 45,- met de WVO Voordeelpas)
Docent:
Matty van de Gruiter-van Offenbeek
Verkorte EHBO/Reanimatie/AED-cursus
(2-daagse herhalingscursus)
Tijdens deze praktische cursus worden de basis
toepassingen van EHBO herhaald. Zo komen verbanden
leggen aan bod en wordt een dagdeel besteed aan
reanimatie. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen,
dient u eerder de verkorte EHBO/Reanimatie/AED-cursus
via WVO Zorg gevolgd te hebben.
Datum:
woensdag 13 en 20 november 2019
Tijd:
09.00 - 11.30 uur of 19.00 - 21.00 uur
Locatie:
Ter Reede, Vredehoflaan 370 te Vlissingen
Cursusprijs: 	€ 20,- voor 2 lessen (€ 15,- met de
WVO Voordeelpas)
Docent:
Matty van de Gruiter-van Offenbeek

Gezond en fit

Gratis proefles
U kunt zich het gehele jaar door aanmelden voor een gratis
beweegles. De lessen lopen van september tot en met mei/juni.
In de schoolvakanties en zomermaanden is er in principe geen les.
Neem contact met ons op als u vrijblijvend een proefles wilt volgen
om zelf te ervaren hoe fijn samen bewegen kan zijn. U kunt ons
bereiken via telefoonnummer 0118 - 448 329.

Samen met leeftijdgenoten bewegen om zo gezond en fit te blijven! Wij bieden
verschillende beweegactiviteiten aan in Vlissingen en Middelburg onder leiding van
ervaren en deskundige docenten, die rekening houden met de (individuele) mogelijkheden van de deelnemers. Alles op uw eigen tempo binnen een gezellige groep.

Middelburg

Beweeggroep
Contributie: v.a. € 117,- per seizoen (36 lessen à € 3,25)
maandag
09.30 - 10.15 uur
Wijkcentrum Vergulde Baars
dinsdag
09.30 - 10.15 uur
Gymzaal St. Laurens
dinsdag
10.00 - 11.00 uur
Wijkcentrum Hof van Buren
dinsdag
11.30 - 12.30 uur
Sporthal de Blikken Arnemuiden
dinsdag
13.30 - 14.15 uur
Wijkcentrum Het Palet
dinsdag
15.00 - 15.45 uur
Gymzaal H. Dunantlaan
woensdag
15.00 - 15.45 uur
Gymzaal Nieuw en St Joosland

Club VIEF

Recreatieve sportgroepen
Contributie: € 126,- per seizoen (36 lessen à € 3,50)
Volleybal € 90,- (zelfstandig 36 lessen)
maandag
13.30 - 15.00 uur
Sporthal De Kruitmolen (volleybal)
woensdag
09.30 - 10.30 uur
Sporthal De Kruitmolen
woensdag
10.30 - 11.30 uur
Sporthal De Kruitmolen

Wilt u genieten, plezier hebben én gezond in het leven staan? Dan voelt
u zich vast thuis bij beweegcentrum Club VIEF in Ter Reede in
Vlissingen. U kunt bij VIEF terecht voor:
• Individuele fitness: sporten onder deskundige begeleiding als u
het uitkomt
• Groepslessen: o.a. Circuittrainingen, Yoga, Spinning, Pilates en Tai Chi
• Metingen: o.a. glucose, cholesterol, bloeddruk en
lichaamssamenstelling
• Unieke laagdrempelige lessen: o.a. rustige groepstrainingen,
rollatorfitness en yoga in de stoel
• Buitenactiviteiten: wandelgroepen voor beginners en gevorderden,
Nordic Walking tochten en fitness in de buitenlucht
•G
 ratis proefles

Linedance
Contributie: € 127,50 per seizoen (34 lessen à € 3,75)
woensdag
09.30 - 11.30 uur
Wijkcentrum Het Palet
Yoga en mindfulness
Contributie: € 160,- per seizoen (32 lessen à € 5,00)
donderdag
09.30 - 10.15 uur
Wijkcentrum Het Palet (yoga)
donderdag
10.30 - 11.15 uur
Wijkcentrum Het Palet (yoga)
donderdag
12.45 - 13.45 uur
´t Pand, Kerksteeg (mindfulness & yoga)
donderdag
14.00 - 15.00 uur
´t Pand, Kerksteeg (mindfulness & yoga)

Benieuwd naar alle sportactiviteiten van Club VIEF?
Bekijk het lesaanbod op www.clubvief.nl. Op de website vindt u ook de
openingstijden en abonnementsprijzen.

