
KOM NAAR DE INFORMATIEAVOND!

NIJKERK CHALLENGE

Tijdens de mooie maanden van 
het jaar regelmatig samen met 
anderen wandelen in en rondom 
Nijkerk en u zo voorbereiden op 
de Challenge. De wekelijkse 
wandelingen (van mei tot en met 
september) worden begeleid door 
zorgverleners van de gezond-
heidscentra in Nijkerk, buurtsport-
coaches van Nijkerk Sportief en 
Gezond of ervaren wandelaars.
 
 

Waarom meedoen?
U voelt zich snel veel fitter
‘Lekkerder in je vel zitten’
Goed voor uw gezondheid
Gezellig samen wandelen
Trots zijn op uzelf

Wat is de Challenge? Wie kunnen meedoen?
De Nijkerk Challenge is voor 
iedereen die een steuntje in 
de rug kan gebruiken bij het 
actiever worden. Volwassenen 
van elke leeftijd zijn van harte 
welkom. Ook als u nog niet 
gewend bent om te wandelen 
of als u problemen met uw 
gezondheid heeft, kunt u vaak 
gewoon meedoen.

De Challenge zelf bestaat uit vier aaneengesloten dagen 
wandelen: 25 tot en met 28 september 2019. 
U kunt kiezen uit: 5, 10 of 15 km wandelen per dag.

Aanvang: 19:00 uur
Locatie:
Zalencentrum De Schakel
Oranjelaan 10 in Nijkerk
 

Aanmelden voor de informatieavond: 
Mail uw naam en telefoonnummer naar:
receptie@denijeveste.nl of
receptie@gc-corlaer.nl
of geef u op bij de receptie in de hal van 
gezondheidscentrum Corlaer of De Nije Veste
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WIJ DAGEN U UIT, 
DOET U MEE?

Op dinsdagavond 2, 9 en 16 april 
2019 zijn er proefwandelingen van 
19.00 tot ongeveer 20.00 uur. 
Vertrek is vanaf De Nije Veste, 
Oranjelaan 104 in Nijkerk.
 
 
Aanmelden voor de proef-
wandelingen is niet nodig. Kom 
langs en doe mee!
 
 

Proefwandelingen Inschrijven Challenge 2019 Meer informatie
Inschrijven voor de Challenge kan
op de informatieavond. Mocht u 
deze avond verhinderd zijn, dan 
kunt u zich ook opgeven bij:
 
Gezondheidscentrum De Nije 
Veste
Receptie
Oranjelaan 104 in Nijkerk
receptie@denijeveste.nl
tel. 033-72 10 500
 
Gezondheidscentrum Corlaer
Receptie
Henri Nouwenstraat 18 in Nijkerk
receptie@gc-corlaer.nl
tel. 033-72 10 400
 
 
 

Meer informatie over de Nijkerk 
Challenge 2019 vindt u op de site 
van de Gezondheidscentra 
Nijkerk.

De Nijkerk Challenge wordt georganiseerd door Stichting Gezondheidscentra Nijkerk in samenwerking met Nijkerk Sportief en Gezond.

WIJ DAGEN U UIT, 
DOET U MEE?

www.gc-nijkerk.nl/nijkerk-challenge-2019
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