
  

 
Wandelgroep Praktijk van Rijn

Welkom

KennismakingsbijeenkomstKennismakingsbijeenkomst



  

ProgrammaProgramma 

● Welkom.
● Uitleg over de opzet van de wandelgroep en kennismaking met 

Daphne Buijk, wandelcoach en wandelbegeleider.
● Kennismaking met Gretha Gorter, Praktijk verpleegkundige 

somatiek,ACT therapeut en positieve gezondheid coach.
● Uitleg over positieve gezondheid
● Kennismaking met elkaar en stellen van vragen
● Korte wandeling over het terrein.
● Aanmelden wandelgroep
● Afsluiting met een kopje koffie, thee.



  

Opzet wandelgroepOpzet wandelgroep

● Waarom deze 
wandelgroep?

● Voor wie?
● Wat kan deze 

wandelgroep voor u 
betekenen?



  

Daphne BuijkDaphne Buijk
● Wie ben ik?
● Wat kan ik voor u 

betekenen in deze 
wandelgroep

● Daphne Buijk              
“ samen in beweging” 



  



  

Gretha GorterGretha Gorter

● Wie ben ik.
● Wat kan ik voor u 

betekenen tijdens de 
wandelgroep

● Adapt herpak je leven



  



  

PositievePositieve gezondheidgezondheid

● Invullen van het spinnenweb
● Nader kennis met elkaar maken
● Ideeën en verwachtingen uitwisselen



  

Tot slot

● Nabespreken
● Eventueel een korte wandeling maken over het terrein van sportpark 

Vierhoeven
● Afsluiten met een kopje koffie of thee



  

Zo maken wij er samen een prettige Zo maken wij er samen een prettige 
wandelgroep van.wandelgroep van.

✔ Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, dan hoor ik dit graag, zodat ik mij geen zorgen hoef te maken over uw 
afwezigheid.

✔ We zorgen goed voor onze zelf en elkaar, wij gebruiken geen verdovende middelen en zijn niet onder invloed 
tijdens een wandeling.

✔ We hebben respect voor elkaar en onze omgeving.
✔ We roken niet tijdens de wandeling, mocht u hier behoefte aan hebben doet u dat buiten de groep en de poorten 

van het Sportpark.
✔ Alle verhalen die wij delen blijven in de groep, zo creëren wij een veilige omgeving.
✔ We hebben begrip voor iedere zijn persoonlijke situatie, ieder is aanwezig met zijn/ haar persoonlijke doel.
✔ We laten andere zien wat de positieve kracht en effecten van wandelen in deze gezellige groep zijn en heten 

nieuwe deelnemers van harte welkom.
✔ Er wordt door de wandelbegeleider of andere (zorg) professionals geen informatie aan de huisarts verstrekt mits 

u hier zelf toestemming voor geeft.

Graag afmelden, uiterlijk een uur voor de wandeling bij Daphne Buijk, bij voorkeur via app, bellen of mailen mag 
ook. ( neem ik niet op spreek de voicemail gerust in)

    06-13937502 of mail wandelgroep@daphnebuijk.nl



  

AfsluitingAfsluiting 
● Heeft u nog vragen?
● Wilt u zich aanmelden voor de wandelgroep, blijf dan even 

zitten dan maken wij het meteen in orde. Graag vul ik even 
een kort formuliertje met u in zodat ik de nodige gegevens 
van u heb.

Bedankt voor uw aanwezigheid en aandacht!
Tot 10 januari 2023 bij de eerste wandeling.
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