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Bewegen in
d’Amandelhof
Fysiek én mentaal fit

Regelmatig bewegen heeft
een positieve invloed op
uw gezondheid, zowel
fysiek als mentaal.

Bewegen in d’Amandelhof
Gezond voelen binnen de beperkingen die ouderdom
nu eenmaal met zich meebrengt, is een groot goed.
Actief blijven en bewegen is hierbij heel belangrijk.
Het heeft een positief effect op de eigenwaarde en
op de lichamelijke conditie. Bovendien biedt het u de
gelegenheid om in contact te komen met uw omgeving.
En, ook niet onbelangrijk: zonder beweging en prikkels
gaat het verstandelijk vermogen sneller achteruit.
Het is goed om te beseffen dat bewegen niet alleen zit in een
uurtje fysiotherapie of een (lange) wandeling. Juist de alledaagse handelingen kunnen verschil maken. Het loopje naar de
receptie om uw post te halen, zelf koffie zetten, de trap nemen
in plaats van de lift. De mogelijkheden zijn eindeloos. In deze
folder hopen wij u te inspireren om ook in beweging te komen
of te blijven.

Waarom is bewegen belangrijk?
Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Er zijn allerlei redenen waarom
beweging zo belangrijk is. We noemen er een paar:
1. Bewegen bevordert mentaal welbevinden
Bewegen is goed voor mensen: het activeert lichamelijke en
geestelijke processen. En het geeft niet alleen meer energie,
maar biedt ook een kans om andere mensen te leren kennen
of om er eens op uit te gaan. Door (meer) in beweging te blijven
kunt u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden.
2. Bewegen voorkomt vallen
Uit onderzoek blijkt dat ouderen die in beweging blijven, minder vaak vallen dan ouderen die niet of nauwelijks bewegen.
Door spierkracht te ontwikkelen en uw balans te verbeteren,
loopt u minder risico op vallen.

3. Bewegen vertraagt dementie
Bewegen is goed voor mensen met dementie. Dat staat vast.
Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door te bewegen
brengt u de hersenen ook in beweging. Daarmee kan dementie
niet gestopt worden, maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren.

Bewegen in d’Amandelhof
In woonzorgcentrum d’Amandelhof worden allerlei activiteiten
georganiseerd om met elkaar (meer) plezier in bewegen te krijgen. Ook zijn er een aantal bewegingsapparaten aanwezig waar
u gebruik van kunt maken.
Wat organiseren we?
Iedere woensdagmorgen organiseren wij – na een lekker bakje
koffie – in samenwerking met een fysiotherapeut bewegen voor
ouderen. We starten met wat opwarmingsoefeningen, waarna
we met elkaar een spel doen. Denk hierbij aan een balspel,
kegelen, een parachutedoek, hoepels of jeu de boules. Zo bent
u niet alleen in beweging, maar is er ook onderling contact met
anderen.
Wat hebben we in huis?
Er zijn diverse beweegapparaten waar u gebruik van kunt
maken. Denk hierbij aan een loopbrug, een hometrainer en een
hefapparaat voor de armen. Op de hometrainer maakt u een
interactieve fietstocht door steden in binnen- en buitenland.
Er zijn verschillende routes beschikbaar. Op kruispunten kunt
u zelf kiezen of u links- of rechtsaf gaat, waardoor een stad
op veel manieren te verkennen is. Een leuke manier om het
plezier in bewegen te vergroten. Want: als u stopt met fietsen,
stopt ook het beeld. Doorfietsen dus! In de huiskamers maken
we regelmatig gebruik van de beweegtafel. Door middel van
lichtprojecties worden bewegende beelden op een tafel geprojecteerd zoals spreekwoorden en bloemen. Dit stimuleert handen armbewegingen en roept enthousiasme op bij het wegvegen
van de bladeren en het herkennen van bloemen. Gesprekken
over vroeger komen op gang. Dit spel stimuleert zowel lichaam
als geest. En het belangrijkste: het is goed voor het welbevinden!
Andere mogelijkheden
Achter het woonzorgcentrum bevindt zich een prachtige tuin,
waar u heerlijk kunt wandelen. En met een beetje geluk ziet u

tijdens uw wandeling een heel aantal konijntjes door de tuin
huppelen. Is wandelen niet (meer) mogelijk? Reserveer dan
onze rolstoelfiets! Een fijne manier om naar buiten te gaan en
zo samen te genieten van de gezonde buitenlucht.
Samen bewegen
Komt u op bezoek bij een bewoner in d’Amandelhof? Probeer
dan eens samen één van onze bewegingsactiviteiten uit. Samen
is nu eenmaal gezelliger dan alleen! Reserveer bij het servicepunt of informeer bij een activiteitenbegeleider of u een spel
kunt lenen. Veel beweegplezier gewenst!

Bewegen is onderdeel van het dagelijks leven in d’Amandelhof. We stimuleren ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven en te blijven bewegen. Denk hierbij aan zelf het gezicht
wassen, een kleine afstand lopen, het gebruik van de hometrainer of deelname aan het bewegen voor ouderen. Deze
dingen staan beschreven in het zorgleefplan van de cliënt, een
plan waarin de afspraken rond zorg- en dienstverlening zijn
opgenomen, gericht op de gezondheid en het welbevinden van
de cliënt.

Cedrah locaties
Waar vindt u ons?
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties
in Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze
locaties zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en
diensten wij op de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof

Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 – 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

Woonzorgcentrum
Rehoboth

Woonzorgcentrum
Beth-San

Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 – 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 – 420 98 06
e rehobothrotterdam@
cedrah.nl

Kleinschalig wonen Hebron

Woonzorgcentrum Nebo

Algemeen

Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 – 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 – 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Seniorencomplex Marnixflat

Serviceflat Avondrust

Zorg Informatie Punt

Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 – 482 90 28
e avondrust@cedrah.nl

t 0118 67 66 78
e zip-info@cedrah.nl

Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113-224500
e g.c.kaman@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 – 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Rehoboth

Hoofdkantoor
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 - 2075858
e info@cedrah.nl

Legenda
Huurappartementen

Dagbesteding

Koopappartementen

Palliatieve

Verzorging/verpleging

Maaltijdservice
		 & catering

		 terminale zorg

Welzijnsactiviteiten

Kleinschalig wonen

Thuiszorg

Hulp op afroep

Kortdurend verblijf

Huishoudelijke hulp

Pers. begeleiding

Seniorenrestaurant

Uitzicht

Beth-San

Hoofdkantoor

Vlaardingen

Moerkapelle

Capelle a/d IJssel
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Rehoboth

d’Amandelhof

Nieuwerkerk

Rotterdam
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Meer informatie?
Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd
over bewegen in en rondom d’Amandelhof. Voor meer informatie
of het afnemen van onze diensten kunt u contact opnemen met
het servicepunt van d’Amandelhof via amandelhof@cedrah.nl of
010 450 91 22. Zij helpen u graag verder!

Woonzorgcentrum d’Amandelhof
Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 450 91 22
e receptie.amandelhof@cedrah.nl
www.cedrah.nl