Vlissingen

Beweeggroep
Contributie: € 117,- per seizoen (36 lessen à € 3,25)
maandag
11.00 - 11.45 uur
De Kwikstaart, Oost-Souburg
dinsdag
11.00 - 11.45 uur
Ter Reede
dinsdag
15.15 - 16.00 uur
Theo van Doesburg
donderdag
13.30 - 14.15 uur
Ter Reede

Cursus Valpreventie, sta stevig in uw schoenen
In de cursus valpreventie leert u valrisico’s te signaleren en hier op in
te spelen. Een val kan vergaande gevolgen hebben. Wilt u dit graag
voorkomen, neem dan deel aan de cursus valpreventie. Door deze
cursus bouwt u zelfvertrouwen op waardoor u steviger in uw
schoenen komt te staan. Deze cursus wordt gegeven in
samenwerking met Club VIEF.
Datum:
donderdag 5 september 2019
Tijd:
14.00 - 15.00 uur
Locatie:
Club VIEF, Ter Reede, Vredehoflaan 370 in Vlissingen
Cursusprijs: € 32,- voor 8 lessen (€ 30,- met de WVO Voordeelpas)
Docent:
Sjaak Roelse

Volksdans
Contributie: € 127,50 per seizoen (34 lessen à € 3,75)
woensdag
14.00 - 16.00 uur
Ter Reede
Qi Gong
Contributie: € 120,- per seizoen (32 lessen à € 3,75)
vrijdag
09.30 - 10.30 uur
Pablo Picassoplein

Aanmeldformulier cursussen
Ik meld mij aan voor de cursus ...................................................................................................................
Startdatum

…................................................................................................................

Persoonlijke gegevens:
M/V

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• WVO Zorg om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor communicatie omtrent de 		
cursussen en beweegactiviteiten Bij afmelding worden uw gegevens gewist. Voor meer 		
informatie zie privacyverklaring op wvozorg.nl, en
•	om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven wegens door WVO Zorg geleverde producten en diensten, en
•	uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van WVO Zorg.
Het bedrag zal 3 dagen voor aanvang van de cursus geïncasseerd worden van uw rekening.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Het machtigingskenmerk is gelijk aan de laatste 10 cijfers van uw IBAN.

Voorletters en achternaam

………………..……………………………………………....................................

Adres

...................................................................................................................

Postcode en woonplaats

...................................................................................................................

E-mailadres

...................................................................................................................

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ben bekend met de betalingsen annuleringsvoorwaarden.

Telefoonnummer

...................................................................................................................

IBAN-nummer

..............................................................................................................

Geboortedatum

……-…..…-…………..

Ten name van

..............................................................................................................

Vink a.u.b. één van onderstaande opties aan:
O 	Ik ben WEL in bezit van de WVO Voordeelpas, de voordeelpas van WVO Zorg,
en ontvang de korting op de cursusprijs die in deze uitgave staat vermeld.
O Ik ben NIET in bezit van de WVO Voordeelpas, en betaal de volledige cursusprijs.
O 	Ik ben NIET in bezit van de WVO Voordeelpas, maar wil deze wel graag aanvragen.
Ik begrijp dat, naast de cursusprijs, een bedrag van € 7,50 (prijs van de WVO Voordeelpas
voor een jaar) geïncasseerd wordt van mijn rekening. Ik ontvang direct de korting op de
cursusprijs die in deze uitgave staat vermeld.

Handtekening van de rekeninghouder:

Plaats en datum:

............................................................................

..............................................................

O 	Ik wil liever per factuur betalen i.p.v. automatische incasso. Ik begrijp dat
er dan, naast de cursusprijs, € 2,50 administratiekosten per factuur
worden gerekend.
Stuur a.u.b. dit aanmeldformulier in een voldoende gefrankeerde envelop
naar WVO Zorg, t.a.v. Samen op stap, Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen.
U kunt het formulier ook afgeven bij de receptie in Ter Reede.

Samen op stap | Vredehoflaan 370 | 4382 CJ Vlissingen | T 0118 – 448 329 | E samenopstap@wvozorg.nl | wvozorg.nl/samenopstap

